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voor gezond
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
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‘Een andere kerst?!’ werd film
In de kerstperiode organiseerden de zeven 
Engelense instanties: Muziek op de Dieze, 
Heemkundekring Angrisa, de beide Enge-
lense kerken, de seniorenvereniging, comité 
Kloostertuin en De Engelenburcht, samen 
op initiatief van Marloes Meijer, een alter-
natief omdat veel traditioneels in deze tijd 
wegviel, onder de titel ‘Lopend vuurtje’.
Nadat het onderdeel ‘de kerstwandeling’ 
door de coronamaatregelen was gewijzigd 
in een kort programma met als titel ‘een 
andere kerst?!’, kon dit door de lockdown 
ook niet doorgaan. Echter een deel van de 
organisatie gooide de handdoek niet in 
ring, maar ging door met een mooie film als 
resultaat. Alle onderdelen van het geplande 
programma in De Engelenburcht komen 
in de film terug. De zang van Anne Marte 
Kingma met Kees van Schijndel op gitaar, de 
historische winterfoto’s van Angrisa, muzi-
kaal begeleid door toepasselijke nummers 
van Ton van den Bergh, het winnende kerst-
verhaal, voorgelezen door Hans van Dartel, 
dorpsgenoot en stadschroniqueur Eric Alink 
met kerstherinneringen en Marloes Meijer 
die vanuit een lege Engelenburcht de delen 
aan elkaar praat. Uiteraard was de film niet 
mogelijk geweest zonder de fantastische 
montage van Paul Roest en de financiële 
ondersteuning vanuit het dorpsbudget. U 
kunt de film vinden op www.youtube.com 
en dan zoeken op ‘lopend vuurtje Engelen’. 
De film is ook te bereiken via de link op de 
website van Angrisa en de beide kerken.

Adventura-camper
Op de eerste drie zondagen van de advent 
stond de Adventura-camper op drie plek-

ken in Engelen om verhalen te delen of een 
filmpje op te nemen. Verschillende dorps-
genoten deden hieraan mee en ook deze 
opnames zijn te zien in de film. Helaas kon 
door de lockdown de vierde zondag in Slot 
Haverleij niet doorgaan. 

Engelen en lichtjes
Ook aan de oproep om in de kersttijd een 
engel achter het raam of buiten te laten 
zien, werd ruimschoots gehoor gegeven. Bij 
vele huizen was een engel zichtbaar en vele 
gezinnen liepen de samengestelde speur-
tocht. Niet minder was de reactie op het 
verzoek om lichtjes te ontsteken in tuinen 
en op balkons. Veel meer dan andere jaren, 
waren bomen en struiken verlicht.  Elders in 
deze Tweeterp ziet u enkele bijzonder fraaie 
creaties.

Prachtige kerststal in Bokhoven
Op het Driekoningenplein in Bokhoven 
stond naast de mooi versierde kerstboom 
een prachtige kerststal. Initiatiefnemer Bart 
Peijnenburg, lid van de Stichting Welzijn 
Bokhoven, heeft samen met een groot aan-
tal creatieve dorpsgenoten een complete 
levensgrote kerststal gebouwd, met naast 
Maria, Jozef en het kindje, ook een her-
der, enkele schapen, twee engelen en drie 
koningen. 
Die laatsten konden op dit plein natuurlijk 
niet ontbreken. Ook de aankleding erom-
heen is fantastisch. 
Veel passanten nemen een kijkje en genie-
ten. De bouwers kunnen trots zijn op dit 
sfeerverhogende tafereel. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mavo/ Havo  Schei-, wis- en natuurkunde 
Vwo    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 

 

Bel Wim
voor een afspraak

06 344 138 87

Feesten

Bruiloften

Portretten

Familie-/kindershoot

Studio bij jou aan huis

Optredens / concerten

Bedrijfsreportages

Voor jouw unieke invalshoek

www.artishoot.nl
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Van de bestuursraad
Nieuwjaarstoespraak 2021 
Yvonne Schram

Als ik dit schrijf, is de scheurkalender van 
2020 bijna leeg en draait de klok zijn laatste 
rondjes. We mogen ons weer opmaken voor 
een frisse start.
Met al het zorgelijke coronanieuws klinkt 
goede hoop op een beter 2021 wat zwakjes, 
maar toch zien we allemaal reikhalzend het 
nieuwe jaar tegemoet.  

Zo aan het einde van 2020 kijken we terug 
op een ongekend bewogen jaar. Een jaar 
waarin het coronavirus domineerde en een 
enorme impact had en heeft op het leven 
van ons allemaal. 
Daarbij denk ik met name ook aan onze 
bewoners die het afgelopen jaar in familie-
verband met intens verdriet zijn geconfron-
teerd door ernstige ziekten en overlijden.

 
Geen eindejaarstoespraak in De Engelen-
burcht in het nieuwe jaar. Niet terugblik-
ken en vooruitkijken onder het genot van 
de nodige hapjes en drankjes. Niet samen 
proosten op een goed 2021, zoals we dat 
gewend zijn.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven heeft 
de vergaderzaal in De Engelenburcht het 
afgelopen jaar nauwelijks gezien. We ver-
gaderden digitaal via Teams en we hebben, 
hoewel niet ideaal, toch goed overleg kun-
nen voeren met elkaar en tijdens digitale 
openbare vergaderingen met de wethouder.    
Door het vertrek van de gekozen leden 
Bram van der Ploeg en Yolie Mulkens in 
2020 heeft de bestuursraad met minder 
mensen de schouders kunnen zetten onder 
een aantal belangrijke speerpunten. Nood-
gedwongen hebben we portefeuilles moe-
ten samenvoegen, want de kandidatenlijst 
was leeg. Heel blij zijn we met de ondersteu-
ning van Rob Pander Maat als niet gekozen 
bestuursraadslid. De maximale inzet van alle 
leden van de bestuursraad en de onder-
steuning van Bewoners in Beweging heeft 
gelukkig geleid tot de nodige successen in 
dit moeilijke jaar.  

Voorbeeld van Tiny House

Twee keer heeft de bestuursraad getracht 
een dorpstafel over wonen te organiseren. 
Beide dorpstafels zijn vanwege de corona-
maatregelen geannuleerd. Eind 2020 zijn 
we gestart om te bezien of we, in samen-
werking met de gemeente, in voorjaar 2021 
een digitale dorpstafel over wonen kunnen 
organiseren. 

De bestuursraad heeft deelgenomen aan 
workshops van de gemeente om te komen 
tot een woonvisie. De woonvisie van de 
gemeente is najaar 2020 gepresenteerd. 
Begin december heeft de bestuursraad zijn 
ideeën kunnen presenteren aan de wethou-
der en ambtenaren, en momenteel zit een 
vervolgtraject in de planning, waarin een 
aantal van onze ideeën over toekomstige 
woonlocaties en diversiteit in woonvormen 
wordt uitgewerkt. De bouw van de nieuwe 
kastelen wordt nauwlettend gevolgd door 
de bestuursraad. De bestuursraad heeft zich 
onder andere beziggehouden met de eff ec-
ten van de pelletverwarming op de woon-
omgeving.

Ontmoeting
Herberg Haverleij is als ontmoetings-
plek gerealiseerd in Het Slot. In Bokhoven 

Vier speerpunten hebben in 2020 een grote 
rol gespeeld in ons overleg:
1. Wonen
2. Ontmoeting
3. Veiligheid
4. Vergroening en verduurzaming

Wonen
In onze dorpen is behoefte aan meer 
geschikte woningen voor jongeren en seni-
oren. Voor jongeren zijn er niet genoeg 
betaalbare woningen beschikbaar. En een 
deel van de senioren zou graag kleiner 
gaan wonen in een levensloopbestendige 
woning in de nabijheid van voorzieningen 
en met mogelijkheden om zorg te krijgen 
als het nodig is. Doorstroming is belangrijk 
om onze dorpen leefbaar te houden en voor 
de instandhouding van faciliteiten als een 
school, een winkel, huisartsenpost en apo-
theek.  

stelde het kerkbestuur de pastorie hiervoor 
beschikbaar voor de bewoners. De bestuurs-
raad is ook in andere delen van Engelen en 
Bokhoven op zoek naar locaties waar ini-
tiatieven van onze bewoners bestaan om 
elkaar te kunnen ontmoeten.   
Het Franse balspel jeu de boules is helemaal 
hot en hip aan het worden in Nederland. 
Elkaar ontmoeten en lekker bezig zijn in de 
buitenlucht. De bestuursraad heeft onder-
zocht waar jeu-de-boulesbanen ter beschik-
king zijn of eventueel kunnen worden aan-
gelegd.
Voor de jeugd in Bokhoven wordt na veel 
inzet een skatebaantje gerealiseerd.
De bestuursraad is ook gestart met het 
ontwikkelen van een sociale kaart voor 
bewoners, met informatie over formele 
en informele organisaties en activiteiten 
rond wonen, zorg & welzijn, werk & inko-
men, sport, kinderen en jeugd. Deze sociale 
kaart wordt te zijner tijd op onze website 
geplaatst.
Bankjes kunnen ook een bijdrage leveren 
aan een prettige omgeving, waardoor ont-
moetingen vaker plaatsvinden. Het bank-
jesproject van de bestuursraad, in samen-
werking met Bewoners in Beweging, heeft 
al enkele mooie nieuwe bankjes opgeleverd.
(Bankjesontwerp van Ruud van Eggelen)

Veiligheid
De rotonde Beverspijken – Haverlij is in 
2020 gerealiseerd en ook de snelheid op de 
Haverlij is nu overal gelijk, namelijk 50 km. 
Hiermee is een grote wens van de bestuurs-
raad een feit. 
Het onderhoud van gevaarlijke stukken 
fi etspad langs de Haverlij is op de valreep 
van het nieuwe jaar uitgevoerd. De bescha-
digde fi etspaden - door worteldruk van de 
bomen - zijn hersteld. 
Het verbeteren van de veiligheid en de 
veiligheidsgevoelens van bewoners vraagt 
om maatwerk. Samen met de gemeente 
en de politie is gewerkt aan het project: 
Samen Engelen Veiliger Maken. Bewoners is 
gevraagd hoe zij tegen de veiligheid (auto- 
of woninginbraak, verkeersveiligheid, hand-
having bij het Engelermeer e.d.) in eigen 

Lees verder op pagina 7



Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de 

transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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 Keukenprins(es) worden? 
Leren koken en bakken? 

Dat kan… 
KOOKLES KINDEREN (8-12 jaar) 

Bij Werkplaats Kr8 
Hoogveldweg 8 Engelen 

 
Woensdagmiddag 14.30 – 16.30 uur 

Start als de basisschool weer open mag 
8 lessen, door Cecile Brinkhoff 

Info/inschrijven via 06-36154666 
of cbrinkhoff@kpnmail.nl 
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omgeving aankijken. Het uiteindelijke resul-
taat moet een veiligheidsplan op maat wor-
den voor onze dorpen en voor de kastelen 
in de Haverleij. 
 
Vergroening en verduurzaming
Extreme wateroverlast, hitte en droogte 
nemen toe door klimaatverandering. Het 
stedelijk gebied warmt sneller op en de hitte 
wordt langer vastgehouden. Meer groen 
en minder verharde oppervlakten (straten, 
betegelde tuinen e.d.) zorgen voor infi ltratie 
van regenwater in de grond en berging van 
water bij enorme regenbuien. Bomen, strui-
ken, groene gevels zorgen voor verkoeling 
en schaduw. De bestuursraad werkt met een 
projectgroepje onder meer aan een bomen-
plan. Bij de vervanging van de bomen op de 
rotonde Beverspijken-Haverlij zijn inmiddels 
in overleg met de bestuursraad meer bomen 
teruggeplaatst. Het Slot kan zeker groener 
door bijvoorbeeld laanbomen te planten 
langs meerdere wegen. Ander belangrijk 
speerpunt is aandacht voor de biodiversi-
teit en bermen en groenstroken met een 

Overige activiteiten
De bestuursraad beheert het dorpsbudget, 
waarvoor bewoners initiatieven kunnen aan-
dragen. Uit het dorpsbudget werd in 2020 
o.a. bijgedragen aan de Pubquiz, de Enge-
lenrun, de Passion, muziek- en buurtactivi-
teiten, verlichting van het dierenparkje, de 
Winterwandeling, de grote Kerstbomenac-
tie, vergroening en veiligheidsmaatregelen 
door het planten van hagen, een natuur-
speelplaats, uitbreiding jeu-de-boulesfaci-
liteiten, een skatebaantje voor de jeugd in 
Bokhoven, de vervanging van de ooievaars-
nesten in de Haverleij en in Bokhoven en 

aan alle mogelijke initiatieven die binnenko-
men van onze bewoners.

insectvriendelijke beplanting. In de directe 
omgeving van het bijenlint door onze dor-
pen worden onder andere insectenhotels 
geplaatst. De ambitie is ook om bewoners 
te vragen om hun tuinen insectvriendelijker 
te beplanten, bijvoorbeeld met een vlinder-
struik en biologisch zaaigoed. Verder vraagt 
de bestuursraad aandacht voor eetbaar 
groen in de openbare ruimte, zoals noten-
bomen in de Haverleij en appelbomen bij 
Engelerhart en bij het Meer van Engelen. De 
bestuursraad is betrokken bij de herinrich-
ting van de Henriëttewaard en de ontwikke-
ling van de Groene Delta. 
De bestuursraad werkte met actieve bewo-
ners (Bewoners in Beweging) samen met de 
provincie (Sterk Brabant) aan ontmoeten, 
vergroening en verduurzaming van m.n. 
Engelerhart.
Onlangs heeft de bestuursraad advies uitge-
bracht over de visplekken en de bouw van 
het nieuwe paviljoen voor de watersportver-
eniging bij het Engelermeer.      
Ook heeft de bestuursraad in 2020 gesprek-
ken gevoerd met het samenwerkingsver-

band van ondernemers op bedrijventerrein 
De Vutter over vergroening en verduurza-
ming van het bedrijventerrein, hetgeen nu 
intern wordt besproken met de onderne-
mers. 
De bestuursraad neemt deel aan het project 
Regionale Energie Strategie (RES) Noord-
oost-Brabant. De gemeente ’s-Hertogen-
bosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De 
gemeente gaat na hoe de warmtevoorzie-
ning verduurzaamd kan worden door het 
plaatsen van windmolenparken en zonne-
parken. 
We volgen als bestuursraad alle ontwik-
kelingen zeer kritisch. De windturbine bij 
fi rma Barten en bij Pennings, onderdeel 
van Windmolenpark De Rietvelden, vallen 
weliswaar niet binnen ons bestuursgebied, 
maar hebben wel een negatief eff ect op ons 
bestuursgebied door (on)hoorbaar geluid 
en door slagschaduw. In de loop van 2021 
worden de windturbines geplaatst.

De bestuursraad geeft het college van bur-
gemeester en wethouders gevraagd en 
ongevraagd advies, voordat de gemeente-
raad zich buigt over de voorstellen. Daarom 
is de vergadering van de gemeenteraad een 
vast terugkerend punt op de agenda van 
de bestuursraad. We gaan bijvoorbeeld na 
of bestemmingsplanwijzigingen betrekking 
hebben op ons bestuursgebied, of er eve-
nementen staan gepland en wanneer groot 
onderhoud opgenomen staat in de begro-
ting van de gemeente.

Afscheid van de Wijkmanager Ronnie van Gaal
In het kader van interne mobiliteit heeft de 
wijkmanager Ronnie van Gaal met ingang 
van 1 januari van dit jaar zijn werkgebied 
verplaatst naar de wijk Noord. Ronnie was 
een bekend en vertrouwd gezicht en een 
prima schakel tussen bewoners/bestuurs-
raad en de gemeente.

In verband met tijdgebrek - door zijn nieuwe 
functie - wil hij met de volgende woorden 
zijn afscheid toelichten: 

“Ik heb met veel plezier zo’n kleine vier jaar 
als wijkmanager in Engelen, Haverleij en 
Bokhoven gewerkt.
Aanjagen en ondersteunen van mooie bewo-

nersinitiatieven. Netwerken, bemiddelen, 
maar bovenal verbinden om de leefbaarheid, 
veiligheid en sociale samenhang nog wat 
verder te verbeteren. Ik hoop daaraan een 
actieve bijdrage te hebben geleverd. Uiter-
aard blijft er nog werk aan de winkel over. 
Alle vertrouwen dat mijn opvolger Ton van 
Helvoort de wijk goed zal bedienen.
Bedankt voor de samenwerking!

Met groet,
Ronnie van Gaal”

Zijn opvolger is ook bekend: Ton van Hel-
voort. In de volgende Tweeterp zal hij zich-
zelf voorstellen.

Vervolg van pagina 5
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PERSOONLIJKE AANDACHT, 
DAAR LIGT MIJN FOCUS.
CHRISTEL VAN DE LAAK

KAPSALON HIP & HAIR

HOOGVELDWEG 12

5221 BA  ENGELEN

AFSPRAAK MAKEN? KIJK OP E Q OF BEL 06 12 57 08 86

DE KAPSALON IS 

CORONAPROOF
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Oud en nieuw met of zonder vuurwerk?
De viering van oud en nieuw is dit jaar wel 
sterk in de belangstelling gekomen. Was het 
niet dat corona ons beperkte met bezoekjes 
afl eggen en elkaar ontmoeten, dan was het 
wel het totale vuurwerkverbod.
Hoewel is geconstateerd dat dit verbod op 
vele plaatsen en locaties geschonden is en 
voor overlast heeft gezorgd, toch mogen 
we stellen dat het in Engelen, Bokhoven en 
Haverleij nog meegevallen is. In de aanloop 
naar de feestdagen werd her en der veel 
vuurwerk al afgestoken, maar de overlast is 
meegevallen. Dat neemt niet weg dat een 
totale afwezigheid van knalvuurwerk nog 
ver weg is.
Dat we toch enige waardering hebben 
voor jongelui blijkt uit bijgaande foto. Op 
nieuwjaarsdag trof ik twee jongens aan die 
in de straat het achtergebleven materiaal 
bij elkaar aan het vegen waren en dit in de 
afvalbak schepten. Chapeau jongelui!
Even verderop stond echter nog een over-
blijfsel van afgestoken vuurwerk, een zoge-
naamd mortier met verschillende (lege) 

hulzen. De volgende dag was dit ook ver-
wijderd.
Gelukkig is er nog burgerzin om onze stra-
ten/pleinen en groene plaatsen te ontdoen 

van achtergebleven rommel/spullen. Een 
totaal vuurwerkverbod moet dit voorkomen, 
alhoewel ...

Bomen aan de Haverlij
De aanrijroute vanaf de A 59 naar ons gebied 
is door de herinrichting van de kruising aan 
de Beverspijken en de beplanting een heel 
stuk verbeterd.
Inmiddels is ook het fi etspad naar de 
rotonde aan de Kraanvogellaan provisorisch 
hersteld. In 2022 wordt het fi etsdek vervan-
gen. Maar we kunnen ook melden dat er vijf 
nieuwe berken langs de Haverlij geplaatst 
gaan worden. Enkele zieltogende (offi  cieel 
niet vitale) exemplaren waren geen visite-

kaartje van deze grote verkeersweg. Inmid-
dels was hierover al overleg geweest met de 
wijkregisseur. Het wijkteam heeft de vervan-
ging al in gang gezet. De posities zijn met 
een oranjerode verf gemerkt en het planten 
kan de komende tijd starten.
 
Dit betekent niet dat we hiermee tevreden 
zijn. Deze laan kan nog beter uitgebreid 
worden met bomen, maar ook van een 
andere soort dan de bekende berk. Van de 

Vervolg van pagina 7

Nieuwe verkiezingen 2022  
De Bestuursraad Engelen Bokhoven is een 
door bewoners gekozen vertegenwoordi-
ging van de bevolking. In 2022 wordt een 
nieuwe gemeenteraad gekozen en een 
nieuwe bestuursraad voor Engelen, Bokho-
ven en de kastelen. Een goede kandidaten-
lijst is een eerste belangrijke voorwaarde om 
een nieuwe bestuursraad te kunnen installe-
ren voor de periode 2022-2026. Kijk eens op 
onze website www.bestuursraadengelen-
bokhoven.nl, waarop u alle verslagen kunt 
vinden van onze openbare vergaderingen, 
onze adviezen aan de gemeente, ons speer-
puntenbeleid voor de jaren 2018 – 2022. 
Kom eens kennismaken als u zich beschik-

Volgende vergadering 
De volgende vergadering van de Bestuurs-
raad Engelen Bokhoven is op maandag 25 
januari 2021 om 20.00 uur digitaal via Teams. 
Insprekers kunnen zich aanmelden tot 25 
januari 12.00 uur via info@bestuursraad.nl.   
Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl
NB: I.v.m. coronamaatregelen en de digitale 
uitvoering van de vergadering dienen ook 
bezoekers van de vergadering zich aan te 
melden om een inlogcode te kunnen ont-
vangen.

baar wilt stellen als kandidaat of meld u aan 
voor een werkgroep ter ondersteuning van 
de leden van de bestuursraad via info@
bestuursraad.nl. De portefeuillehouder 
vergroening en verduurzaming zoekt nog 
enthousiaste mensen om mee te werken 
aan dit speerpunt.    
Wat het jaar 2021 gaat brengen is nog 
hoogst onzeker. 
De bestuursraad gaat in elk geval dit laat-
ste volle jaar voor de verkiezingen optimaal 
benutten om Engelen, Bokhoven en de kas-
telen in de Haverleij nog mooier, groener, 
duurzamer, veiliger en leefbaarder te maken.

boomdeskundige van de gemeente is ove-
rigens vernomen dat de bodem niet erg 
geschikt is voor berken, maar de vervanging 
maakt wel het beeld weer compleet. In het 
komende overleg zal nader aangedrongen 
worden om de beplanting nog verder uit te 
breiden. De bedoeling is dat de boomdes-
kundige samen met de bestuursraad een 
plan gaat opstellen om de aankomende 
jaren uitvallende bomen te vervangen door 
een diversiteit aan bomen.



Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

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

BCH Skin Clinic

Dorpstraat 6
5221 AH ‘s-Hertogenbosch

info@bchskinclinic.nl
+31 (0)6 25 14 01 00

www.bchskinclinic.nl

Door de lage temperaturen (tot -196°C) 
wordt celvernieuwing bevordert, je huid 
verstevigt en het verouderingsproces 
aanzienlijk vertraagt.

Cryosauna

Verwen jezelf of een ander met de 
(h)eerlijkste producten of geef deze 

feestdagen onze kadobon!
Verkrijgbaar in de salon.

Geniet van verschillende verzorgende, 
ontspannende en resultaatgerichte 
behandelingen.

Mirjam Branten-van Oosterhout 
Meester Prinsenstraat 15 

5254 JB Haarsteeg 
Tel.: 06-2539 0416 
www.consolare.nl 
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windturbine 1 

BELANGHEBBENDE WINDTURBINES
Personen die binnen de 10 maal tiphoogte vallen van  
een windturbine zijn belanghebbende wat betreft 
gezondheids- en leefklimaat.

Raad van State 2 mei 2018

windturbine 2 

windturbine 3 

windturbine 4 

TIPHOOGTE  178,5 metermetermetermeter

Bij twijfel niet inhalen

Dat is kortgezegd de uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie ten aanzien van 
de bouw van windturbines. Actiecomité 
‘Windpark De Rietvelden NEE’ komt van-
wege deze uitspraak met een duidelijke 
verwijzing naar gezondheidsrisico’s weer 
in actie.

Naarmate de windturbines in hoogte toene-
men, zie je dat de voorgeschreven afstand 
tot woningen groter wordt in Europa. In 
Beieren bijvoorbeeld hanteert men de norm 
‘tienmaal tiphoogte’ om zo negatieve eff ec-
ten op omwonenden te minimaliseren.
In Nederland zijn we qua normering over 
afstand tot en geluid van windmolens ach-
tergebleven op de rest van Europa. En dat 
lijkt niet langer houdbaar. 

Europese wetgeving
De Europese wetgeving schrijft voor dat de 
leefomgeving te allen tijde dient te worden 
beschermd of zelfs dient te verbeteren bij 
de bouw van industriële installaties. De initi-
atiefnemer dient volgens het Europese Hof 
van Justitie wetenschappelijk te onderbou-
wen dat er géén negatieve gevolgen zijn 
voor de gezondheid van omwonenden. Qua 
bewijslast ligt dat iets scherper dan aange-
ven dat er geen bewijs is voor het tegenge-
stelde.
Ondertussen heeft een arrest van het Euro-
pese Hof van Justitie stof doen opwaaien in 
België.
Omwonenden van een windpark nabij 
Gent wezen op het ontbreken van een 
MER (Milieu Eff ect Rapportage) in de door 
de lokale overheid toegekende bouw- en 
exploitatievergunning.
Het Europese Hof stelde vervolgens dat 
windturbines wel degelijk onder Europese 
richtlijn voor milieueff ectbeoordelingen val-
len. Daarmee is de afgegeven vergunning 
nietig en dient alsnog de MER-procedure 
gestart te worden.  

Twijfel over vergunningen
Op basis van dit Europese arrest is het niet 
ondenkbaar dat ook in Nederland vergunde 
parken alsnog MER-plichtig worden. Daarbij 
bestaat de kans dat een aantal windparken 
deze milieutoets niet zal doorstaan en de 
bouw- en exploitatievergunning nietig ver-
klaard wordt. 
Een MER-toetsing gaat namelijk uit van de 
‘strenge’ regel dat de gezondheid van de 
omwonenden er op zijn minst niet op ach-
teruit mag gaan en zelfs moet verbeteren. 
Dat valt moeilijk te rijmen met de bevinding 
van het RIVM, dat 9% van de omwonenden 
ernstige hinder van het geluid van windtur-

Bestuur vereniging/actiecomité ‘Windpark De Rietvelden NEE’

bines ervaart in de vorm van stress en slaap-
verstoring. 

Kort geding in Drenthe
In Drenthe spanden actiegroep ‘Storm’ en 
de stichting ‘DEI’ (Democratisch Energie Ini-
tiatief) een kort geding aan bij de rechtbank. 
Hun eis: opschorten van de bouwvergunnin-
gen van twee windparken op basis van het 
Europese arrest in België. 
Helaas, de rechter besloot géén inhoude-
lijke uitspraak te doen. Hij achtte de eisende 
partijen namelijk niet ontvankelijk, vanwege 
onduidelijkheid in de organisatie van de 
stichting. Daardoor blijft de interessante 
vraag onbeantwoord of het Europees arrest 
van toepassing is op Nederlandse windpar-
ken.

Opschorten bouwactiviteiten
De initiatiefnemers van ‘Windpark De Riet-
velden’ hebben een vergunning gekregen 
voor de bouw en exploitatie van windturbi-
nes, maar die is dus mogelijk in strijd met de 
Europese wetgeving. 
Het actiecomité ‘Windpark De Rietvelden 
NEE’ heeft middels zijn advocaat een verzoek 
bij B en W Den Bosch ingediend tot intrek-

king van de vergunning en per direct voor 
opschorting van de gestarte bouwactivitei-
ten. Met name om onomkeerbare stappen 
te voorkomen, zoals het kappen van bomen 
voor aanleg van bouwwegen, het heien en 
storten van beton voor funderingen en het 
verstoren van de natuur in het voorjaar. Een 
bouwstop zolang er geen juridische duide-
lijkheid is. De Raad van State heeft aange-
kondigd in het voorjaar in beraad te gaan 
over de Europese uitspraak. Wij verzoeken 
op juridische gronden de gemeente en de 
initiatienemers nogmaals om bij twijfel niet 
in te halen.
 
Conclusie 
De verleende vergunning lijkt in strijd met 
Europese regelgeving op een aantal punten.
Het actiecomité ‘Windpark De Rietvelden 
NEE’ overweegt in 2021, samen met advo-
caat Peter de Lange, verdere stappen te 
ondernemen. U hoort van ons!
Bent u nog geen lid van ons actiecomité? 
Wij hebben u nog steeds nodig. Samen 
staan we echt sterker! 
Informeer voor het lidmaatschap bij: 
info@windparkrietveldenNee.nl.
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GEMOTIVEERDE STUDENTEN gezocht 
voor goedbetaalde bijbaan, www.tiptop-
student.nl, whatsapp/bel 06-14826000 of 
mail welkom@tiptopstudent.nl.

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

Opnieuw stelt PLUS Mulder de Voedselbank 
in de gelegenheid 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. Er zijn momen-
teel al meer dan 35 pakketten bij elkaar 
gespaard. De actie loopt nog tot 4 februari 
2021.

Sparen voor de 
Voedselbank

Nog geen buurtbus
Vol goede moed hebben de chauff eurs zich 
ingezet om op 18 januari weer te gaan rijden 
op de Buurtbus. Maar zoals u op 12 januari 
heeft gehoord, heeft de regering besloten 
de lockdown in ieder geval te verlengen 
tot 9 februari. Arriva heeft dan ook beslo-
ten dat de buurtbussen in ieder geval niet 
gaan rijden gedurende deze verlengde lock-
down. Zodra er meer bekend wordt over de 
dienstroosters van de Buurtbus zal dit via De 
Tweeterp of andere media bekend gemaakt 
worden.

Overleden
Op oudejaarsdag is Frans Küsters in de leef-
tijd van 71 jaar na een ziekbed rustig inge-
slapen. Frans is de oudste zoon van Heinz 
Küsters en woonde het langste van de fami-
lie in de oude hoofdonderwijzerswoning 
naast De Matrixschool aan de Schoolstraat. 
Frans is altijd werkzaam geweest in de tuin-
bouw.
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“Het voelt als morele verantwoordelijkheid: er iets mee doen”
Ester Wijnen over beweging in bewustzijn 
Alisa Lalicic

Het was afgelopen zomer toen Ester 
besloot om, zoals vaker, een blog op Lin-
kedIn te posten. Ze schrijft al ruim drie 
jaar op het online-businessplatform maar 
nooit over dit ‘verzwegen’ stuk van haar-
zelf. Ester ging openbaar over haar part-
nergeweld-verleden. De reacties waren 
overweldigend. Meer dan een miljoen 
mensen lazen het; dat vraagt om serieuze 
aandacht. 

Taboe doorbreken
“Ik ben de schaamte voorbij en wil het zwij-
gen doorbreken. Slachtoffer van partnerge-
weld, ik ben een van hen”, zo begint Ester 
haar blog. Ester, zelf ruim acht jaar slacht-
offer geweest, vindt het belangrijk om hier 
gehoor aan te geven omdat partnergeweld 
nog zo’n groot taboe is. “Het feit dat ik zo 
veel reacties kreeg, is het teken dat er te veel 
mensen rondlopen die hiermee te maken 
hebben. Ze voelen de vrijheid om hun per-
soonlijke verhaal met mij te delen. Dat vind 
ik mooi, het voelt als een morele verant-
woordelijkheid om er iets mee te doen.” 
Misschien komt dit onderwerp heel dicht-
bij of is het een ver-van-je-bed-show. Het 
taboe wordt gecreëerd door hoe de maat-
schappij erop reageert met ‘je kon toch 
gewoon weggaan?’. Gewoon weggaan. 
“Destijds wist ik zelf dat de situatie waarin 
ik zat, niet goed was. Echter, eruit stappen 
is allesbehalve makkelijk. De kinderen waren 
nog klein, ik had een drukke baan en sociaal 
leven. Pas toen het water mij figuurlijk aan 
de lippen stond, ‘bewoog’ mijn leven zich 
dusdanig dat het mij wel lukte. Dat gebeurt 
natuurlijk niet van de ene op de andere dag. 
Daar is tijd en vertrouwen voor nodig.” 

Maatschappelijke beweging
“Hoe gek het ook klinkt, maar partnerge-
weld ‘overkomt’ je. Zelfs als hoogopgeleide 
vrouw met een goede baan. Het is aan 
jezelf hoe je daarmee omgaat. Door de vele 
opleidingen die ik heb gevolgd en heel veel 
reflecteren kreeg ik ook zicht op mijn eigen 
patronen.”
Ester wil met haar verhaal niet zozeer ingaan 
op details van partnergeweld, ze wil een 
maatschappelijke beweging in gang zetten. 
Een beweging in bewustzijn, over wie men 
mag zijn als mens. 
Haar verhaal gaat over universele thema’s, 
zoals veerkracht, moed en kwetsbaar dur-
ven zijn. Daar hebben we allemaal op ver-
schillende manieren mee te maken. Juist 
door het vanuit een breder perspectief te 
bekijken, zal het nog meer mensen berei-

ken. Bovendien zijn dit juist thema’s die haar 
andere werk raken. 

Organisatiewerk
Ester heeft jarenlange ervaring in het 
bedrijfsleven en het publiek domein als inte-
rimmanager, leiderschapscoach en organi-
satieontwikkelaar. Ze is geboeid door hoe 
mensen zich bewegen in deze organisaties. 
Haar kracht zit met name in haar manier van 
kijken, door een systemische bril. Een familie 
maar ook een organisatie kan gezien wor-
den als een systeem. Systematisch werken 
gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed 
door het systeem waar men deel van uit-
maakt. 
Naar aanleiding van haar verhaal op Lin-
ked-In en alle reacties, richtte ze ‘Ester Wij-
nen Spreekt’ op. “Ik heb dit opgericht omdat 
ik zo een bijdrage wil leveren aan een taboe 
doorbreken, lotgenotencontact en bewust-
zijn bij omstanders. Met mijn verhaal wil ik 

mensen op een andere manier laten kijken”, 
aldus Ester. 
Wat haar organisatiewerk betreft: “Ik ken de 
harde kanten van organisaties, ik wil juist 
aandacht schenken aan de zachte kant om 
zo een balans te creëren. Mensen in organi-
saties willen ook gezien en gehoord worden. 
Daar mag in organisaties meer oog voor 
zijn. Het gaat niet alleen om resultaten en 
winst. Mensen willen graag betekenis geven 
aan hun werk en leven. Begin als leider met 
er gewoon te zijn voor je mensen en luister 
naar hen. Daar liggen de mogelijkheden tot 
verandering.” De voldoening haalt Ester uit 
beweging brengen in organisaties en maat-
schappelijk van betekenis zijn voor anderen. 

Meer weten over Ester? Neem een kijkje op 
haar websites www.esterwijnen.nl en www.
esterwijnenspreekt.nl of volg haar op 
LinkedIn. 

Nog geen buurtbus



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau

 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

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

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk



De TweeTerp • JANuAri 2021 • pAgiNA 15

Ruben woont al zijn hele leven aan de Hoog-
veldweg, samen met zijn moeder Anet, zijn 
vader Paul en … twee katten, vijf kippen en 
een heel stel kanaries. Ruben is 11 jaar oud.

Waar komt de straatnaam vandaan, 
denk je? 
“Ik heb eigenlijk geen idee … Misschien 
omdat er vroeger een boerderij stond met 
een heel grote akker?”

Wat vind je leuk in de buurt?
Het ‘fortje’ (aan het Postekampke, red.) is 
lekker dichtbij, en de voetbalvelden van FC 
Engelen.

Waar zit je op school? 
Ik zit op De Matrix, bij meester Stef.
Op school vind ik gym heel leuk, ik ga straks 
graag naar de middelbare school.

Wat doe je graag? 
Ik houd van gitaar spelen, ik heb gitaarles 
en wil graag leren om mezelf te begeleiden.

Mijn lievelings- 
eten: pasta met saus in allerlei soorten
kleur: groen
dieren: panda’s en katten
sport: u-base om zelf te doen, voetbal om 
te kijken
hobby: gamen

Hoogveldweg in Engelen

Herkomst naam Hoogveldweg (red.):
Engelen had al van oudsher hoger- en lagergelegen delen.
Het gebied ten westen van de Schoolstraat, rondom de huidige Hoogveldweg, werd 
in de 19e eeuw (en misschien al eerder) door de boeren in de omgeving Het Hoogveld 
genoemd. 

Bron: ‘Engelen, grensdorp aan de Dieze’, 
uitgegeven door Heemkundekring Angrisa).

Deel van een kaart van Engelen uit 1865

Oude foto Hoogveldweg: 24 januari 1949

In deze nieuwe rubriek vertellen kinderen uit Engelen, Bokhoven 
of de Haverleij over de straat waar ze wonen en over zichzelf.
De primeur is voor Ruben Heerkens uit de Hoogveldweg in Engelen. 



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

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

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

weet waar je aan toe bent

bespaar tot €300,- per jaar

geen verrassingen achteraf

vooraf weten wat je 
jaarlijkse autokosten zijn?
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Balletdocent ontwikkelt een prentenboek 
Balletdocent Annemarie Cools heeft 
afgelopen jaar een prentenboek ontwik-
keld. Tijdens haar lessen aan de jongste 
dansers gebruikt ze vaak prentenboeken 
om de kinderen te stimuleren door mid-
del van verbeelding. Het boek gaat over 
een ontdekkingsreis van twee honden-
vriendjes die de balletschool ontdekken. 
Een perfect verhaal om er danslessen aan 
te koppelen voor de peuters en de kleu-
ters.

“Mijn naam is Annemarie Cools en ik ben 
dansdocent. Ik geef al jaren les aan leerlin-
gen tussen de 2 en 90 jaar oud, maar de aller-
jongste dansers hebben mijn hart gestolen! 
Met peuters en kleuters werk ik heel the-
matisch in de danslessen: aan de hand van 
een voorwerp, een (zelfverzonnen) verhaal 
en veel met prentenboeken! Het gebruik 
van prachtige illustraties en mooie woorden 
kunnen kinderen enorm stimuleren om hun 
creativiteit te ontplooien. Ik heb al ruim 20 
prentenboeken gebruikt, maar ik miste tel-
kens iets. Dan was het verhaal te kort of te 
lang, waren de illustraties nét niet dansant 
genoeg of was het thema niet bruikbaar. 
Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan! Zo 
is ‘Tibbe en Dorus op ontdekkingsreis’ tot 
stand gekomen.” 

De prachtige illustraties zijn gemaakt door 
Saranda Jacobs van ontwerpbureau Stijl 3. 
“Sommige projecten hebben echt een gou-
den randje: dit is zo’n project! Als danseres 
werd ik gelijk heel enthousiast toen Anne-
marie mij vroeg om haar prentenboek te 
illustreren. Het verhaal en de stijl die Anne-
marie in gedachten had, sluiten heel goed 
aan bij mijn ontwerpvisie: woorden zeggen 

iets, beelden des te meer. Maar het meest 
ultieme is een samenspel van zintuigelijke 
ervaringen: een totaalbeleving.” 

Het is zeker te merken aan het prentenboek 
dat de auteur en de illustrator heel nauw 
hebben samengewerkt én allebei een passie 
voor dans hebben: het is echt een totaal-

plaatje vol creativiteit en het nodigt uit tot 
beweging. De illustraties zetten de zinnen 
kracht bij en de woorden nodigen uit tot 
prikkeling van de fantasie van kinderen.
Dorus en Tibbe op ontdekkingsreis is 
geschreven voor kinderen tussen de drie en 
zes 6 jaar. Wil jij dit prentenboek bestellen? 
Dat kan via de website: www.dansplaats.nl.

Poes zoekt nieuw baasje
Wegens privéomstandigheden kunnen wij 
onze lieve en aanhankelijke poes van onge-
veer acht jaar oud niet meer de aandacht 
geven die ze verdient, en daarom zoeken wij 
een ander huis voor haar. Ze is een Euro-
pese korthaar, die heel graag op schoot 
zit en geaaid wordt. Ze is niet schuw/vals, 
ook niet voor bezoek en/of kleine kinderen. 
Andere huisdieren is ze niet gewend. Ze 
heeft zowel in een appartement met balkon, 
als in een huis met een kleine afgeschermde 
tuin gewoond.  
Wij hopen langs deze weg in contact te 
komen met iemand die behoefte heeft aan 
het gezelschap van een dier, en die haar 
tevens de aandacht en zorg kan geven die 

ze nodig heeft. Ze is niet bekend met medi-
sche aandoeningen. Een dierenpaspoort is 
aanwezig. 
Alle dierenbenodigdheden zoals kattenbak, 
krabpaal, (reis)mand enz. zijn eveneens aan-
wezig en worden kosteloos ter overname 
aangeboden aan de nieuwe baas(jes).
Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen 
aan: bertussss87@gmail.com.



073-8518050
impact-it.nl
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Vijftig jaar een bekend paar
Martin Berens

Op woensdag 30 december jl. waren Henk 
Sommers en Ans Sommers-van de Wiel 50 
jaar met elkaar getrouwd én zo lang ook 
woonachtig in Engelen.
Henk, afkomstig uit Nistelrode, ging wer-
ken bij confectiefabriek Van der Heijden in 
Rosmalen. Daar leerde hij zijn liefje kennen, 
Ans van de Wiel. Maar ja, zijn schoonvader 
én Ans werkten bij de brouwerij van Hei-
neken. Zijn schoonvader wist hem over te 
halen om daar ook te komen werken. Een 
fi rma met goede arbeidsvoorwaarden. In 
die tijd gold immers: bij Heineken en bij 
de gemeente zit je voor altijd goed. Henk 
begon in de productie, maar werd al gauw 
lid van de brandweer, waar hij nog een van 
de grootste branden bij de brouwerij mee 
heeft geblust. Hij voelde zich snel heel goed 
thuis in de Heinekenfamilie. Na verloop van 
tijd werd hij lid van de ondernemingsraad, 
en dat bleef hij tot zijn pensioen. 
In 1970 waagden Henk en Ans de grote stap. 
Ze konden in Engelen een huis kopen. En op 
woensdag 30 december 1970 beloofden zij 
elkaar eeuwig trouw en gingen in Engelen in 
de H.P. Heinekenstraat wonen. Zij kregen al 
snel een zoon en een dochter en ze hebben 
momenteel vier prachtige kleindochters.
Henk en Ans voelden zich ook snel thuis 
in Engelen. Henk werd meteen lid van FC 
Engelen. Eerst als voetballer, maar later ook 
als coach/bestuurslid van zijn cluppie. Hij 
werd ook een gewaardeerd lid van De Ter-
pers. Ook daar zat hij snel in de uitvoering, 
en hij werd daar dan ook gevraagd om Prins 
Carnaval te worden. Vijf jaar lang droeg hij 
de scepter als Prins Driekus II.

Ans, die na hun huwelijk nog bij Heineken 
bleef werken, ging bij het tweede kind voor 
de kinderen zorgen. Maar het Heineken-
bloed kruipt waar het niet gaan kan … dus 
na verloop van tijd, toen de kinderen groot 
waren, is Ans weer bij Heineken aan de gang 
gegaan.
Na 10 jaar in de Heinekenstraat gewoond te 
hebben is het echtpaar verhuisd naar een 
prachtige woning aan de Schoolstraat, waar 
zij nu naar alle tevredenheid wonen, met 
al hun geliefden en bekenden in de buurt. 
Henk en Ans, nog heel veel jaren een goede 
gezondheid toegewenst!



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

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.

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

De zoektocht naar de beste school voor jouw kind
Jij wilt het beste voor jouw kind. Op Jena-
planschool Antonius Abt richten wij vanuit 
die gedachte ons onderwijs in, want wij 
willen het beste onderwijs verzorgen voor 
jouw kind. Wij bieden een warme, veilige en 
professionele leergemeenschap. Er is ruimte 
voor jouw kind om zich te ontwikkelen tot 
wie hij/zij is.

Jij mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent

Jij mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd

Deze boodschap leeft voort in alles op onze 
school. Elk kind is anders, leert anders, denkt 
anders. Wanneer je onze school binnen-
loopt, dan voel, zie en hoor je meteen wat 
we bedoelen. 

Wanneer begin je aan de zoektocht 
naar de juiste school voor jouw kind?
Als je kind twee of drie jaar is, ga je op zoek 
naar de juiste school voor jouw kind. In die 
zoektocht mag een bezoek aan Jenaplan-
school Antonius Abt niet ontbreken. Jouw 
zoektocht begint met een persoonlijk ken-
nismakingsgesprek met de locatieleider. 
Vanwege de huidige coronamaatregelen is 

dit gesprek online of na schooltijd. Als de 
maatregelen versoepelen, verwelkomen we 
je graag op een van onze mooie locaties.  
Tijdens dit bezoek leggen wij aan je uit wat 
Jenaplanonderwijs inhoudt en hoe dat aan-
sluit bij de wereld van nu. Ook bespreken 
we samen of jouw wensen en verwachtin-
gen aansluiten op wat wij bieden. Natuurlijk 
beantwoorden we ook al jouw vragen, die 
je ongetwijfeld van te voren had, of die je 
tijdens het gesprek nog te binnen schieten.

Je kunt onder schooltijd ook eens ko-
men kijken in de school 
De kinderen van de bovenbouw geven je 
na het persoonlijke kennismakingsgesprek 
graag een rondleiding door de school. Zij 
vertellen hoe zij de school ervaren en wat ze 
fijn vinden. Zij laten jou vanuit hun gezichts-
punt kennismaken met onze school. Van-
wege de huidige coronamaatregelen is een 
rondleiding door bovenbouwleerlingen nu 
helaas niet mogelijk. De rondleiding kunnen 
wij ook digitaal verzorgen of uitstellen tot 
het moment dat de maatregelen weer ver-
soepeld zijn.

Je wilt je kind graag aanmelden, en 
nu?
Na het persoonlijke gesprek en de rond-

leiding weet je het zeker. Je wilt jouw kind 
aanmelden voor volgend schooljaar op 
Jenaplanschool Antonius Abt. Je geeft jouw 
besluit door aan de school en je ontvangt 
per ommegaande een inschrijfformulier. Als 
je dit formulier volledig ingevuld weer bij 
ons inlevert, zullen wij jouw kind inschrijven 
en reserveren we een plekje voor hem/haar. 
Het is fijn als je het inschrijfformulier inle-
vert vóór 1 februari 2021, zodat we met het 
formeren van de groepen rekening kunnen 
houden met de actuele inschrijfcijfers. Zo 
weten wij en ook jij zeker dat de groepen in 
de onderbouw niet te groot (gaan) worden. 

Is er een wachtlijst?
Locatie Slot heeft voor toekomstige kleuters 
op dit moment voldoende plek: er is geen 
wachtlijst. Voor aanmelding op locatie Park 
is het verstandig om uw twee- of driejarige 
zoon/dochter ruim op tijd aan te melden.

Jouw kind zit al op een andere school 
Zit je kind al ergens anders op een basis-
school, maar kom je in de buurt wonen? Of 
ben je om een andere reden op zoek naar 
een school die beter bij jou en/of je kind 
past? 
Ook dan ben je welkom voor een kennisma-
kingsgesprek. Naast de locatieleider kan bij 
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het kennismakingsgesprek ook een intern 
begeleider aanwezig zijn, zodat we kunnen 
bespreken of ons onderwijsaanbod goed 
aansluit op de behoeftes van jouw kind. Ook 
bespreken we of er nog ruimte is binnen een 
bestaande stamgroep. 

Vier jaar … jouw kind mag naar school!
Voordat jouw kind vier jaar wordt, sturen wij 
een welkomstkaart naar jouw kind. Hierop 
staat dat we blij zijn dat hij/zij bij ons op 
school komt. De stamgroepleider van jouw 
kind neemt contact met je op om af te 
spreken wanneer jouw kind op school mag 
komen oefenen. We vinden het belangrijk 
dat jouw kind zich veilig voelt op school, 
want pas als hij/zij zich lekker voelt, kan het 
tot ontwikkeling komen. Daarom zal onze 
eerste prioriteit ook liggen bij het scheppen 
van een veilige en fijne omgeving. Gelukkig 
is dat ‘vertrouwde, veilige gevoel’ er snel. 

We doen het samen met ouders
Om goed aan te sluiten bij wat jouw kind 
nodig heeft en om hem/haar snel een veilig 
en vertrouwd gevoeld te geven, willen wij 
natuurlijk graag het een en ander van hem/
haar en van de gezinssituatie weten. Je krijgt 
dan ook direct bij de start van jouw kind op 
school de vraag om het entreeformulier in te 

vullen. Door middel van het  entreeformu-
lier kun je ons relevante informatie geven. 
Na een korte gewenningsperiode heeft de 
groepsleider van uw kind met u een entree-
gesprek en bespreken we hoe de start op 
school was. 

Zo zijn onze manieren
Voor alle ‘nieuwe’ ouders van onze school 
hebben wij een startersboekje geschreven. 
Hierin staat handige informatie die het voor 
jou en jouw kind zo gemakkelijk mogelijk 
maakt om de (meestal toch wel grote) stap 
te maken naar het basisonderwijs. Daarnaast 
zijn onze stamgroepouders er voor jou! Zij 
kunnen je extra informeren over praktische 
zaken, gewoon als ‘ouders onder elkaar’.  

Je wilt nog meer weten over onze 
school en het jenaplanonderwijs
Als je nog meer wilt weten, lezen, horen of 
zien over onze school en/of het jenaplanon-
derwijs, kijk dan eens op onze website www.
antoniusabt.nl (vanaf maart zal deze geheel 
vernieuwd zijn) of neem een kijkje op de 
site van de Nederlandse JenaPlanVereniging 
(NJPV) www.jenaplan.nl voor extra uitleg of 
informatieve filmpjes. 

Ben je nu al enthousiast geworden 
om te starten met je zoektocht? 
Bel dan gerust voor een kennismakingsaf-
spraak: 073 - 85 11 200 of stuur een 
e-mail naar info@antoniusabt.nl. 
Je kunt ook het contactformulier op onze 
website www.antoniusabt.nl invullen.

We verwelkomen je graag en vertellen met 
trots over onze school.



Er is het hele jaar wat te doen in de wijn-
gaard. Wist je trouwens dat wijn alleen wijn 
genoemd mag worden als die gemaakt is 
van druiven? En dan ook nog heel specifi ek 
van de wilde wijnstok ofwel Vitis Vinifera. 
Maak je ‘wijn’ van andere vruchten, dan mag 
die dus geen wijn heten. Dat is allemaal via 
Europese wetgeving geregeld en daar kom 
ik vast nog wel een keer op terug.
Dit jaar neem ik jullie mee de wijngaard in, 
want het is er hard werken. In januari en 
februari staat de snoei op het programma. 
En dat luistert nauw. De wijnstok is een soort 
klimplant en die kan enorm hard groeien. 
Voor de wijnboer is het belangrijk te weten 
dat druiven alleen groeien aan eerstejaars-
takken. Dit betekent dus dat de plant in de 
winter helemaal wordt teruggesnoeid tot 
een of meerdere ‘begintakjes’. Op deze tak-
ken zitten de knoppen die uiteindelijk weer 
uit gaan groeien. Iedere wijngaard heeft, en 
da’s ook Europees geregeld, een maximale 
opbrengst per hectare. En door het tellen 
van de knoppen kan de wijnboer dus alvast 
een inschatting maken van de uiteindelijke 
opbrengst. In gebieden waar de opbrengst 
verplicht laag is, zoals in Bordeaux, is het 
takje met de knoppen (‘baguette’) kort en 
in andere streken wat langer. Zit je in een 
gebied waar de opbrengst wat hoger mag 
zijn, bijvoorbeeld als je streek- of tafelwij-
nen maakt, dan kun je er ook voor kiezen 
om twee takjes als uitgangspunt te nemen. 
De eerste methode is de ‘guyot simple’ en 
de tweede is de ‘guyot double’. Hoe beter je 
snoeit, hoe minder werk je verderop in het 
jaar krijgt, maar dat leg ik een volgende keer 
uit.

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

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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!

Werk in de wijngaard
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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. 

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.

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Zo 24 jan 
10.00 uur 

Geen viering i.v.m. lockdown

Zo 31 jan
10.00 uur

Geen viering i.v.m. lockdown

Zo 07 feb 
10.00 uur

ONDER VOORBEHOUD:

Woord- en communie-
viering met diaken Jan 
Joosten

Zo 14 feb
10.00 uur

Woord- en communievie-
ring door onze werkgroep 

Wo. 17 feb
19.00 uur

Viering Aswoensdag
in Bokhoven

Zo. 21 feb Woord- en communie-
viering met diaken Jan 
Joosten

Zo 28 feb
10.00 uur

Woord- en communievie-
ring met diaken Wim van 
Herwijnen
In deze viering stellen de 
Eerste Communicanten en 
Vormelingen zich voor.
T.i.v. Gré Pardoel-van Dijk

Kerkbalans 2021
Als geloofsgemeenschap in Engelen probe-
ren we de pastorale steun te geven die nodig 
is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van 
sacramenten (doop, communie, vormsel) en 
de voorbereiding daarop, maar dat gebeurt 
ook bij ziekte en overlijden, begeleiding van 
stervenden en nabestaanden. 
Ook als u geen regelmatige bezoeker van 
de kerk bent, kan dit gebouw een plek van 
betekenis voor u zijn. Het is een sfeervolle 
plek om te vieren. Het is ook een plek om 
rust te vinden en te gedenken. Bij een over-
lijden of andere ingrijpende gebeurtenis. 
Ook dit kerkgebouw vraagt de nodige tijd, 
energie en geld. Het moet een plek zijn waar 
de geloofsgemeenschap zich thuis kan voe-
len. 
Om al onze activiteiten vol te houden, heb-
ben we ook uw fi nanciële hulp nodig. 

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

Berichten uit de parochie

Lockdown
Ons kerkbestuur heeft, zoals u weet, beslo-
ten de kerk tijdens de coronalockdown te 
sluiten. Dit om iedere kans op besmetting 
in een kleine niet goed geventileerde ruimte 
te voorkomen. De vieringen in december 
zijn al niet doorgegaan en nu wordt dit ook 
doorgevoerd voor de vieringen in januari. 
We vinden dat een moeilijk besluit, maar 
we hopen op deze manier onze parochie zo 
veilig mogelijk door de coronacrisis heen te 
loodsen. We blijven als kerk wel met onze 
parochianen verbonden door telefonische 
contacten van de bezoekgroep en door de 

bloemetjes van de week. We zijn ook altijd 
telefonisch bereikbaar om u bij vragen op 
weg te helpen. 
We zijn de ‘vrijwilliger van het jaar’ niet ver-
geten en zullen deze bij de eerste viering 
na de lockdown met een feestelijk tintje 
bekendmaken.  
De coronamaatregelen kunnen nog veran-
deren. Houd vooral in deze tijd onze web-
site www.parochie-engelen.nl regelmatig in 
de gaten. Daarop staat de actuele situatie 
steeds vermeld.

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 telefoonnum-
mer: 06-1173317 of via bovenstaand e-mailadres.

Achternaam:     Telefoonnummer thuis/mobiel:
Voornamen:    E-mailadres:
Roepnaam:     School:
Geboortedatum:    Groep:
Adres:      Doopdatum:
Postcode:     Parochie:
Woonplaats:     Doopplaats: 

Wij verzoeken tevens het doopbewijs mee te sturen als uw kind niet in Engelen is 
gedoopt. Dit bewijs is bij de betreff ende parochie op te vragen. Let op: wij ontvangen 
uw aanmelding graag uiterlijk 25 januari 2021.

Deze maand ontvangt u in uw brievenbus 
weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. 
Deze actie Kerkbalans is noodzakelijk om de 
parochie fi nancieel gezond te houden. Doet 
u mee dit jaar door eenmalig of maandelijks 
een fi nanciële donatie? 

Jaaroverzicht
In 2020 zijn we door de coronaperikelen 
achttien zondagen dicht geweest. We heb-
ben van drie parochianen afscheid geno-
men in een uitvaartviering, er zijn drie kin-
deren gevormd en elf kinderen hebben hun 
Eerste Communie gedaan.

Overleden
Op 20 december 2020 is overleden Winni-
fred Potjes, 57 jaar, Fuutlaan
Op 1 januari 2021 is overleden Arjan Maas, 
52 jaar, De Vlacie 
 
Dopen
De doopvieringen kunnen gepland worden 
op zondagmiddag. U kunt een afspraak 
maken met Monique Janssen (6219416), de 
contactpersoon voor de werkgroep.



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

Predikant: ds. Marloes Meijer - predi-
kant@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

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Zo 14 feb
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer

Zo 21 feb
10.30 uur

Ds. Peter van Helden

Zolang de lockdown duurt, zullen we de 
zondagsdiensten digitaal vieren, samen met 
de Grote Kerk in Den Bosch en de omlig-
gende protestantse gemeenten. De dien-
sten zullen worden uitgezonden vanaf 10.00 
uur vanuit de Grote Kerk. U kunt de dienst 
volgen via de website van de Grote Kerk, 
s-hertogenbosch.protestantsekerk.net. Daar 
vindt u ook de liturgie. 
Wanneer de maatregelen versoepelen, vie-
ren we onze diensten weer in ons eigen 
kerkje, De Oude Lambertus. Dan kunt u zich 
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 voor-
afgaande aan de dienst ontvangt u nadere 
informatie. 

Protestantse Gemeente Engelen collecteert
Peter Polling

De Protestantse Gemeente Engelen wil 
wat betekenen voor kerk, dorp en wereld. 
Nadat we de afgelopen tijd hebben inge-
zameld voor o.a. de voedselbank, de 
vluchtelingen in Moria en straatkinderen 
in Yogjakarta, stellen we nu een nieuw 
project aan u voor.

Een van de jongeren uit Engelen is de afge-
lopen maanden actief geweest bij een pro-
ject voor jongeren in Tanzania en vraagt 
daarvoor uw en onze steun. In de stad Iringa 
(hoofdstad van de gelijknamige regio in 
het midden van Tanzania) leven veel jonge-
ren grotendeels op straat. De oorzaken zijn 
divers: aan de ene kant is er op straat veel 
te beleven en is het voor jongeren ‘span-
nend’, aan de andere kant kan het zijn dat 
de omstandigheden thuis niet optimaal zijn 
en dat de straat daarvoor een alternatief lijkt 
te bieden. De realiteit is helaas anders: de 
kinderen worden geconfronteerd met (sek-
sueel) misbruik, agressie, honger en een-
zaamheid. Het bijzondere aan deze kinde-
ren is dat ze zichzelf niet zien als slachtoffer, 
maar als overlever. 

Samen met veel vrijwilligers (coaches wor-
den die genoemd) worden de kinderen 
vanuit het ‘Street Children Rehabilitation 

Project’ op straat opgezocht en aangespro-
ken. Waar mogelijk worden ook de gezinnen 
ondersteund. Bovendien worden diverse 
activiteiten georganiseerd om de eenzaam-
heid te bestrijden en de betrokkenheid van 
de kinderen bij elkaar te bevorderen.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een keu-
ken, om de kinderen dagelijks een warme, 
gezonde en voedzame maaltijd te kunnen 
bieden. Ook wordt er gekeken naar moge-
lijkheden om de hygiëne te bevorderen.
Als aan deze eerste levensbehoeften is vol-
daan, wordt er gekeken naar de toekomst: 
naar opleidingsmogelijkheden en het 
bevorderen van de weerbaarheid en zelf-
standigheid van de jongeren, zodat ze op 
een menswaardige manier een plaats in de 
samenleving kunnen krijgen.

Het project wordt volledig gefinancierd van-
uit giften en donaties, zonder ondersteuning 
door de overheid. U zult wel begrijpen dat 
alle bijdragen, klein en groot, welkom zijn. 

Wilt u helpen? Dat kan! U kunt uw gift over-
maken op NL23 RABO 0121 9151 58 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Engelen 
onder vermelding van ‘Project Tanzania’.

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 pas-
torie. Omdat we het een en ander moeten klaarzetten, willen we graag weten hoeveel 
jongeren en ouders die avond zullen komen. Wil je dit zo spoedig mogelijk laten weten 
per e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl.

Meldpunt Toeslagenaffaire
In de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen 
gezinnen die slachtoffer zijn geworden van 
de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. 
Gezinnen die kinderopvangtoeslag ontvin-
gen en onterecht door de Belastingdienst 
als fraudeurs werden bestempeld en moge-
lijk in financiële moeilijkheden terechtkwa-
men.
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil deze 
gezinnen graag helpen, maar weet niet wie 

het zijn. Vanwege de bescherming van pri-
vacy mag de Belastingdienst de namen van 
de gezinnen niet doorgeven. Als mensen 
hulp of informatie willen, moeten ze zich 
zelf melden.
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hier-
voor een meldpunt gestart: het Meldpunt 
Toeslagenaffaire. De Sociaal Raadslieden van 
Eerste Hulp bij Geldzaken (EHBG) kunnen 
ondersteuning bieden. Bent uzelf slachtof-

fer, of kent u mensen die denken slachtoffer 
te zijn, dan kunt u bij dit meldpunt terecht 
via de Sociaal Raadslieden: 073-6159090 of 
per e-mail: sociaalraadslieden@s-hertogen-
bosch.nl.
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Kerstengelen
In De Tweeterp van december schreven we 
al dat het kerstengelenproject afgelopen 
jaar een enorm succes was. Ruim 100 dorps-
genoten bezorgden op de vier zondagen 
van de Advent op meer dan 120 adressen 
een leuk cadeautje. Bij de redactie kwam 
een anoniem bedankje binnen met de vol-
gende tekst: 
“Ik was koud en ziek. Een engel bracht me 
verlichting in de Advent. Het was de engel 
die mij steunde. Lieve engel, bid voor mij als 
ik het niet aankan.” 

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

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo 24 jan Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Lucia van Hel-
voort-Buijs

Zo 31 jan Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Joke God-
schalk-Endstra en Jan Zetz

Zo 07 feb Viering met orgelbegeleiding 
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders

Zo 14 feb Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, Over-
leden familie Masraff, Anneke 
Branten

Wo 17 feb
19.00 uur

Aswoensdag
Gebedsviering in Bokhoven

Zo 21 feb Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts en 
Corrie van Gestel

Rob Domisse is de vaste organist en in deze 
coronaperiode probeert hij de dienst
extra luister te geven en mooie intermezzo’s 
en liederen te spelen.
Zolang niet iedereen gevaccineerd is, zingt 
het dameskoor niet.
                       
Er mogen maar 30 personen in de kerk aan-
wezig zijn. Als u een viering wilt bijwonen
belt u dan bovenstaand telefoonnummer! 

Samenleving
Ds. Marloes Meijer

U weet vast wel wat het eerste teken van een 
‘samenleving’ was, dat archeologen von-
den? Geen tempel of paleis, maar een gene-
zen botbreuk! Kennelijk is er een moment 
geweest waarop mensen voor elkaar gin-
gen zorgen en wonden konden genezen. In 
plaats van enkel het recht van de sterkste te 
laten gelden en de zwakkeren als voer voor 
de wilde dieren achter te laten, kreeg nu 
iedereen een kans.

Zo ontstonden samenlevingen die epide-
mieën, oorlogen en natuurrampen hebben 
doorstaan, tot op de dag van vandaag. 
Omdat niet de sterkste telkens won, maar 
mensen voor elkaar zorgden.
Zo ook in ons kleine dorpje aan de Dieze. 
Meer dan 100 mensen wilden iets doen 
voor een ander in de adventstijd. Zij zijn als 
engelen actief geweest. Sommigen voor één 
adres, anderen voor een hele straat. Er wer-
den tekeningen gemaakt, kaarten geknut-
seld en cadeautjes gekocht. Allemaal om 
een beetje warmte en aandacht te geven 
aan mensen in de buurt. Vele blijde ont-
vangers probeerden in contact te komen 
om iets terug te doen, of te bedanken. En 
sommige willen volgend jaar graag zelf ook 
engel zijn, omdat ze ervaren hebben hoe 
belangrijk het is dat iemand aan jou denkt 
in die donkere tijd.

Een aantal mensen van heel verschillende 
groepen en organisaties uit Engelen wilde 
deze vreemde kersttijd tóch mooi maken 
voor inwoners van ons dorp. En dat hebben 
ze gedaan. Struikelend, vallend, opstaand 
en weer doorgaand, want oei, oei wat zat 
het tegen soms, onderweg. En tegelijk was 
het ook mooi, om zo samen op weg te zijn. 
We leerden elkaar steeds wat beter kennen; 
ieder droeg een steentje bij vanuit eigen 
achtergrond, talent of interesse. En met 
elkaar organiseerden we een mooie wande-
ling, die niet door kon gaan, en een mooie 
bijeenkomst die niet door kon gaan. Uitein-
delijk maakten we een film waarin de mooie 
kanten van Engelen naar voren kwamen in 
beelden, muziek en verhalen. Trots waren 
we, op alle medewerkers, op ons dorp, op 
de gezamenlijkheid die we ontmoetten en 
beleefden.

Frits Lavell uit Engelen is in Tanzania geweest, 
om daar vrijwilligerswerk te doen. Hij ont-
dekte een opvang voor dakloze kinderen, 
waar financiële ondersteuning hard nodig 
is (Upendo Centre). Dat moeten we toch 
kunnen bieden, vanuit de kerk in Engelen, 
bedacht hij. Als een ware manager bracht hij 
de organisatie met mij in contact, stuurde 

hij de juiste documenten naar de diaconie 
en motiveerde hij de jongeren om in actie 
te komen. Zij organiseren een sponsorloop, 
waar ook volwassenen aan mee mogen 
doen. Op www.kerk-engelen.nl (of ons you-
tubekanaal) vindt u een filmpje met meer 
informatie over het project en over Frits’ 
motivatie. Elders in deze Tweeterp leest u er 
ook wat meer over. Doet u mee?
Coronamaatregelen, lockdowns, beperkin-
gen … je wordt er ontzettend moe van, ver-
drietig ook en soms zelfs boos. Het virus eist 
slachtoffers. Maar het krijgt ons niet klein. 
Niet zolang mensen een samenleving blij-
ven vormen, waarin we voor elkaar zorgen 
en elkaar de kans geven om te genezen 
van onze wonden. Engelen is zo’n samenle-
ving. Hier maken we het leven leefbaar voor 
elkaar. 
Laten we dat in dit nieuwe jaar ook blijven 
doen!



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 ver-
kopen of aankopen of dat getaxeerd moet worden. 
Want dáár gebeurt het!

Korte lijnen, open en duidelijke gesprekken, vooruit denken op de 
markmarktontwikkelingen 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

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

✓ Alle onderdelen worden nagelopen 
en waar nodig bij- en/of afgesteld 

✓ De onderdelen worden beschermd 
tegen sneeuw, regen en pekel 

✓ Gratis haal- en brengservice in 
Engelen De Bloemendaal 5 

(Industrieterrein De Vutter) 
5221 EB, Den Bosch 

088 0123 060 

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

 

Winterbeurt 
Bereid je fiets voor op de winter met onze 

speciale winterbeurt 

tegen sneeuw, regen en pekel

                                     

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 
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Naaiatelier Eva van 

Jong geleerd is oud gedaan

René van der Hoeven

In verband met de toestand in het land 
leek het mij verstandig om dit interview 
geheel schriftelijk te doen. Wat volgt, is 
dan ook niet mijn weergave van wat Eva 
vertelde maar, ere wie ere toekomt, haar 
verhaal uit de eerste hand.

Even voorstellen
“In november ben ik 13 geworden, en ik zit in 
de eerste op het Maurick College in Vught.”

Atelierroute 2019
“Mijn buurvrouw heeft mij gevraagd om mee 
te doen aan de atelierroute in 2019, want zij 
liet haar keramiekwerk zien. Ik dacht waarom 
niet. Ik wist al wat deze route inhield, want 
bij de vorige route ben ik samen met mijn 
moeder gaan kijken. Toen heb ik veel leuke 
dingen gezien. Verder had ik ook al met een 
kraampje op de Engelense kermis gestaan, 
dat jaar met scrunchies, haarbanden en rok-
jes. Voor de atelierroute had ik ook nog stof-
fen tassen gemaakt. Jammer dat het die dag 
zo’n slecht weer was.”

Hoe kom je aan zo’n hobby?
“Mijn oma naait al bijna haar hele leven. 
Ik zag dit altijd bij haar en hoeveel plezier 
ze er in heeft. Toen dacht ik, ik vraag een 
kleine naaimachine van plastic voor mijn 
negende verjaardag. Op mijn verjaardag 
kreeg ik geen plastic naaimachine maar een 
echte. Samen met haar ben ik erg veel gaan 
oefenen. Nu naai ik al vier jaar en ik leer nog 
steeds van haar. Ik vind het zo leuk, omdat 
je van een lapje stof een kledingstuk kan 
maken. Hier kan ik mijn creativiteit in kwijt. 
Daarnaast vind ik naaien ook leuk, omdat ik 
dit samen met mijn oma kan doen. 
Voor het eerst dat ik ging naaien heb ik een 
kussentje gemaakt, daarna samen met oma 
pyjamabroeken. Het hele gezin heeft er een, 
daarnaast naaide ik ook voor mijzelf rokjes, 
jurken en blouses. Op dit moment maak ik 
erg veel mondkapjes, al wel meer dan 100. 
Ik heb een maat voor volwassenen en een 
maat voor kinderen.”

Zaken
“Ik zag dat veel mensen verkopen op Insta-
gram. En het leek me erg leuk om dit ook 
zo te doen en om een extra zakcentje te 
verdienen. Ook vroegen veel vriendinnen en 
daar weer de vriendin van of ik bijvoorbeeld 
een scrunchie of mondkapje voor hen wilde 
maken. Scrunchies zijn haarelastiekjes met 

stof eromheen. Deze zag je vroeger ook al 
veel en ze zijn nu weer opnieuw in. 
In mijn mondkapjes zit een ijzerdraadje bij 
de neus, wat niet veel stoffen mondkapjes 
hebben, ik ben bezig met labeltjes. Een logo 
heb ik al. Ik heb ook een keer een scrun-
chie en een mondkapje gestuurd naar een 
influencer en gevraagd of zij reclame voor 
mij wilde maken. Ineens kreeg ik meer vol-
gers op Instagram. Ik heb nu meer dan 800 
volgers en wil graag naar de 1.000.”

Toekomst
“Het lijkt me erg gaaf om een website te 
krijgen en nog meer bestellingen. Na de 
middelbare school zou ik graag in de mode 
verder willen, want mijn droom is een winkel 
met mijn eigen gemaakte kleding.”

Ontwerp
“De kleding die ik tot nu toe heb gemaakt, 
heb ik zelf ontworpen. Ideeën doe ik overal 
op.
Als ik bijvoorbeeld in de stad loop, kijk ik 
veel naar wat mensen aan hebben. Ook haal 
ik veel inspiratie uit Pinterest en modetijd-
schriften.” 

Stoffen 
“Nieuwe stoffen koop ik van mijn verdien-
sten bij Hoofs, maar ik gebruik ook oude 
kleding en stoffen die mijn oma nog had. 
Voor de mondkapjes neem ik alleen nieuwe 
stoffen.”

Niet saai? 
“Nee, zeker niet, want je bent gewoon gefo-
cust op je werk en dan heb je niet door dat 
je alleen bent. Als er iets mislukt, baal ik 
eerst een beetje, maar vervolgens los ik het 
op of begin ik opnieuw.” 

Tijd 
“Ja, ik heb er tijd genoeg voor, maar doe het 
nu wel minder als dat ik het deed toen ik op 
de basisschool zat. Of ik nog ergens goed in 
ben? Ik vind het erg leuk om te hockeyen, 
maar of ik daar goed in ben, weet ik niet.”

Wilt u ook een echte Eva? Kijk op Instagram: 
naaiatelier eva.



5 NIEUWE BEHANDELINGEN!

GA VOOR EEN
WINTERGLOW

MEER INFO OP:

Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

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

Op de eerste plaats voor iedereen geluk-
kig nieuwjaar. We hopen dat 2021 een 
beter jaar zal worden voor iedereen. 
Helaas moesten we vanwege de lock-
down afzien van ons programma voor 
het vieren van kerst op school. Natuurlijk 
vonden we dat heel jammer. 

Inmiddels is iedereen (ouders, leerkrach-
ten en kinderen) weer druk bezig met het 
thuisonderwijs. Voor iedereen een zware 
taak, waar we hopelijk weer snel vanaf 
zijn. De kinderen van ouders met een cru-
ciaal beroep mogen naar de noodopvang 
komen. Daar volgen ze de onlinelessen van 
hun eigen groep. Daarna gaan ze zelfstan-
dig aan het werk. Op de foto’s ziet u hoe de 
kinderen bezig zijn.

Vergroenen speelplaats
Al geruime tijd zijn we bezig met het ver-
groenen van ons speelplein.
Om dit te kunnen realiseren is er subsidie 
aangevraagd en verstrekt door het Prins 
Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant. 
Dit bedrag komt uit het door de Provin-
cie Noord-Brabant ingestelde Buurtfonds 
Schoolpleinen in de Toekomst. Daarnaast is 
er door de Bestuursraad Engelen een geld-
bedrag verstrekt voor het schoolplein.
Natuurlijk moesten we voor de subsidiege-
ver aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Daarnaast  waren er wensen van kinderen, 
ouders en leerkrachten die erbij betrokken 
waren. 
Het heeft flink wat voeten in de aarde 

gehad, maar het is, naar ieders tevreden-
heid, gelukt. 
Marcel van Bokhoven heeft een prachtig 
ontwerp gemaakt, zodat het schoolplein 
een mooi, nieuw aanzien zal krijgen. Tijdens 
de herfstvakantie in oktober zijn de grond-
werkzaamheden verricht, waarna in novem-
ber de aanplanting kon worden gedaan. 

Het begin is gemaakt om het schoolplein 
van De Matrix groen, speels en eetbaar te 
maken.
Een tipje van de sluier:
• Perenbomen voor de ramen van de 

kleuterklassen ten behoeve van scha-
duw en fruit.

• Leibomen voor het raam van de gym-
zaal voor schaduw in de zomer.

• Beukenhaag en laurierhaag aan de ran-
den van het plein.

• Blauwe bessenstruiken bij de fietsen-
stalling.

• Bomen verdeeld over het schoolplein 
(o.a. walnotenboom).

• Er wordt een mooie speelplek gecre-
eerd met Franse boomschors, een drie-
stammige Catalpa en oppottafels waar 
moestuingroenten in gaan komen.

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



Engelen in vroeger tijden … Wie kan er beter over vertellen dan diegenen die het Oude Engelen zélf nog beleefd hebben? Een serie 
portretten waarin we even worden meegenomen naar het levendige verleden.

Tulpen voor het meisje van de sluis

Ingrid Roefs

In het huis van Ad en Dorrit Peulen-Van den 
Broek hangt nog een ballon ter ere van Ads 
80e verjaardag. Op de schouw een smake-
lijke verzameling van net uitgepakte, goede 
wijnen. Voor mij op tafel, koffie met gebak. 
Een adres waar het goede leven duidelijk 
thuis is. “Net als vroeger, bij Ad thuis. Daar 
was ook altijd gezelligheid”, aldus Dorrit. 
Het is het begin van een prachtig gesprek …

Luisterend naar het levensverhaal van Ad 
en Dorrit, is het bijna alsof ik in een histori-
sche roman ben beland. Die begint in 1941, 
als Ad wordt geboren als zoon van de post-
bode. “Wij woonden aan de Diezekant, op 
de hoek met de Kerkstraat. Sinds de samen-
voeging van Engelen met ’s-Hertogenbosch 
zijn die twee straatnamen echter veranderd, 
waardoor ons ouderlijk huis vandaag de 
dag staat aan de Graaf van Solmsweg, op 
de hoek met De Terp. Het was een fijn huis, 
midden in het dorp.” 

Het ouderlijk huis met postkantoor van Ad

Veldwachter Van den Akker
Ad ging er als klein ‘jungske’ om de hoek 
naar school. “Ik begon op de ‘Bewaarschool’ 
– later noemden we dat de kleuterschool. 
Dat was in het ‘kubusgebouw’ tegenover 
het oorlogsmonument, nu het huis van John 
Cornelissen. Hierna ging ik naar de jongens-
school op De Kerkhof, tegenover de protes-
tantse kerk en het huis van veldwachter Van 
den Akker.” Grinnikend: “Die plaagden we 
graag, door altijd maar weer te voetballen 
op het pleintje. Dat mocht niet, omdat daar 
naast de kerk een oud graf lag waarbij we 
niet in de buurt mochten komen. Deden we 
toch, dus dan kwam hij iedere dag weer naar 
ons toe en dan zei hij alleen maar met die 
heel zware stem: ‘We voetballen niet op het 
plein, jongens …’, en dan vertrok hij weer. 
Voor ons het moment om belletje te gaan 
trekken, of appeltjes te gaan pikken bij de 
boer.” Hardop lachend: “Echt, als ik eraan 
terug denk … het leek die serie ‘Swiebertje’ 
wel van vroeger!”

Reuring in het postkantoor
Zijn vader was niet alleen postbode. “Ons 
huis was ook het postkantoor van het dorp. 
Vanaf de straat had je eerst het kantoor, met 
daarachter de gang, onze woonkamer en de 
slaapkamer van onze ouders. Boven hadden 
we vier slaapkamers. En iedereen wist ons 
huis te vinden.” Dorrit vult hem glimlachend 
aan: “Ik kwam er zo rond mijn 16e, 17e ook 
al regelmatig, maar toen nog niet als ‘ver-
kering’. Zijn vriendenclub en mijn vriendin-
nenclub trokken met elkaar op. En ja, er was 
daar altijd wat te doen. Altijd reuring. Er 
werd veel gezongen, ze speelden er piano 
en trompet en er ging zelden een dag voor-
bij zonder iets lekkers te drinken op tafel ... 
Echt heel gezellig.” Ad: “Of ik toen al een 
oogje had op Dorrit? Ja, dat denk ik wel.” 
Hij knipoogt veelbetekenend: “Maar zolang 
ik in dienst was, wilde ik echt nog geen ver-
kering …”

Sluismeisje
We spoelen de tijd een klein stukje terug 
naar begin jaren 50. Aan de overkant van 
de Henriëttesluis betrekt een nieuw gezin, 
afkomstig uit Schaijk, een van de sluiswach-
tershuizen van Rijkswaterstaat. Dorrit, dan 
nog een jaar of 8, is het enige meisje tussen 
drie broers en ze geniet vanaf dag een van 
die bijzondere plek aan het water. “De hui-
zen waar wij toen woonden, zijn er niet meer. 
Die hebben ze op een gegeven moment 
gesloopt. Ongelooflijk en zo zonde! Het 
waren drie best wel statige huizen onder 
één kap. Met hoge plafonds, grote ramen en 
een mooie, brede trap in de hal. Echt mooi. 
In de middelste en grootste woning woonde 
het gezin van de sluismeester. Wij en het 

gezin van de andere sluiswachter woonden 
aan weerszijden van hen. Aan de overkant 
stonden nog drie woningen, eveneens voor 
mensen die voor Rijkswaterstaat aan de sluis 
werkten. Twee van deze drie huizen staan er 
nu trouwens nog steeds.” 

Spelen op de plantage
De kleine Dorrit vond het een geweldige 
plek om op te groeien. “Achter onze wonin-
gen - op de plek waar nu de volkstuintjes 
liggen - en aan de overkant, waar je tegen-
woordig de golfbaan en het Slot ziet, lag 
de Plantage. Mooie, ongerepte natuur met 
hoge bomen en heuvelachtige weilanden, 
met daartussen struiken en bosjes. Dat was 
onze speelplek! En voor onze deur natuur-
lijk de sluis, waar we vooral in de zomer 
onze ogen uitkeken. Dan lagen daar de hele 
dag schepen te wachten op hun beurt, om 
door de sluis te mogen en hoorden we vaak 
muziek of zongen we mee met liedjes die 
vanaf de boten klonken. En achteraf onge-
looflijk maar waar: niemand van ons kon in 
die tijd zwemmen, en toch waren we altijd 
met zijn allen aan het spelen en aan het ren-
nen op die smalle sluisdeuren. We fietsten er 
zelfs overheen! Prachtige herinneringen …”

Voetbal en Russen
Mooie, onbezorgde jaren gingen voor-
bij. Kleine Ad werd groot, doorliep de Sint 
Angelus MAVO in ‘s-Hertogenbosch, ging 
in dienst en kreeg als zeer verdienstelijke 
voetballer de eer om te spelen bij het gar-
nizoen waarin hij diende. Dorrit: “Hij was 
echt heel goed. En snél! Maar daardoor ook 
wel vaak geblesseerd, want iedereen moest 
hem altijd hebben.” Een korte ‘uitzending’ 
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Links het veldwachtershuis (later politiebureau), rechts de protestantse kerk.

De woningen van Rijkswaterstaat aan de sluis, 
Dorrit woonde in het linkerdeel

Dorrits vader aan het werk bij de sluis

naar Duitsland gooide echter roet in zijn 
prille en veelbelovende voetbalcarrière. Ad 
grinnikt. “Feitelijk was het hilarisch. Er was 
een hoop gedoe rondom de bouw van De 
Muur, dus wij moesten daar twee maanden 
gaan rondlopen, om te controleren of er 
geen ‘Russische soldaten’ waren. Alsof wij 
die zouden zien! Hahaha … We hadden dan 
ook niet veel te doen, behalve wat rondhan-
gen, feesten en zingen met de Duitse solda-
ten daar. Eigenlijk mochten we dat niet ‘van 
hogerhand’, maar weet je wat het was? Dat 
waren gewoon ook leuke, jonge gasten, net 
als wij.”

Werk aan de winkel
Dorrits vader werd in die jaren kantonnier bij 
Rijkswaterstaat, waardoor het gezin Van den 
Broek verhuisde van de Henriëttesluis naar 
de woningen achter Sluis Crèvecoeur. Oók al 
zo’n bijzondere plek! Dorrit zelf ging na de 
basisschool naar de ULO in de stad. “Hierna 
solliciteerde ik als verkoopster bij C&A. Nou, 
dat was heel wat … Kwam er een sociaal 
werkster van C&A bij ons aan huis, om te 
beoordelen of ik wel geschikt was. Er werd 
gekeken of ik uit een nette familie kwam en 
of ik netjes Nederlands sprak. Ja, dat kun je 
je nu niet meer voorstellen, toch? Gelukkig 
werd ik aangenomen als ‘hulp’ en kreeg ik 
een heel gedegen verkoopopleiding. Daar 
heb ik altijd plezier van gehad. Helaas moest 
ik stoppen toen wij gingen trouwen. Want 
ja, ook dát hoorde bij die tijd … Ik heb dat 
altijd heel erg jammer gevonden.”

Tijd voor tulpen
Hoe de zoon van de postbode dan uiteinde-
lijk toch het hart stal van het meisje van de 
sluis? Dat is een prachtverhaal op zich. Dor-

rit: “Ik had indertijd een vriendje in Den Hel-
der. Daar kwam ik regelmatig, omdat mijn 
lievelingsoom en -tante daar woonden.” 
Ad, breed glimlachend: “Toen ik dat hoorde, 
dacht ik ‘Ho ho … dat gaan we natuurlijk niet 
laten gebeuren!’ Ik schakelde een dienst-
maat van mij uit Den Helder in, om me te 
helpen. Ik vroeg hem om de grootste bos 
tulpen te kopen die hij kon vinden en om 
die daar, in Den Helder, namens mij aan 
Dorrit te geven.” Dorrit, glimlachend: “Kreeg 
ik daar die bloemen, terwijl mijn vriendje 
erbij was! Nou, ik zal eerlijk zijn: dat vond ik 
toch wel heel erg leuk. En ja … toen ik weer 
terug was in Engelen, liet Ad er geen gras 
over groeien. Hij is direct naar mijn vader 
gefietst en vroeg hem of hij verkering met 
mij mocht. Ik vond dat geweldig! Dat was 
eigenlijk al helemaal geen gewoonte meer 
in die tijd, maar hij deed het toch. Omdat 
hij vond dat dat zo hoorde. En ja, mijn vader 
vond het goed en zo zijn wij bij elkaar geko-
men. We waren vanaf dag een, hoe zal ik het 

zeggen, zielsverwanten. En dat zijn we altijd 
gebleven.”

Huis met uitzicht
Hun verkering duurde zo’n vijf jaar; verliefd 
groeide naar verloofd en getrouwd. Engelen 
groeide ook, en in 1967 volgde na De Vlacie 
en de Heinekenstraat de dorpsuitbreiding 
aan de Engeler Schans. Het echtpaar Peulen 
was een van de gelukkige die deze nieuw-
bouwhuurwoningen kon betrekken. Dorrit: 
“Na vijf jaar, net voor de geboorte van onze 
tweede dochter, kregen we de kans om 
ons huis te kopen. Dat hebben we meteen 
gedaan. Het was zo’n heerlijke plek. En nog 
steeds: kijk eens naar dat uitzicht! Mooier 
wordt het toch niet?” Ad knikt: “Ja, we heb-
ben het hier altijd erg naar ons zin gehad 
en we blijven hier wonen, zo lang als we 
kunnen. Het was en is gewoon een heel fijn 
dorp. Waarom zou je ergens anders willen 
wonen, als je ook hier kunt zijn?”



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Een andere kerst?
Floor Teunissen

Normaal was het rond de dagen voor Yule 
heel erg druk in het huis. De bewoners hin-
gen er dan snoep in de boom en legden 
eten op de schoorsteen. Maar dit jaar? Dit 
jaar niks. Nevin, de tomte, hield van Yule. Hij 
zat dan graag op de hoogste boekenplank 
van de kast van de boerderij. Zijn boerderij. 
Hij had, toen hij nog leefde, met zijn blote 
handen en veel bloed, zweet en tranen deze 
boerderij gebouwd. Op de radio klonk het 
nummer ‘Fairytale of New York’ en Nevin 
neuriede de tekst mee met de muziek. Hij 
genoot van het nummer. Vooral het stukje 
waarin de man en de vrouw tegen elkaar 
tekeergingen vond hij geweldig. Hij kreeg 
een glimlach op zijn gezichtje en gniffelde 
zachtjes. Ja, mensen waren mooie wezens. 
Vond hij. Daarom hield hij ook zo van Yule. 

Zijn familie kon als geen ander heel goed 
bekvechten met elkaar en dan met name 
over wat ze hem als bedankje moesten 
geven. Maar dit jaar was het anders. Geen 
gebekvecht over wat Nevin kreeg, of over 
het Yule-diner. Nevin zuchtte eens diep en 
krabde onder zijn grijze kaboutermuts, ter-
wijl hij over de rand van de boekenplank naar 
beneden keek. Een klein meisje stond bij de 
boekenkast en keek hem recht in zijn ogen 
aan! Hoi, klein wezentje met je grappige 
grijze puntmuts en je grote aardappelneus. 
Hoe heet jij? Nevin begon te blozen. Betrapt, 
dacht hij, maar verder zei het meisje niets 
meer tegen hem, want ze werd geroepen 
door een van de volwassenen. Het meisje 
zwaaide vrolijk naar Nevin, terwijl ze trots 
tegen de volwassenen zei: “Mama, mama, 

ik denk dat ik onze huistomte heb gezien! 
Hij zit daar op de boekenkast met een grijze 
puntmuts en een lange baard en een aard-
appelneus!” De moeder knielde neer bij het 
meisje terwijl ze zei: “Lieverd, hoe vaak moet 
ik het je nog zeggen? Er bestaat niet zoiets 
als een huisgeest, huiskabouters of kleine 
helpertjes die je huis voor je schoonmaken. 
Dat moet je allemaal zelf doen.” Het meisje 
keek haar moeder boos aan en  mompelde: 
“Toch zag ik hem en hij is verdrietig omdat 
we hem niks hebben gegeven dit jaar.” Haar 
moeder tilde haar op en zei: “Kom we gaan 

eten.” Het meisje keek naar de boekenkast, 
maar de tomte was verdwenen. Waarschijn-
lijk zit hij achter een van de oude stoffige 
boeken verstopt, dacht ze. En ze zat er niet 
ver naast, want Nevin hoorde wat er over 
hem gezegd werd. Dat hij niet echt was 
en een verzinsel van lang geleden was. Op 
Yule-ochtend sloop Nevin zachtjes naar de 
boom en de schoorsteen. Nergens was er 
eten voor hem te vinden, zelfs geen droog 

Verhalenwedstrijd
In het kader van de activiteiten ‘Lopend 
vuurtje’ was er ook een verhalenwedstrijd 
met diverse inzendingen. De jury heeft na 
rijp beraad besloten dat er twee verhalen 
zijn die ieder om heel eigen redenen tot 
winnend verhaal zijn uitgekozen.

Het verhaal van Floor Teunissen over Nevin 
de Tomte vond de jury een mooie traditio-
nele vertelling met interessante verhaalwen-
dingen en een verrassend slot. Het verhaal 
bevatte zo veel vreemde informatie dat 
de jury de indruk had dat het verhaal mis-
schien nog beter tot zijn recht zou komen 
in een iets langere versie waarin de infor-
matiedichtheid wat minder wordt. In deze 
vorm van 600 woorden had misschien de 
term kerst het verhaal iets toegankelijker 

gemaakt. De jury haalde er de boodschap 
uit dat aandacht en zorg hebben voor elkaar 
waardevolle tradities zijn. Als je die verwaar-
loost, dan verdwijnt er iets wat nooit meer 
terugkomt. 

Het verhaal van Piet Ederveen, over de pont-
baas, is mooi in zijn heldere eenvoud. Als je 
het leest, hoor je al bijna "Wat ik nou laatst 
toch meemaakte …" De kolenkachel en de 
gierpont zijn twee termen die dan toch weer 
een zeer nostalgische draai aan de anekdote 
geven, waardoor het kerstgehalte, mede 
door de kou en de warme chocolademelk, 
sterk wordt verhoogd. Ook in dit verhaal 
herkende de jury een boodschap over de 
waarde van wederzijdse aandacht en zorg 
voor elkaar. Het is een mooie gedachte die 

wij graag meenemen in het nieuwe jaar 
2021. De complimenten van de jury zijn dus 
voor Floor Teunissen en Piet Ederveen voor 
hun bijzondere andere kerstverhalen.

De mooiste verhalen zouden worden voor-
gedragen tijdens het korte winterpro-
gramma op woensdag 23 december in De 
Engelenburcht. Dat programma werd gecan-
celd. Het verhaal van Piet Ederveen komt in 
gesproken vorm het beste tot zijn recht en is 
dus in de film te horen. De complexe inhoud 
en wendingen in het verhaal van Floor Teu-
nissen komen in geschreven vorm het beste 
tot hun recht. Zo kan de lezer alle details in 
eigen tempo tot zich nemen. Beide verhalen 
staan hierna afgedrukt.
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broodkruimeltje, niks. Hij wist wat hij moest 
doen, dat was een ongeschreven tomte-re-
gel, dus pakte hij zijn spulletjes en ging weg. 
Niet wetende dat het meisje op dat moment 
net naar beneden was geslopen om iets 
voor de kerstkabouter klaar te leggen. Die 
avond zat het meisje weer naar de boeken-
kast te staren, maar haar kaboutervriendje 
kwam niet meer terug.
Nu is het kleine meisje een oude vrouw en 
woont ze niet meer in de boerderij, maar in 

Een andere kerst!
Piet Ederveen

Veerman wilde hij niet genoemd worden, 
want dat was die Griek die niet wist door 
wie hij betaald werd, nee, hij was gewoon 
de pontbaas. Ik kwam toevallig met hem in 
aanraking omdat ik deze eerste kerstdag 
een volle dienst moest draaien. 
Terwijl iedereen gezellig naar de nachtmis 
was, moest ik zo nodig, voor een storing 
aan een verwarmingssysteem, naar Wijk bij 
Duurstede. 
Om daar een beetje vlug te komen, ging ik 
binnendoor over Culemborg. Ik reed over 
de smalle dijkjes van de Lek tot aan het dorp 
Beusichem. Daar ging ik de veerstoep af en 
nam het veerpontje, om naar de overkant 
van de Lek te komen, en zo kwam ik precies 
aan de goede kant van Wijk bij Duurstede 
uit. 
Dat pontje is een zogenaamde gierpont, 
die 24 uur per dag in de vaart is. Omdat het 
al zo laat was, zei de pontbaas nog: “Als je 
straks terugkomt, lig ik waarschijnlijk al te 
pitten, dan toeter je maar en ik kom er gelijk 
aan, ook al lig ik dan aan de andere kant van 
de rivier.”
“Weet je wat ik zal doen, ik doe  nu alvast 
een schepje eierkolen op de kachel, dan 
hebben we daar straks nog profijt van”, zei 
hij nog, “oh ja en dan nog wat, als je van 
warme chocolademelk houdt, dan heb ik die 
straks ook nog. Ik denk wel dat je dat blieft, 
ja toch?”
Ja, wat dacht je. Met dat koude weer en ook 
nog midden in de nacht, ik zei meteen ja, 
dat kun je wel begrijpen. Nou ja, een echt 
ingewikkelde storing was het eigenlijk ook 
weer niet, er moest alleen bijgevuld worden 
omdat de druk weg was. 

Nadat de installatie weer op druk was 
gebracht en het logboek ingevuld, kon ik 
weer huiswaarts gaan. En zowaar, het pontje 
lag nog steeds aan de kant waar ik het ver-
laten had, alleen de slagboom was nog 
omlaag. 
Maar wat ik ook toeterde, er kwam niemand 
en de slagboom bleef omlaag. Op een 
gegeven moment dacht ik bij mijzelf: “Ik zal 
toch maar eens in de stuurhut gaan kijken, 
misschien slaapt hij wel erg vast.” Nou, niks 
vast slapen, hij lag gewoon op apegapen, 
die hele stuurhut stikte van de kolendamp. 
Ik heb hem aan zijn benen naar buiten 
getrokken en daar op het dek kwam hij na 
een paar tellen weer bij zijn positieven. 
Nou geef ik je te raden wat hij zei! “Zo 

maatje, jij komt zeker je warme chocola-
demelk halen, is het niet? En waarom lig ik 
hier?”
“Dat komt doordat je hele stuurhut vol 
kolendamp staat en je al op apegapen lag. Ik 
zal maar eerst je stuurhut even goed door-
luchten en de schoorsteenklep openzetten, 
want die staat namelijk potdicht.”
Na een kwartiertje kwam dan eindelijk toch 
zijn chocolademelk op tafel en zo werd het 
midden in de kerstnacht toch nog gezellig.                    

een verzorgingshuis. Tegen iedereen die het 
maar horen wil, vertelt ze haar verhaal over 
haar Yule-tomte die zomaar ineens ver-
dween op die ene kerstdag. De dag dat haar 
kaboutervriendje ineens spoorloos was. 
Zelfs al bleef ze stiekem trouw elke Yule die 
volgde weer eten voor de tomte neerleggen.
Tot op een mooie Yule-dag tot verbazing 
van iedereen ineens de vrouw ook spoor-
loos was verdwenen, met al het lekkers.

Vervolg van pagina 33

Een andere kerst? (vervolg)



De TweeTerp • JANuAri 2021 • pAgiNA 35

John Branderhorst

Vlak voor het kerstreces was men op de 
bouwplaats nog drukdoende en met de 
bouw vordert het dan ook gestaag. Hoge 
kranen zorgen voor de plaatsing van de 
segmenten, er wordt isolatie geplaatst en 
langzamerhand verrijzen er meer en meer 
woningen. 
Het is dan ook een drukte van belang, gelet 
op het aantal voertuigen dat op de parkeer-
plaats staat. Het werd een gewoonte om 
ook de auto’s in de bermen te zetten. Een 
mailtje was voldoende om de projectleider 
in stelling te brengen en deze heeft een 
tweede parkeerterrein op de bouwplaats 
gerealiseerd. Ook heeft hij op diverse plaat-
sen op het werkterrein de bouwers erop 
geattendeerd om hun voertuigen niet in de 
bermen te plaatsen. Maar helaas blijkt dat 
de beschikbare ruimte nog onvoldoende is 
en dus staan er nu nog geregeld auto’s in de 
bermen. Afgesproken is dat, als er sprake is 
van schade, de bouwer deze zeker repareert 
en zelfs zal overgaan tot inzaaien van gras. 
We houden dit in de gaten.
Ook het wegdek voor de bouwplaats wordt 
door modder en klei, afkomstig van de 
vrachtauto’s,  geregeld vervuild. Ook daarop 
wordt gelet en men heeft aangegeven, dat 
het wegdek en het fietspad periodiek wor-

Kasteel Heesterburgh

den schoongemaakt.
Geconstateerd werd dat de bouwplaats ook 
tijdens de nachturen verlicht werd. Dat heeft 
te maken met de beveiliging en veiligheid. 
Ongewenste bezoekers worden hierdoor 
snel opgemerkt en een alarmsysteem treedt 
dan in werking. Zeker tijdens het kerstreces 
niet onbelangrijk.  
De bankjes ten behoeve van wandelaars 
worden weer opgepakt, zodra de weersom-
standigheden het toelaten. Dat zal waar-
schijnlijk begin lente worden.
Wat betreft verduurzaming is gevraagd naar 
de huidige aanpak. Heesterburgh is gasloos, 
zoals al bekend. Warmtepompen en koe-
ling zijn een voldongen feit, en in regen-
waterafvoer naar de wadi’s is voorzien. Na 
overweging worden er vermoedelijk enkele 
zonnepanelen op het dak van het apparte-
mentsgebouw geplaatst. De opbrengst gaat 
naar de algemene voorzieningen. Het reali-
seren van een groen dak (sedum) was niet 
haalbaar, gelet op de vele pijpen, ontluch-
tingskanalen en voorzieningen. Dat is jam-
mer, maar je weet maar nooit. De grondge-
bonden woningen worden volop voorzien 
van zonnepanelen, dus bijleggen door de 
bewoners is niet meer van toepassing. Het 
aantal zonnepanelen per woningtype ver-

schilt enorm en is afhankelijk van dakvlak en 
oriëntatie.
Over de verkoop is nu bekend, dat nog één 
woning wacht op een koper en dan is alles 
verkocht.
Een aardige oplossing is in de maak voor het 
camoufleren van het parkeerterrein aan de 
zijkanten van het appartementsgebouw. In 
samenwerking met Heijmans, gemeente en 
Waterschap wordt nu een alternatief plan 
ontwikkeld dat past bij dit complex. We 
houden u op de hoogte. 
Inmiddels hebben zich al enkele bewoners 
van Heesterburgh gemeld voor een abon-
nement op De Tweeterp. Een goede zaak! 
Ze krijgen het glossyblad nu digitaal toege-
stuurd. 
Bij het lezen van dit artikel is het nieuwe jaar 
weer van start gegaan en we hopen op een 
beter vooruitzicht dan nu in de kersttijd het 
geval is.



Alisa Lalicic

Column

Verbinding

“Hoop op betere tijden, want die zouden er 
komen, werd ons beloofd.”

Alisa Lalicic 

“Het gaat misschien wel een jaar duren 
voordat alles weer normaal is.” Dat waren de 
woorden die Rutte vorig jaar tijdens een van 
de eerste persconferenties sprak. Het is niet 
te bevatten hoe het leven sinds die lock-
down is veranderd. Van normaal is allang 
geen sprake meer. Daar in maart raakte men 
de verbinding met elkaar kwijt. 

“We blijven tot het einde van het schooljaar 
thuiswerken.” Ik had mijn homeoffice niet 
ingericht met de intentie om er langer dan 
een maand in te werken. Inmiddels zit ik al 
bijna een jaar thuis, met een korte periode 
waarin ik even naar school mocht. Met de 
hoop om er uiteindelijk volledig terug te 
keren. Integendeel, homeoffice was de plek 
waar de verbinding met mijn beroep voor-
namelijk bestond uit een internetverbinding.  

“De horeca mag 1 juni weer open.” Het was 
een verademing om een stukje vrijheid terug 
te krijgen. Het voelde ongewoon om op het 
terras te zitten en in de zomer op vakantie te 
gaan. Daar begon de eerste verdeling in de 
maatschappij te ontstaan. Het contrast werd 
steeds groter, maar we hielden hoop. Hoop 
op betere tijden, want die zouden er komen, 
werd ons beloofd. Tijdens de zomervakan-
tie kon ik voor even een normaal leven lei-
den. Onze tuin werd (volgens de regels) een 
ontmoetingsplek voor vrienden, familie en 

buren. “Fijn hè, om elkaar te zien!”. Er was 
weer verbinding.  

“Het gaat de verkeerde kant op.” Langzaam-
aan werden de regels terug aangescherpt. 
Ik stelde mezelf steeds vaker de vraag waar 
dit leven over ging. Wat was de kwaliteit 
van mijn leven op deze manier? Ik had het 
gevoel dat ik stilstond. Tijdens de vele wan-
delingen die ik dagelijks maakte door Enge-
len stond ik soms letterlijk stil. Dan hield ik 
mijn adem vast, waar gaat dit heen? 

“Vanaf overmorgen komt er een tweede 
lockdown”, en toen gingen de deuren weer 
op slot. Kerst werd gevierd in kleine krin-

gen, überhaupt niet, of in het geheim met 
grote groepen. Tegen de regels in ging ook 
Engelen knallend het nieuwe jaar in. De ver-
deeldheid in de maatschappij wordt steeds 
groter.

“De beste wensen voor 2021!”, roept de 
buurman. Enerzijds opgelucht dat 2020 ein-
delijk voorbij is. Anderzijds benieuwd naar 
wat 2021 gaat brengen. Een vaccin zou de 
wereld terug naar normaal moeten brengen. 
Met de beste wensen op zak ga ik in 2021 op 
zoek naar het beste wat we hebben. Ik houd 
mijn adem vast, kunnen we ooit de verbin-
ding met elkaar nog maken? 
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Laat je licht schijnen
Naast een mooi verlichte kerstboom bij PLUS Mulder en De Engelenburcht hadden ook vele dorpsgenoten mooie kerstverlichting in hun tuin.



Oude ansicht
Een ansichtkaart van het huis La Licorne - 
de eenhoorn - aan de Gravin Helenastraat 
/ het Driekoningenplein te Bokhoven, met 
rechts nog een deel van de (ongerestau-
reerde) muur van de voorburcht van kas-
teel Bokhoven. La Licorne was ooit bedoeld 
als woonverblijf voor de veldwachters van 
Bokhoven. Onder andere Kornelis de Groen 
(1826-1896), die van 1869 tot 1895 in func-
tie was, woonde er. Hij werd opgevolgd 
door de laatste veldwachter van het dorp, 
de uit Klundert afkomstige Marijn Roks 
(1865-1956). Vanwege de neogotische of 
Tudor-architectuur met markante trapgevel 
en met leien gedekte achthoekige traptoren 
werd dit huis ook wel aangeduid als ‘het 
kasteeltje’.  Dat werd nog versterkt door-
dat schrijver en voormalig bewoner Pith 
Schure aannam en publiceerde dat dit huis 
het oudste kasteel (woontoren) van Bokho-
ven zou zijn geweest. Dat is echter volledig 
onjuist. Een mogelijkheid die wel bestaat, is 
dat we te maken hebben met de overblijf-
selen van een oude slotkapel. In tuin en 

kelder van La Licorne zijn in 1981 in ieder 
geval massieve middeleeuwse funderings-
resten aangetroffen. Bovendien is in het 
huidige gebouw metselwerk zichtbaar dat 
met zekerheid teruggaat tot ten minste de 
vroege zestiende eeuw. Het huidige neogo-
tische uiterlijk ontleent het gebouw waar-
schijnlijk aan de familie Levis de Mirepoix, 
die lange tijd eigenaar van het huis was. Die 

familie had tijdens een bezoek aan Engeland 
de Tudor-architectuurstijl leren kennen en 
was daar schijnbaar zo van onder de indruk 
geraakt, dat ze in het midden van de negen-
tiende eeuw het bestaande gebouw in die 
stijl deed ombouwen. De ansichtkaart stamt 
uit 1932 en maakt onderdeel uit van een 
serie van vier.
Rob Gruben, info@angrisa.nl

Het veer van Somers
In 1976 werd het veer van Rijkswaterstaat, 
dat Engelen verbond met de Henriëtte-
waard, buiten gebruik gesteld. Het was 
overbodig geworden na de opening van 
de brug bij de sluis. Nog langer geleden, in 
1958, staakte de familie Somers de particu-
liere veerdienst tussen de Graaf van Solms-
weg ter hoogte van de schans van Engelen 
en de Dieskant of Gemaalweg. Onlangs 
is een boek verschenen van de hand van 
Cees Somers over zijn vader Kees Somers. 
De titel is ‘Oorlogsvrijwilliger Garde Jager 
Veteraan’. Het grootste deel is gewijd aan 
het Indië-dagboek van Kees, die eind jaren 
veertig in Nederlands-Indië deel uitmaakte 

van het daar ingezette Regiment Jagers. De 
eerste hoofdstukken behelzen een familie-
geschiedenis vanaf 1800. Daarin passeren 
Engelen en het veer uitgebreid de revue. 
Wie wandelt over de Gemaalweg kan er 
nog altijd op nummer 13 boven de deur het 
opschrift CAFE ontwaren. De twee-eenheid 
van deze bestemming en een pont leeft 
immers voort in de reclameleus, tevens 
zeugma ‘Hier zet men koffie en over’. We 
lezen over de aankoop van de boerderij 
van Somers en het bijbehorende pontveer, 
hoe de Dieskant in 1944 werd bevrijd en de 
slachtoffers die daarbij vielen, en over de 
bevrijding van Engelen. Kees Somers heeft 

het meegemaakt: hij sleepte de gewonde 
kapitein Galitzine uit de vuurlinie, moest 
toezien hoe de ouderlijke boerderij in vlam-
men opging en besloot zich te melden als 
oorlogsvrijwilliger. Hij vocht tegen de Duit-
sers en na de bevrijding van Nederland ging 
hij vrijwillig naar Nederlands-Indië om tegen 
de Japanse terreur te worden ingezet en bij 
te dragen aan het herstel van orde en vrede.
Het laatste deel van het boek behandelt 
zijn terugkeer op de Dieskant in 1948, zijn 
huwelijk en zijn carrière bij de Rijkspoli-
tie en Recherche in ’s-Hertogenbosch. Het 
boek heeft een harde kaft en is bijna 500 
pagina's dik. Bij ieder hoofdstuk hoort een 
fotokatern en het boek wordt afgesloten 
met een aantal bijlagen die nader ingaan op 
dit unieke leven van een gewone jongen uit 
Engelen. Na zijn overlijden is hij bijgezet aan 
de voeten van zijn ouders op het Engelense 
kerkhof. Zijn leven eindigde waar het begon: 
rond de Dieze in Engelen. 
Bestellen kan door € 36,25 over te maken 
op NL88 INGB 0660 0205 80 t.n.v. Iskander 
Management B.V. onder vermelding van 
Boek Oorlogsvrijwiller en uw naam en adres. 
Afhalen kan ook bij Angrisa à € 29,50: stuur 
een e-mailtje naar info@angrisa.nl.
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Colofon

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    
Afvalstoff endienst: 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

Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda

Elke woensdag 
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Maandag 25 januari
20.00 uur

Vergadering bestuursraad 
In De Engelenburcht

Met De Tweeterp maandelijks nabij,
wensen wij Engelen, Bokhoven en de Haverleij,
als een prima dorp, ook onder elkaar,
een gezond en gezegend voorspoedig nieuwjaar.
Dit met toenemend daglicht in een kerend getij.
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DeTweeterp

Naaiatelier Eva Verlouw

Gesprek met Ester Wijnen

Winnaars verhalenwedstrijd



Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

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

Bestel je boodschappen 

Gratis

Thuisbezorgd!

Ben loyaal koop lokaal
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Alle collega’s van 
Plus Mulder wensen 
u een fantastisch  
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Draaiboek Marble Maniacs
Looptijd: zondag 31 januari (week 5) t/m zaterdag 20 maart (week 11)

LET OP: Onder embargo tot donderdag 21 januari (week 3)
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Bij bezorging vanaf € 50,00 aan boodschappen: 
geen bezorgkosten!
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