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Zoals	 reeds	 aangegeven	 in	 vorige	 editie	
van	De	Tweeterp	zal	ook	dit	jaar	Sinterklaas	
alles	in	het	werk	stellen	om	de	kinderen	van	
Engelen	 te	 bezoeken.	 Dat	 het	 een	 andere	
intocht	 dan	 normaal	 zal	 zijn,	 is	 nu	 al	 dui-
delijk.	 Als	 comité	 proberen	 we	 toch	 weer	
op	een	creatieve	manier	 invulling	te	geven	
aan	dit	familiefeest,	vanzelfsprekend	alles	in	
overleg	met	de	gemeente.	

Op	 zondag	 14	 november	 zal	 de	 Goedhei-
ligman	helaas	wederom	niet	aankomen	per	
boot,	maar	 zal	 hij	 zich	 door	 Engelen	 laten	
rijden	en	volgt	een	route	door	het	dorp	en	
zal	daarbij	ook	de	kastelen	aandoen.	Langs	
de	 route	 kan	 iedereen	 die	 dat	 wil	 op	 een	
gepaste	 afstand	 van	 elkaar	de	 Sint	 en	 een	
aantal	 pieten	 van	 dichtbij	 zien.	 De	 route	
wordt	 op	 onze	 website	 kenbaar	 gemaakt.	
Uiteindelijk	 zal	 de	 intocht	 eindigen	 in	 De	
Engelenburcht	waar	de	 kinderen	met	deze	
keer	slechts	één	ouder	de	middag	met	Sin-
terklaas	en	zijn	pieten	kunnen	doorbrengen.	
Er	 zijn	 net	 als	 de	 afgelopen	 jaren	 tekenin-
gen	verspreid	bij	de	basisscholen	de	Matrix	
en	Antonius	Abt.	Deze	 tekeningen	konden	
worden	ingeleverd	bij	de	Plus.	Tegen	inwis-

seling	 van	 de	 tekening	 ontving	 ieder	 kind	
een	 toegangsbewijs	 voor	 het	 middagpro-
gramma.	 Omdat	 Sinterklaas	 ook	 rekening	
moet	 houden	met	 zijn	 gezondheid	 en	 die	
van	 anderen,	 kan	 er	 per	 gezin	 slechts	 één	
ouder/verzorger	 toegang	 krijgen	 voor	 het	

Sinterklaas in Engelen
middagprogramma.	Volwassenen	dienen	er	
rekening	mee	te	houden	dat	er	aan	de	deur	
een	coronabewijs	zal	worden	gecheckt	alvo-
rens	men	de	zaal	mag	betreden.	De	Goed-
heiligman	heeft	er	heel	veel	zin	en	vertrouwt	
erop	 dat	 iedereen	 zal	meewerken	 om	ook	
dit	jaar	een	fijne	intocht	binnen	de	regelge-
ving	mogelijk	te	maken	voor	onze	kinderen.	

Graag	willen	we	namens	Stichting	Engelens	
Belang	alle	vrijwillige	collectanten	bedanken	
voor	hun	tijd	en	enorme	inzet!	En	natuurlijk	
alle	dorpsgenoten	bedanken	voor	hun	gulle	
giften.		
De	 donateursactie	 van	 Stichting	 Engelens	
Belang	gemist?	Dan	kunt	u	alsnog	een	bij-
drage	afgeven	bij	Femke	van	Falier,	Zonne-
weide	27.	
Houd	de	website	en	de	Facebookpagina	in	
de	gaten	voor	de	actuele	situatie	en	moge-
lijke	wijzigingen	de	aankomende	tijd.	Web-
site:	www.sinterklaas-engelen.nl,	 Instagram:	
@sinterklaascomiteengelen,	 Facebook:	 sin-
terklaascomite	engelen.

Na	een	lange	tijd	van	onzekerheid	is	MCE	al	
weer	een	paar	maanden	aan	het	repeteren	
en	zijn	wij	druk	bezig	met	de	voorbereidin-
gen	 voor	 toekomstige	 concerten	 en	 acti-
viteiten	 zoals	 de	 oliebollenactie.	 Met	 trots	
kunnen	 wij	 melden	 dat	 er	 een	 mooi	 pro-
gramma	voor	het	jaar	2022	in	het	verschiet	
ligt	met	 als	 thema	Nederpop.	Ook	 op	 het	
gebied	van	muziekonderwijs	voor	de	jeugd	
zijn	 stappen	 gezet	 waarbij	MCE	 zich	 heeft	
aangesloten	bij	het	 ‘Bosch	MuziekAkkoord’	
en	‘Meer	Muziek	in	de	Klas’.	

Blij	 zijn	wij	met	de	nieuwe	muzikanten	die	
wij	 ondanks	 deze	 lastige	 periode	 hebben	
mogen	 verwelkomen.	 Lijkt	 het	 u	 ook	 leuk	
om	mee	 te	 komen	 spelen	 (op	 elk	 niveau)	
dan	bent	u	van	harte	welkom!	

Op	 zaterdag	 27	 november	 aanstaande	om	
20.30	 uur	 bent	 u	 van	 harte	 welkom	 in	 De	
Engelenburcht	om	te	komen	 luisteren	naar	
muziek	 van	 ‘The	 Pirates	 of	 the	 Caribbean’.	
Voor	meer	informatie	en	een	update	over	de	
toegankelijkheid	i.v.m.	de	coronamaatrege-
len	kijk	op:	www.muziekengelen.nl	of	www.
facebook.com/MuziekCollectiefEngelen.

Muziek Collectief Engelen kijkt vooruit!
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Op	16	maart	2022	zijn	er	verkiezingen	voor	
de	gemeenteraad	én	ook	voor	de	Bestuurs-
raad	Engelen-Bokhoven.
De	 bestuursraad	 zoekt	 enthousiaste	 en	
gemotiveerde	dorpsbewoners,	die	de	belan-
gen	van	de	bewoners	en	de	leefbaarheid	in	
onze	 kernen	 hoog	 in	 het	 vaandel	 hebben.	
Voor	deze	verkiezingen	 is	ook	dit	de	gele-
genheid	om	u	als	kandidaat	voor	de	periode	
2022	–	2026	op	te	geven.	
	
Als	bestuursraad	zijn	wij	overlegpartner	van	
de	gemeente	’s-Hertogenbosch	voor	alles	in	
ons	bestuursgebied:	dus	alles	in	de	dorpen	
Engelen	 en	 Bokhoven,	 de	 kastelen	 op	 de	
Haverleij	en	’t	Slot.	In	de	wet	is	vastgelegd,	
dat	 de	 bestuursraad	 gevraagd	 en	 onge-
vraagd	 advies	mag	 geven	 aan	 het	 college	
van	 burgemeester	 en	 wethouders.	 In	 de	
openbare	vergadering	van	de	bestuursraad	
is	de	wethouder	aanwezig.	De	bestuursraad	
bestaat	uit	9	leden.

Het	 is	van	belang	dat	de	bestuursraad	een	
goede	afspiegeling	 is	 van	de	bewoners	 en	
dat	 elke	 bewoner	 zich	 vertegenwoordigd	
kan	voelen	door	de	bestuursraadsleden.	

Iedere	bewoner	vanaf	18	jaar	kan	zich	kan-
didaat	stellen	voor	de	verkiezingen.	Wat	telt,	

Van de bestuursraad
‘Stel jij je in maart 2022 beschikbaar om met de Bestuursraad op te komen 
voor Engelen, Bokhoven en Haverleij?
Oproep voor nieuwe leden bestuursraad Engelen, Bokhoven en Haverleij!

is	dat	u	 iets	wil	betekenen	voor	onze	dor-
pen.	Niet	alleen	door	aanwezig	te	zijn	bij	de	
vergaderingen,	maar	 ook	door	 samen	met	
bewoners	 initiatieven	 aan	 te	 jagen,	 op	 te	
pakken	en	te	helpen	uitvoeren.				

Als	 u	 belangstelling	 heeft	 om	 zich	 kandi-
daat	 te	 stellen,	 neem	 dan	 contact	 op	met	
een	 van	 onze	 leden	 voor	meer	 informatie.	
U	 kunt	 ook	 onze	 website	 (www.bestuurs-
raadengelenbokhoven.nl)	 bezoeken	 voor	

meer	informatie	en	om	kennis	te	nemen	van	
ons	 speerpuntenbeleid	 van	 de	 afgelopen	
vier	jaar.

NB:	om	alvast	een	indruk	te	krijgen	van	het	
reilen	en	zeilen	van	de	bestuursraad	bestaat	
de	mogelijkheid	om	vanaf	nu	in	overleg	een	
of	meerdere	keren	mee	 te	draaien	met	de	
huidige	 werkzaamheden	 en/of	 activiteiten.	
Openbare	 vergaderingen	 zijn	 natuurlijk	
altijd	toegankelijk!

Meer van de bestuursraad op pagina 7

Volgende vergadering 
bestuursraad 
De	volgende	vergadering	van	de	
Bestuursraad	Engelen-Bokhoven	is	op	
maandag	13	december	2021	om	20.00	
uur	in	De	Engelenburcht.	Insprekers	
kunnen	zich	aanmelden	tot	13	december	
12.00	uur	via	info@bestuursraad.nl		

Voor	eerdere	 vergaderstukken	 zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl
NB:	 Indien	 specifieke	 coronamaatre-
gelen	 van	 kracht	 zijn,	 zullen	 we	 daar	
als	 bestuursraad	 uiteraard	 gehoor	 aan	
geven.
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Uw persoonlijke coach in 
huidverzorging en huidverbetering 

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

Wat	 hebben	 we	 toch	 een	 rijk	 gevarieerd	
gebied,	 waar	 de	 natuur	 vrij	 spel	 heeft	 en	
goed	gedijt	en	de	inrichting	van	ons	gebied	
steeds	diverse	nieuwe	gezichtspunten	ople-
vert.	We	doen	er	alles	aan	om	dit	te	behou-
den	en	verder	te	verfraaien.

De	 coronaperiode	 heeft	 veel	 wandelingen	
opgeleverd	 en	 daarbij	 viel	 mij	 althans	 iets	
op.	Op	de	fiets-	en	wandelpaden	komen	we	
veel	 kleine	 bruggetjes	 tegen,	 als	 overklui-
zing	van	kleine	waterlopen,	beekjes	enz.

Geen	van	deze	mooie	en	functionele	voor-
zieningen	 kan	met	 een	 naam	geduid	wor-
den.		Blijkens	navraag	bij	de	gemeente	is	het	
formeel	duiden	van	een	brug	een	hele	pro-
cedure	 en	 voordat	 e.e.a.	 is	 vastgelegd	 zijn	
we	weer	geruime	tijd	verder	...

Het	plan	is	nu	opgepakt	om	een	voorschot	
te	 nemen	 en	 namen	 aan	 deze	 bruggetjes	
te	geven,	zoals	deze	misschien	in	de	volks-
mond	al	bekend	staan	of	doordat	je	zelf	een	
leuke	 toepasselijke	 naamgeving	 bedacht	
hebt.
Dus	simpeler	kan	het	niet.

Inmiddels	 zijn	 een	 aardig	 aantal	 bruggen	
getraceerd	en	 vastgelegd	 in	 een	overzicht.	
Met	 ingang	 van	 november	 staat	 een	 kaart	

Bruggetjes

en	een	 fotografisch	overzicht	gepubliceerd	
op	de	site	van	de	bestuursraad:
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/
adviezen-en-publicaties/bruggetjes.

Bekijk	dit	eens	en	laat	je	creatieve	geest	de	
vrije	 loop	 om	 een	 naam	 te	 verzinnen.	 Leg	
dit	 vast	 op	 de	 site	 bij	 de	 desbetreffende	
brug	en	laat	je	naam	en	e-mailadres	achter.	
Na	1	januari	gaan	we	het	resultaat	bekijken	
en	 een	 keuze	 maken.	 Een	 driemanschap,	
bestaande	 uit	 een	 lid	 van	 bestuursraad,	

een	lid	van	Angrisa	en	een	wandelaar	(deze	
wordt	nog	aangezocht)	komen	dan	tot	een	
besluit.	Er	zal	vervolgens	een	bord	worden	
gemaakt,	waarop	de	namen	van	de	brug	en	
de	bedenker	vermeld	zullen	worden.	
Mocht	je	nog	ergens	een	bruggetje	missen	
in	het	overzicht,	neem	dan	contact	op	met	
John	Branderhorst:	via	info@bestuursraad.nl	
ovv.	‘Bruggetjes’

Wie	doet	er	mee	aan	deze	leuke	(prijs)vraag?

Leefbaarheid	in	de	dorpen
Leren	 door	 te	 doen,	 van	 en	 met	 elkaar,	
is	 één	 van	 de	 centrale	 doelstellingen	 van	
Regio	 Deal	 Noordoost	 Brabant.	 Om	 daar	
samen	stappen	in	te	maken	en	de	geleerde	
lessen	echt	te	laten	landen,	helpt	het	als	je	
dat	leren	organiseert.	Daarom	heeft	de	pro-
vincie	aan	ZET	gevraagd	om	in	het	kader	van	
het	programma	Leefbaarheid	 in	de	dorpen	
een	 leertraject	 te	 ontwikkelen.	 Eén	 van	 de	
hoofdlijnen	is	de	Leerfabriek.

De	leerfabriek
Waar	 initiatieven	 met	 elkaar	 meedenken!	
In	 de	 Leerfabriek	 gaan	 initiatiefnemers	

met	 elkaars	 vraagstukken	aan	de	 slag.	Het	
idee:	vraagstukken	laten	roteren	en	gebruik	
maken	 van	 de	 ‘frisse	 blikken’	 van	 andere	
pioniers.	 Elkaar	 verder	brengen	en	 inspire-
ren,	 zonder	 dat	 het	 als	 ‘extra’	 tijdsinveste-
ring	voelt.	Wederkerigheid	 is	het	uitgangs-
punt:	 wij	 helpen	 jullie,	 jullie	 helpen	 ons.	
Samen	helpen	we	de	Leefbaarheid	vooruit.
	
Pioniers	gezocht
We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 pioniers	 in	 de	 regio	
die	dit	principe	met	ons	willen	testen	door	
het	in	november	op	een	ochtend,	middag	of	
avond	gewoon	eens	te	doen	en	daar	samen	
op	 te	 reflecteren.	 Smaakt	 het	 naar	 meer?	

Wat	moeten	 we	 aanpassen?	 Voor	 wie	 zou	
dit	(ook)	kunnen	werken?	ZET	faciliteert	de	
bijeenkomst,	 met	 onafhankelijke	 meeden-
kers	en	een	inspirerende	werkvorm.	Locatie:	
nader	te	bepalen	(Noordoost-Brabant).	

Samen	met	bewoners
Heb	 je	 interesse?	 Dan	 vormen	 we	 vanuit	
Engelen,	 Bokhoven	 en	 Haverleij	 een	 klein	
werkgroepje;	 twee	 deelnemers	 vanuit	 de	
bestuursraad	samen	met	twee	pioniers	van-
uit	de	bewoners.	Laat	het	ons	weten:	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl

Meer van de bestuursraad op pagina 9



 

Sinds kort gehuisvest op De Bloemendaal 33A in Engelen 
 

Wij zoeken personeel voor onze afdeling groenvoorziening. 

Er is een vacature als voorman hovenier en een vacature 
voor een medewerker groen. 

Heb je interesse; bel of mail met  

Ger Berkelmans 

0622383411 

info@berkelmans-greenkeeping.nl 

 

www.DeCirculaireWerkplek.nl
Voor al je computervragen!

✓ Start vandaag nog met online werken in de cloud
✓ Doe de computer APK en je PC gaat langer mee
✓ Koop bij ons je refurbished PC of laptop

Bel ons voor directe computerhulp: 085-9029945

verlang jij naar meer rust, 
ruimte en overzicht in huis?

Scan nu de QR-code
en plan een gratis 

intakegesprek.

10% INTRODUCtie

korting

De Meerheuvel 2
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
06 - 46 19 62 40

/windkrachtorganizing.nl
/windkrachtorganizing
#windkrachtorganizing

O R G A N I Z I N G . N L
WINDKRACHT

O R G A N I Z I N G . N L
WINDKRACHT

Als Professional Organizer (opruimcoach) sta ik voor je klaar om
je hierbij te helpen.

Of het nu gaat om je keuken, garage, werkplek of kledingkast.
Wil jij met blijvend resultaat weer onbezorgd genieten van jouw 
leven?

Gun jij jezelf ook weer die glimlach? Neem dan contact met mij op 
voor een gratis intakegesprek.

Liefs,
MarijkeVanaf 4 december: volop diverse soorten volle kerstbomen
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Rob Pander Maat

Glasgow
Toen	ik	begon	met	deze	stukjes	in	De	Twee-
terp	 schreven	 de	 dagbladen	 nog	 niet	 zo	
veel	 over	 energietransitie.	 Inmiddels	 is	 het	
IPCC-rapport	 uitgekomen	 waarover	 veel	
werd	geschreven	en	als	u	dit	leest	is	net	de	
klimaattop	in	Glasgow	achter	de	rug.	Laten	
we	 hopen	 dat	 alle	 regeringsleiders	 samen	
daar	de	juiste	stappen	zetten	in	de	richting	
van	 klimaatbeheersing.	 Ik	 vrees	 echter	 dat	
de	 politieke	 realiteit	 langzamer	 zal	 malen	
dan	 goed	 voor	 ons	 is.	 We	 moeten	 echter	
ook	bedenken	dat	 veel	 landen	niet	 anders	
kunnen	dan	slechts	langzaam	te	veranderen

Windpark	De	Rietvelden
Bij	ons	is	windpark	De	Rietvelden	inmiddels	
bijna	 volledig	 operationeel.	 Windmolens	 1	
(Graaf	van	Solmsweg)	en	3	(terrein	van	Hei-
neken)	zijn	(nagenoeg)	gereed	en	in	bedrijf.	
Bij	windmolen	2	(terrein	van	BCTN)	worden	
de	laatste	technische	inspecties	uitgevoerd.
Windmolen	4	(aan	de	Gemaalweg)	is	inmid-
dels	zo	goed	als	klaar	voor	de	testfase.	De	
verwachting	 is	 dat	 deze	 in	 de	 week	 van	 1	
november	 begint	 te	 draaien.	 Deze	 wind-
molen	 zal	 naar	 verwachting	 enkele	 weken	
later	ook	volledig	operationeel	zijn.	Gelijktij-
dig	wordt	ook	het	werkterrein	weer	in	oor-
spronkelijke	staat	hersteld.
Hieronder	ziet	u	een	foto	vanaf	windmolen	
1,	gemaakt	op	119	meter	hoogte	van	wind-
molen	2,	met	op	de	achtergrond	industrie-
terrein	De	Vutter	en	Engelen.	De	afmetingen	
en	 de	 nabijheid	 tot	 woningen	 blijft	 voor	
discussie	 tussen	voor-	en	 tegenstanders	 in	
Engelen	zorgen.
	
Windpark	Gelderse	Waard
In	 de	 vorige	 Tweeterp	 schreef	 ik	 over	 een	
uitstaand	overleg	over	het	RWE-voorstel	om	
windturbines	te	realiseren	tussen	Bokhoven	

en	Hedikhuizen.	Op	26	oktober	was	er	een	
gesprek	met	wethouder	Mart	van	der	Poel	
van	 Heusden	 	 en	 de	 Vereniging	 Bescher-
ming	 Authentiek	 Bokhoven	 (VERBAB).	 Het	
bleek	dat	RWE	zelf	initiatief	genomen	heeft	
om	 met	 een	 voorstel	 voor	 turbines	 in	 de	
Bokhovense	polder	te	komen.	De	gemeente	
heeft	daarop	nog	niet	gereageerd	en	de	ver-
wachting	is	dat	dat	pas	na	de	verkiezingen	
in	maart	 2022	 zal	 gebeuren.	De	gemeente	
heeft	namelijk	ook	nog	andere	 locaties	op	
het	oog.	Wel	heeft	de	wethouder	toegezegd	
in	het	kader	van	goed	nabuurschap	Bokho-
ven	te	betrekken	bij	de	verdere	afstemming.	
Gedetailleerde	uitkomsten	van	het	gesprek	
zijn	 inmiddels	 binnen	 Bokhoven	 verspreid	
en	u	kunt	ze	vinden	op	de	website	van	VER-
BAB,	www.verbab.nl.

Verbranden	van	ijzer
Bij	een	bezoek	 ter	gelegenheid	van	het	65	
jarig	jubileum	van	de	technische	Universiteit	
in	Eindhoven	stuitte	ik	op	een	geheel	nieuwe	
ontwikkeling	die	ik	u	niet	wil	onthouden.	Als	
de	 temperatuur	maar	hoog	genoeg	wordt,	
kunnen	ook	metalen	verbranden.	

Zo	 kan	 bij	 temperaturen	 van	 meer	 dan	
1955	 graden	 Celcius	 ijzer	 verbranden	 tot	
ijzeroxide.	 Met	 groene	 waterstof	 (H2)	 uit	
bij	 voorbeeld	 wind	 of	 zon	 kan	 ijzeroxide	
(Fe2O3	 of	 roest)	 gesplitst	 worden	 in	 ijzer	
(Fe)	en	water	(H2O).	Het	ijzerpoeder	kan	dan	
getransporteerd	 worden	 naar	 een	 centrale	
waar	het	 ijzer	weer	met	zuurstof	verbrandt	
tot	ijzeroxide,	waarna	dit	oxidepoeder	weer	
terug	getransporteerd	wordt	naar	de	 reac-
tor.	Op	deze	wijze	heb	 je	een	heel	 schoon	
en	circulair	proces	dat	CO2	uitstootvrij	is	en	
met	relatief	eenvoudig	en	veilig	transport.	
Bij	 de	 Bavaria-brouwerij	 in	 Lieshout	 wordt	
een	 proefinstallatie	 gerealiseerd,	 maar	 het	

zal	waarschijnlijk	nog	vele	jaren	duren	voor-
dat	dit	principe	op	grote	schaal	kan	worden	
toegepast.	 Gaat	 de	 technologie	 ons	 toch	
weer	redden?

Pelletverwarming	Heesterburgh
Planten,	struiken	en	bomen	nemen	CO2	op	
uit	de	lucht.	Als	je	dan	het	restafval	van	die	
planten	 verbrandt	 in	 een	pelletverwarming	
heb	 je	 in	principe	een	CO2-neutraal	kring-
loopsysteem	dat	geen	 extra	CO2	 toevoegt	
aan	de	atmosfeer.	De	afgifte	bij	verbranding	
is	immers	net	zoveel	als	er	bij	verrotting	vrij	
zou	komen.	Dat	is	de	gedachte	achter	bio-
massacentrales	 en	 pelletverwarming	 zoals	
de	politiek	die	momenteel	propageert.

Het	 idee	 is	 dat	 in	 een	 zeer	 goed	 gecon-
troleerde	 verbranding	de	uitstoot	 van	 roet	
en	 fijnstof	 tot	 een	 minimum	 gereduceerd	
wordt	 en	 veel	minder	 is	 dan	 in	 een	 hout-
kachel	of	in	een	open	haard	en	in	de	buurt	
komt	van	gasverbranding	die	als	het	meest	
schoon	wordt	gezien.

In	 het	 nieuwe	 Heesterburgh	 in	 Engelen	 is	
daarom	 een	 pelletketel	 geïnstalleerd	 voor	
de	 verwarming	 van	 de	 24	 appartementen.	
Met	 een	 delegatie	 van	 omwonenden,	 toe-
komstige	bewoners	en	een	delegatie	van	de	
bestuursraad	 waren	 we	 uitgenodigd	 door	
bouwbedrijf	Heijmans	en	installateur	Atech-
pro	om	naar	de	nieuwe	installatie	te	komen	
kijken.

De	 installatie	 bestaat	 uit	 een	 separate	
pelletbunker	 met	 3	 maanden	 voorraad,	
schroefspindels	 voor	 transport	 naar	 de	
tussenopslag	 van	 de	 ketels,	 3	 pelletketels	
van	het	merk	KHW	van	ieder	50	Kw	en	een	
grote	 warmteboiler	 voor	 tussenopslag	 van	
warmte.	 Van	 daaruit	 gaan	 de	 circulatielei-
dingen	 naar	 de	 appartementen.	 In	 ieder	
appartement	bevindt	zich	een	warmtewisse-
laar	waar	de	warmte	uit	het	centrale	systeem	
omgezet	wordt	 in	warmte	 in	 het	 vloerver-
warmingssysteem	en	in	de	warmwatervoor-
ziening.	

De	 installatie	 werkt	 zeer	 schoon.	 Een	 ver-
brandingstemperatuur	 van	 ca	 900	 graden	
Celcius,	elektronische	verbrandingscontrole,	
automatische	brandstoftoevoer	en	 luchtre-
geling	 leiden	samen	met	de	genormeerde,	
droge	brandstof	van	natuurlijk	hout	zonder	
toegevoegde	stoffen	ertoe	dat	pelletverwar-
mingen	nu	al	zonder	filter	kunnen	voldoen	
aan	strenge	criteria	voor	fijnstofuitstoot.	
In	 Heesterburgh	 zijn	 er	 bovendien	 in	 de	

Energietransitie in onze omgeving, verbranden van ijzer 
als nieuwe ontwikkeling en pelletketel in Heesterburgh
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Voor	slechts	€	10,00	plaatsen	wij	 in	de	vol-
gende	editie	 uw	kerst-	 en	nieuwjaarswens.	
Opgave	voor	30	november	a.s.	bij	de	redac-
tie.	

Autobedrijf	Diba	is	gevestigd	op	Robijnborch	5	in	Rosmalen
Met	onze	dagelijkse	wisselende	occasionvoorraad	bieden	wij	kwaliteit	
en	service	aan	onze	klanten.
Graag	verwelkomen	wij	u	bij	ons	in	onze	showroom	te	Rosmalen,	
onder	het	genot	van	een	kopje	koffie.	We	ontmoeten	u	graag!

www.autobedrijfdiba.nl
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Met	de	komst	van	roetveegpieten,
valt	mogelijk	nog		te	wel	of	te	nieten.	
Rest	ons	zeker	de	goede	Sint,
die	menig	kinderhart	weer	vindt.	
Komend	Sinterklaasfeest	is	dus	weer	genie-
ten.	

(S)limmerik

Onder	 invloed	 van	 corona	 viel	 het	 afgelo-
pen	 jaar	ook	de	activiteitenagenda	van	de	
seniorenvereniging	stil.	Gelukkig	zit	er	lang-
zamerhand	weer	meer	beweging	in	en	heb-
ben	de	leden	elkaar	bij	een	aantal	gelegen-
heden	weer	kunnen	ontmoeten:	een	etentje	
in	hotel	Vught,	een	hapjes-	en	 snertavond	
om	weer	eens	gezellig	bij	 te	praten.	Uiter-
aard	weet	niemand	hoe	de	 toekomst	eruit	
ziet	maar	er	 is	de	stille	hoop	dat	het	virus	
de	komende	tijd	niet	te	veel	roet	in	het	eten	
gooit	en	er	steeds	meer	activiteiten	moge-
lijk	 zijn.	 In	dat	 kader	past	ook	de	 traditio-
nele	 kerstviering	 in	 De	 Engelenburcht	 die	
dit	jaar	gepland	staat	voor	22	december	in	
de	 ochtend.	 Met	 muziek,	 een	 troubadour	
die	 de	 tijd	 verdrijft,	 kerstverhalen	 en	 een	
lunch	 wordt	 dat	 ongetwijfeld	 een	 mooie	
bijeenkomst.	Ook	ouderen	die	geen	lid	van	
de	vereniging	zijn	zijn	welkom.	Aanmelden	
en	informatie	bij	secretaris	Tineke	Kaal	(06-
29624546	 tinekekaal@gmail.com)	 of	 voor-
zitter	 Hans	 van	 Dartel	 (06-15124866	 hans-
vandartel@ziggo.nl).				

Kerstviering van 
seniorenvereniging

Kerstwens
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De verbinding via Whatsapp is goed en 
van het tijdsverschil is niets merkbaar. 
Ik bel met Anita Boudewijn, momenteel 
voor een aantal maanden met haar man 
en drie dochters in Griekenland wonend. 
Anita is Travel Counsellor, letterlijk ver-
taald een reisraadgever. Wat kan ze met 
haar bedrijf voor je betekenen? In dit 
interview haar verhaal.

	“Als	Travel	Counsellor	help	ik	mensen	met	
het	 plannen	 en	 organiseren	 van	 een	 reis.	
Van	 een	 weekendje	 weg	 tot	 aan	 die	 ene	
droomreis,	 van	 een	 zakenreis	 tot	 aan	 een	
skivakantie.	Ook	voor	het	regelen	van	team-
buildingprogramma’s	 en	 excursies,	 of	 voor	
bijzondere	 verzoeken	 zoals	 het	 huren	 van	
een	eigen	charter	of	privéjet,	ben	je	bij	mij	
aan	 het	 juiste	 adres.	 Normaal	 heb	 ik	 mijn	
bedrijf	aan	huis	aan	de	Parcivalring,	waar	ik	
sinds	2005	woon.	Nu	wonen	en	werken	we	
voor	een	aantal	maanden	op	Kreta.	Het	is	dit	
jaar	exact	veertien	jaar	geleden	dat	ik	begon	
als	Travel	Counsellor.	Nog	steeds	ben	ik	blij	
met	die	keuze”,	aldus	Anita.

Hoe	het	ooit	begon
“Vroeger	als	kind	gingen	we	altijd	in	Neder-
land	 op	 vakantie.	 Ik	 was	 zo	 nieuwsgierig	
naar	wat	er	nog	meer	op	de	wereld	te	zien	
was!	 Misschien	 is	 dat	 waarom	 reizen	 mijn	
passie	is	geworden.”
Na	de	middelbare	school	volgde	Anita	een	
branchegerichte	opleiding	aan	het	TIO-col-
lege.	Ze	ging	naar	Kreta	waar	ze	haar	huidige	
man	Menso	leerde	kennen.	Terug	in	Neder-
land	werkte	 ze	 voor	diverse	 reisbureaus	 in	
verschillende	 functies.	 De	 reiswereld	 bleef	
kriebelen,	Anita	volgde	een	HBO-opleiding	
(NHTV)	binnen	toerisme.	Tijdens	haar	afstu-
deerscriptie	 kwam	 ze	 Travel	 Counsellors	
tegen,	 een	 Britse	 franchise	 reisorganisatie	
die	zich	 toen	recent	ook	 in	Nederland	had	
gevestigd.	Ze	rondde	haar	opleiding	af,	nam	
ontslag	en	sprong	in	het	diepe.	Anita	sloot	
zich	aan	bij	Travel	Counsellors.

Kracht	als	Travel	Counsellor
Haar	kracht	zit	 in	de	persoonlijke	aandacht	
voor	de	klant.	Tijdens	een	gesprek	tast	ze	af	
waar	de	behoefte	en	verwachting	ligt.	“Hoe	
beter	je	iemand	kent,	hoe	beter	je	weet	waar	
de	wensen	liggen.	Sommige	klanten	mailen	
alleen	de	datum	wanneer	ze	weg	willen	en	
de	 boodschap:	 ‘jij	 weet	 wel	 wat	 we	 leuk	
vinden’.	 Anderen	 hebben	 zelf	 al	 veel	 uit-

gezocht,	dan	kijken	we	er	samen	naar.	Mijn	
doel	 is	 bereikt	 als	 iemand	 een	 ontzettend	
fijne	ervaring	rijker	is.”	

Expert	op	het	gebied	van	reizen
“Nederland	 kent	 zo’n	 200	 Travel	 Counsel-
lors.	We	zijn	een	hechte	club	en	hebben	veel	
contact	 onderling.	 Zoals	 de	 meeste	 men-
sen	hebben	ook	wij	een	voorkeur	voor	een	
bepaald	land	of	werelddeel	waar	dan	vaak	de	
meeste	kennis	zit.	Samen	weten	we	zoveel	
meer.	Om	die	 reden	 is	 er	 besloten	 om	de	
handen	 ineen	 te	 slaan	met	 collega-onder-
nemers.	Als	klant	heb	je	één	aanspreekpunt	
en	breng	 ik	 je	 indien	nodig	 in	contact	met	
een	collega,	expert	op	jouw	bestemming.”	

Waarom	zou	je	kiezen	voor	een	Travel	
Counsellor?	
“Vergelijk	het	een	beetje	met	het	verven	van	
je	huis.	Dat	kun	 je	 zelf	doen,	 iedereen	kan	
een	kwast	vasthouden.	Laat	je	het	een	schil-
der	 doen?	Dan	 is	 het	 resultaat	 vaak	 beter,	
kun	je	tot	verrassende	ideeën	komen,	heb	je	
garanties	en	scheelt	het	tijd.”

“Mijn doel is bereikt als iemand een ontzettend fijne 
ervaring rijker is” 
Travel Counsellor Anita Boudewijn stelt zich voor

Neem	een	kijkje!
Wil	 je	 een	 kijkje	 nemen	 in	 de	 wereld	 van	
Anita	als	Travel	Counsellor?	
Volg	haar	dan	op	Instagram:	@tcanita_bou-
dewijn	of	ga	naar	www.travelcounsellors.nl/
anita



Op	dinsdag	2	november	jl.	waren	ongeveer	
80	belangstellenden	bijeen	voor	de	jaarlijkse	
Allerzielenviering	in	de	Sint	Lambertuskerk.	
In	 een	 oecumenische	 gebedsdienst,	 voor-
gegaan	 door	 Ds.	 Marloes	 Meijer	 en	 Hans	
van	Dartel	stond	het	thema	‘De	hemel	gaat	
open’	centraal.	Er	werden,	deels	door	nabe-
staanden,	21	kaarsen	ontstoken	bij	het	noe-
men	van	de	namen	van	de	parochianen	die	

Geslaagde Allerzielenviering

 
 

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 

in	het	afgelopen	jaar	zijn	heengegaan.	Kees	
van	Schijndel	met	gitaar	en	Saskia	van	Stroe	
met	zang	zorgde	voor	een	mooie	muzikale	
omlijsting.	 Na	 een	 half	 uur	 vertrokken	 de	
aanwezigen	 in	een	soort	processie	naar	de	
begraafplaats.	Hier	sloten	zich	nog	een	aan-
tal	niet-kerkbezoekers	aan.
Op	het	kerkhof	zorgden	de	vele	kaarsjes	en	
beperkte	verlichting	voor	een	speciale	sfeer.	

Gelukkig	bleef	het	droog.	Dominee	Marloes	
Meijer	sprak	een	woord	van	welkom,	Patrick	
Bendermacher	 speelde	 op	 de	 trompet	 en	
er	 werd	 een	 gedicht	 voorgedragen.	 Ruim	
40	 namen	 van	 aangemelde	 overledenen	
werden	genoemd.	Na	afloop	ging	de	cho-
colademelk	er	goed	 in.	De	organisatie	 kan	
terugzien	 op	 een	 geslaagde	 eigentijdse	
manier	van	Allerzielen	vieren.
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Anton van Eekeren

Vrijdagavond	8	oktober	verrichtten	de	selec-
ties	van	FC	Engelen	en	NAC	Breda	de	aftrap	
voor	hun	wedstrijd.	Dit	was	ook	het	begin	
van	de	activiteiten	ter	gelegenheid	van	het	
50-jarig	jubileum.
Zaterdag	 9	 oktober	 was	 er	 gewoon	 com-
petitievoetbal	voor	de	jeugd,	gevolgd	door	
een	ProCamp	op	zondag	10	oktober.

Avondje	 NAC	 op	 het	 sportcomplex	
van	FC	Engelen
Zo’n	 600	 volwassen	 toeschouwers	 en	 heel	
veel	 jeugdleden	hadden	de	weg	gevonden	
naar	ons	complex	om	de	wedstrijd	FC	Enge-
len	–	NAC	bij	te	wonen	en	te	genieten	van	
het	feest	dat	na	afloop	van	de	wedstrijd	los-
barstte.

De	veel	 luidruchtige	aanmoedigingen	 rich-
ting	 onze	 jongens	 verhoogden	 de	 sfeer.	
Helaas	werd	er	door	FC	niet	gescoord.	NAC	
wist	wel	8	keer	het	net	te	vinden.
Dank	 aan	NAC	 dat	 bereid	was	 in	 het	 vrije	
competitieweekend	naar	Engelen	te	komen;	
dit	 is	 mede	 gelukt	 door	 tussenkomst	 van	
onze	trainer	Anthony	Lurling	die	ook	assis-
tent-trainer	is	van	NAC.

Feest
Het	 feest	dat	volgde	werd	door	de	bezoe-
kers	uitbundig	gevierd;	om	00.00	uur	werd	
de	tap	afgesloten	om	aan	de	gestelde	voor-
waarden	 te	 voldaan.	 Zonder	 dralen	 ging	
iedereen	huiswaarts,	wetende	dat	we	in	een	
tijdperk	 leven	waar	 nog	niet	 alles	 ‘los’	 kan	
zijn.
Dat	 de	 reacties	 van	 de	 bezoekers	 positief	
waren,	is	mede	te	danken	aan	de	vele	vrijwil-
ligers,	 leden	en	niet-leden.	Daarom	is	dank	
op	zijn	plaats	voor	hen	die	met	veel	passie	
en	 inzet	het	mogelijk	hebben	gemaakt	dat	
héél	 veel	 mensen	 een	 fantastische	 avond	
hadden.

Pro	Camp
Zo’n	130,	veelal	jongere,	leden	hadden	zich	
ingeschreven.	 In	 een	programma	 van	 ruim	
drie	 uur	 werd	 er	 geschaafd	 aan	 de	 tech-
niek	en	kon	het	geleerde	toegepast	worden	
in	 allerlei	 wedstrijdvormen.	 Al	 met	 al	 een	
geslaagde	middag.
Ook	hier	is	dank	op	zijn	plaats	voor	de	vrij-
willigers	die	dit	evenement	mogelijk	hebben	
gemaakt.	Denk	daarbij	aan	de	leden	van	de	
evenementencommissie,	 verzorgers	van	de	
lunch,	bemensing	van	de	kantine	en	bege-
leiders	op	het	veld.	

Terugblik op het jubileumweekend FC Engelen 

Vervolg	jubileumactiviteiten
In	de	loop	van	dit	voetbalseizoen	zullen	op	
diverse	momenten	 nog	 activiteiten	 plaats-
vinden.	 De	 afsluiting	 van	 het	 jubileumjaar	
met	een	reünie	en	feest	zal	zijn	in	het	week-
end	van	9	en	10	juli	2022.



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. 

GEVRAAGD LOOP- EN SLOOPAUTOSʼS
Ook jeeps, campers, bussen, etc.

Defecten geen bezwaar, verlopen apk, schades, enz.
Voor meer informatie

Autobedrijf de Bont
De Bloemendaal 25•5211 EB ʼs-Hertogenbosch

www.autodebont.nl
T: 073 6 315 325
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Hardloopclub Engelen organiseert op woensdag  
15 december wederom de bekende ‘Lichtjesloop’.  
Een parcours van 5 km over de golfbaan in Engelen.  
Voor de verlichting zorg jezelf, hoe beter je verlicht  
bent des te makkelijker zal je het parcours kunnen  
lopen. De golfbaan zal uiteraard ook verlicht zijn.  
Een ‘mijnlampje’ dragen hoort wel bij je standaard  
outfit. De hardloper die het beste verlicht is ontvangt 
na afloop een mooie prijs. 

Locatie, kosten en deelname
We verzamelen op 15 december om 19.30 uur in het  
clubhuis van BurgGolf Haverleij, Leunweg 40 te Engelen. 
Na de warming-up starten we om 19.45 uur met de run.
Om 20.30 uur wanneer iedereen weer binnen is, 
drinken we gezellig een drankje met elkaar en vindt de 
prijsuitreiking plaats van de snelste tijd én van de leukste 
verlichte man of vrouw. Kortom, een mooie uitdaging 
waarin je al je eigen creativiteit kunt laten zien. 
Aanmelden is heel eenvoudig, via een inschrijfformulier 
op de website www.hardloopclubengelen.nl of via de 
QR-code. Voor deelname aan deze unieke sportieve 
lichtjesloop betaal je € 5,-. Dit is inclusief één consumptie. 

Tot 15 december,  
Activiteitencommissie  
Hardloopclub Engelen

Wie is dit jaar    DE LEUKST VERLICHTE
HARDLOPER van de Lichtjesloop? 

MELD JE SNEL AAN,
VOL IS VOL!

Na	met	zijn	allen,	oude	en	nieuwe	bestuurs-
leden	van	Stichting	Avondvierdaagse	Enge-
len,	 gezamenlijk	 de	 alternatieve	 Avond-
4daagse	 van	 2021	 op	 poten	 te	 hebben	
gezet,	 staat	nu	een	nieuw	bestuur	aan	het	
roer.	

Dankzij	deze	‘warme’	overdracht	en	het	feit	
dat	 enkele	 doorgewinterde	 bestuursleden	
aanblijven,	is	dat	bestuur	vol	vertrouwen	en	
enthousiasme	 begonnen	 met	 de	 planning	
en	 voorbereiding	 van	 de	 komende	 editie.	
We	 hopen	 dat	 we	 veel	 wandelaars	 warm	
hebben	 kunnen	 houden	 voor	 die	 mooie	
wandeldagen	en	hebben	alvast	met	potlood	
een	datum	in	de	agenda	gezet:	
17	tot	en	met	20	mei	2022.	

We	hopen	dat	het	als	vanouds	een	fantas-
tisch	evenement	wordt!	

Nieuw bestuur 
Stichting Avondvierdaagse Engelen

Het bijna voltallige oude en nieuwe bestuur bij de gezamenlijke afsluiting van het seizoen



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

073 – 6123202  florismakelaars.nl

Maak een afspraak met Floris 

voor een goed gesprek over 

aankopen, verkopen of taxeren

In de 
haverleIj

aandacht maakt 

het verschIl

ERVAAR HET ZELF

FLORIS STAAT KLAAR VOOR JOU



De TweeTerp • novemBer 2021 • pagina 17

Riet Mangnus

Ze	is	niet	het	type	van	uitgebreid	op	de	voor-
grond:	laat	haar	maar	gewoon	aan	het	werk	
gaan.	Maar	zo	leert	Engelen	haar	natuurlijk	
niet	kennen!	Dus	toch	even	een	kort	 inter-
view.	Sinds	begin	september	heeft	Engelen	
er	weer	een	huisarts	bij:	Daniëlle	Esmé.	

Ze	 	 studeerde	 geneeskunde	 in	 Leiden	 en	
volgde	 daarna	 de	 huisartsenopleiding.	 “Ik	
vindt	het	huisartsenvak	het	mooiste	beroep	
dat	 er	 is”,	 zegt	 ze,	 “Je	 bent	 een	 generalist	
met	het	hele	leven	als	werkgebied.	Je	staat	
dicht	 bij	 je	 patiënten	 en	 je	 kent	 hun	 soci-
ale	en	maatschappelijke	context.	Geen	dag,	
geen	uur,	geen	consult	is	hetzelfde.	“	
Naast	haar	werkzaamheden	in	de	Lage	Leun,	
is	 ze	 in	 de	 regio	 ook	 in	 andere	 praktijken	
werkzaam.	

Hoewel	ze	ontzettend	geniet	van	haar	werk,	
is	ze	ook	graag	thuis	met	haar	gezin.	In		haar	
vrije	tijd	houdt	ze	er	van	om	te	hardlopen,	
lekker	te	koken	of	te	schilderen.	

We	zien	haar	graag	in	de	huisartsenpraktijk!	

Introductie huisarts Daniëlle Esmé

In	 de	Oeverzwaluw	 is	 het	 goed	wonen!	 Er	
doen	 al	 jaren	 enige	 bewoners	 moeite	 om	
het	burencontact	 te	bevorderen.	Zo	zijn	er	
al	nieuwjaarsrecepties	gehouden,	burenda-
gen	 met	 een	 aantal	 buren	 georganiseerd,	
is	 er	 een	 mannenappgroep,	 een	 jonge	
oudersappgroep	 en	 helpen	mensen	 elkaar	
ook	in	moeilijke	momenten.	

Burendag in de Oeverzwaluw
Op	zondag	26	september	is	er	gezamenlijk	
weer	een	burendag	gehouden	voor	de	hele	
straat.	Met	gemeentehekken	was	de	 straat	
afgezet.	Bij	een	groot	springkussen	voor	de	
kinderen,	heel	veel	statafels,	tafels	en	stoe-
len,	 een	 partytent	 en	 parasol	 konden	 de	
oudgedienden	 en	 de	 nieuwe	 buren	 elkaar	
treffen.	De	hele	middag	werd	genoten	van	

veel	 lekkere	 glaasjes	 en	 hapjes	 die	 velen	
bereid	 hadden.	 Zowel	 de	 kinderen	 als	 de	
volwassenen	hebben	genoten.	Goed	 initia-
tief	dat	zeker	navolging	gaat	vinden.

Niet	 te	 geloven,	 de	 zevende	 pubquiz	
komt	eraan!	Wie	had	dat	gedacht?	Na	een	
gedwongen	 jaar	 rust	begrijp	 je	wel	dat	de	
quizmakers	staan	te	popelen	om	weer	een	
bruisende	pubquizavond	te	verzorgen.	Heb-
ben	jullie	er	ook	weer	zin	in?	

Dus	noteer	 in	 je	agenda:	vrijdag	28	 januari	
2022	vanaf	19.30	uur	in	De	Engelenburcht.
Net	zoals	de	zes	vorige	edities	behandelen	
we,	 zoals	 jullie	 gewend	 zijn,	 heel	 veel	 the-
ma’s	en	onderwerpen.	Uiteraard	zijn	er	ook	
weer	 lekkere	 buitenlandse	 biertjes	 en	 bor-
relhapjes	om	er	wederom	een	gezellige	boel	
van	te	maken	met	hopelijk	weer	een	mooie	
opkomst.	We	starten	om	20.00	uur	en	ein-
digen	 zo	 rond	 23.00	 uur,	 dat	 beloven	 we	
plechtig.

Mocht	 corona	 toch	 weer	 roet	 in	 het	 eten	
gooien,	 dan	 houden	 we	 je	 op	 de	 hoogte	
over	een	nieuwe	datum.	Laten	we	hopen	dat	
het	niet	nodig	is.

Aanmelden	 via:	 	 pubquizengelenburcht@
gmail.com.	Deelname	is	gratis.	Aan	het	aan-
tal	teams	van	zes	deelnemers	zit	een	maxi-
mum.	Vol	is	vol.

Pubquiz deel 7



Halloween in Slot Haverleij
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Op	 zaterdag	 30	 oktober	 organiseerde	 FC	
Engelen	 samen	 met	 jeugd-	 en	 jongeren-
werk	De	Schuilplaats	een	grootse	Halloween	
spook-	 en	horrortocht	door	 Engelen.	 Bleef	
de	 route	 in	 een	 voorgaand	 jaar	 beperkt	
tot	 Engelerpark,	 nu	 werd	 bijna	 heel	 het	
dorp	 aangedaan.	 Van	 het	 kerkpleintje	 tot	
29	Oktoberplein	en	Aalscholverlaan.	Op	 13	
plaatsen	 was	 een	 spookachtige	 plek	 inge-
richt.	 Er	was	geen	enkele	moeite	gespaard	
om	 met	 50	 figuranten,	 diverse	 licht-	 en	
geluidseffecten	 en	 rook,	 de	 jeugd	 aan	 het	
schrikken	te	maken.	Op	verschillende	plaat-

sen	was	een	tent	opgebouwd	en	in	de	Toge-
naarstraat	was	door	bewoners	zelfs	een	echt	
spookhuis	gecreëerd.	Ruim	300	deelnemers	
deden	mee.	 De	 jongsten	 gingen	 om	 19.00	
uur	van	start,	de	ouderen	wat	later.	Ondanks	
dat	 het	 begin	 wat	 regenachtig	 verliep,	
kan	 de	 organisatie	 terugzien	 op	 een	 zeer	
geslaagd	evenement.

Spook- en horrortocht door het dorp
Zet	29	oktober	2022	alvast	maar	in	je	agenda	
want	dan	zal	er	wederom	weer	een	mooie	
tocht	uitgezet	worden.		Wil	jij	ook	meehel-
pen	met	dit	leuke	evenement	of	wil	je	dat	de	
route	 langs	 je	huis	komt,	meldt	 je	dan	aan	
via	j.dekort@powerup073.nl	of	via	events@
fcengelen.nl	zodat	de	organisatie	hier	reke-
ning	mee	kan	houden.



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

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

Ervaart u nog steeds klachten na het doormaken van een COVID-19 infectie? Fysiotherapeut Rob van Nuland, 
gespecialiseerd in longproblematiek; helpt u sneller te herstellen. En het wordt, na verwijzing door huisarts 
of specialist, vergoed vanuit de basisverzekering. Maak dus vandaag nog een afpraak!

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Zaterdag	 16	 oktober	 heeft	 de	 Vlijmense	
Mixed	Hockey	Club	(VMHC)	met	een	groot	
feest	 het	 nieuwe	 waterveld	 feestelijk	 geo-
pend.	 	Ondanks	 het	 feit	 dat	 het	waterveld	
al	enige	maanden	in	gebruik	is,	was	er	nog	
geen	 geschikt	 moment	 gevonden	 waarop	
alle	 leden	 dit	 konden	 vieren.	 Het	 lang-
verwachte	 waterveld	 is	 met	 steun	 van	 de	
Gemeente	 Heusden	 aangelegd	 en	 is	 een	
langgekoesterde	 wens	 van	 de	 hockeyclub.	
De	opening	werd	verricht	door	 locoburge-
meester	Peter	van	Steen.	

Met	 een	 dagvullend	 programma,	 waarbij	
voor	 alle	 leden	 activiteiten	 waren	 geor-
ganiseerd,	 heeft	 VMHC	 er	 een	 groot	 feest	
van	gemaakt.	Speciaal	voor	de	jeugd	waren	
er	 onder	 andere	 een	 springkussen	 en	 ver-
schillende	spelletjes	waaronder	VR	&	Laser	
games,	 verzorgd	 door	 het	 Bossche	 bedrijf	
DecoMedia.	 Stockey,	 de	 mascotte	 van	
Oranje,	was	speciaal	gekomen	om	de	jeugd	
toe	te	juichen.	Met	een	grote	BBQ	voor	alle	
leden	en	een	aansluitende	silent	disco	werd	
het	feest	voortgezet.	De	grote	afsluiter	was	
een	Glow	in	the	Dark	hockeytoernooi	waar	
jong	 en	 oud	 in	 teams	 de	 strijd	met	 elkaar	
aangingen.	

Feestelijke opening nieuw waterveld
“We	 hebben	 hier	 lang	 naar	 uitgekeken	 en	
we	zijn	blij	dat	we	na	een	lange	tijd	met	de	
gehele	 club	 dit	 heuglijke	 feit	 hebben	 kun-
nen	vieren.	We	hebben	de	naam	‘gezelligste	
club	van	Brabant’	eer	aan	gedaan	vandaag”,	
aldus	voorzitter	Corné	van	Iersel.

foto: Wil Gulpen

Uit	Wikipedia:	
Een	waterveld	is	een	kunstgrasmat	die	onder	
andere	wordt	gebruikt	 voor	hockey.	Het	 is	
gemaakt	van	zeer	korte	polyethyleenvezels.	
Het	gebruik	 van	 zand	 is	hierbij	 niet	nodig.
Voor	gebruik	als	speelveld	is	het	van	belang	
dat	er	een	laag	water	wordt	aangebracht.

Vervolg van pagina 9

John Branderhorst tussen 3 pellet ketels in Heesterburgh Eén van de ketels en het heetwaterreservoir. 

rookgaskanalen	 elektrostatische	 fijnstoffil-
ters	aangebracht	die	de	uitstoot	van	fijnstof	
zelfs	niet	meer	meetbaar	maken	en	buiten	
is	absoluut	niet	te	ruiken	dat	er	houtpellets	
gestookt	worden.	
Al	 met	 al	 een	 zeer	 moderne	 en	 schone	
installatie	die	heel	ver	afstaat	van	een	kachel	

of	een	open	haard.	Eigenlijk	is	er	maar	een	
minpuntje	en	dat	is	dat	als	er	in	de	toekomst	
in	Nederland	onvoldoende	houtresten	aan-
wezig	zijn	de	pellets	of	zelfs	het	hout	uit	het	
buitenland	zal	moeten	komen	met	alle	mili-
eu-effecten	van	dien.	Maar	 is	dat	niet	met	
alle	brandstoffen?

De	 VvE	 van	 het	 appartementengebouw	
heeft	er	in	ieder	geval	alle	vertrouwen	in	de	
komende	20	jaar	goed	bediend	te	zijn	met	
deze	installatie.



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

SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

 
Advertorial 

 

 
Werk in de wijngaard (11) 
 
Waar was ik gebleven vorige maand? 
Wijnbereiding! En de focus gaat op 
rood dit keer. Kleur (en smaak!) haal je 
vooral uit de schil van de druiven. Een 
wijnboer maakt een wijn met een 
reden: hij kan een soepele rode wijn 
willen maken, geschikt als huiswijn 
bijvoorbeeld. Of een zwaardere, vollere 
rode wijn, geschikt om wat langer op te 
leggen in de wijnkelder. 
Hoe langer de wijnboer de schilletjes in 
contact houdt met de most 
(druivensap), hoe meer kleur, smaak 
en tannines er in de wijn komen. Dit 
proces van inweking heeft in het Frans 
een mooie naam: ‘macération’.  
Tannines (looizuur) kunnen de rode 
wijn een wat bittere smaak geven, 
maar zorgen ook voor een langere 
houdbaarheid van de wijn.  
Een wijn die volgende week op de 
derde donderdag weer mag worden 
gedronken heeft praktisch géén 
tannines: de Beaujolais Primeur. Deze 
jonge, fruitige wijn wordt met een 
speciaal procedé gemaakt, waarbij de 
most zo min mogelijk contact heeft 
met de schillen. Zo komen er wel 
smaak- en kleurstoffen in de wijn, 
maar weinig tannines. En dat maakt de 
wijn ook zo soepel en jong drinkbaar. 
De Primeur-hausse van de jaren 80 ligt 
ver achter ons, maar het blijft toch 
altijd een vrolijke wijn. Al heb ik zelf  
toch een grotere voorkeur voor de 
Cru’s uit deze mooie wijnstreek.  
Tot volgende maand! 
 

 
 
 
 
 
 

Wouter Bensdorp 
De Beverspijken 20 L | Engelen 

Op afspraak geopend: Bel 073 553 09 01 of stuur 

een e-mail naar: wouter@bensdorp-wijnen.nl 

 

WWW.BENSDORP-WIJNEN.NL 
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Zo	14	nov
10.00	uur	

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Ans Bindels - Verberk

Zo	21	nov
10.00	uur

Eucharistieviering door  
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks, Gerard Brouwer

Zo	28	nov	
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Jeanne Hurkmans - van 
Leeuwarden, Gré Pardoel - 
van Dijk, Jo Boelen

Zo	05	dec
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door diaken Anton van 
Diessen
T.i.v. Jan Derksen

Zo	12	dec
10.00	uur

Eucharistieviering door  
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks

Zo	19	dec
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks

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

PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

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

Dit	 jaar	 staat	 de	 campagne	 in	 het	 teken	
van	zorg	voor	moeder	en	kind	 rondom	de	
zwangerschap.	 Hoopvolle	 ontwikkelingen:	
in	 2019	 was	 de	 kindersterfte	 gedaald	 tot	
het	 laagste	 punt	 ooit.	 Bij	 moeders	 daalde	
het	aantal	 sterfgevallen	met	meer	dan	een	
derde	 ten	opzicht	 van	 1990.	Het	 helpt	 dus	
enorm	 deze	 kwetsbare	 groep	 te	 steunen	
en	dat	 geeft	 hoop!	 	Maar	 nog	 altijd	 halen	
er	 jaarlijks	 ongeveer	 5,2	 miljoen	 kinderen	
hun	vijfde	verjaardag	niet	door	bijvoorbeeld	
malaria	of	diarree	en	overlijdt	er	iedere	twee	
minuten	een	moeder	in	het	kraambed.

Hoe	 helpt	 Adventsactie?	 Adventsactie	
steunt	dit	jaar	projecten	die	zich	richten	op	
goede,	 bereikbare	 zorg	 voor	 moeder	 en	

kind	rondom	de	zwangerschap	en	de	peri-
ode	 erna.	 Zo	 steunen	 we	 in	 Somalië	 een	
gezondheidscentrum	dat	aanstaande	moe-
ders	 professionele	 geboortezorg	 biedt.	 In	
El	Salvador	 steunen	we	een	ziekenhuis	dat	
jonge	 ouders	 leert	 hoe	 ze	 goed	 voor	 hun	
kinderen	 kunnen	 zorgen.	 In	 Gaza	 steunen	
we	 een	medisch	 team	dat	 zwangere	 vrou-
wen	begeleidt	voor	wie	de	medische	post	te	
ver	weg	is	en	in	Zimbabwe	steunen	we	een	
opvanghuis	bij	een	kraamkliniek.

Help	 Adventsactie	 de	 projecten	 te	 onder-
steunen.	Doneer	op	NL89	INGB	0653	1000	00	
t.n.v.	Adventsactie,	Den	Haag	of	bij	de	extra	
collecte	in	de	kerk	op	zondag	19	december.	
Voor	meer	informatie:	www.adventsactie.nl.

Coronatijd
Er	 zijn	 geen	 coronabeperkingen	 meer	 in	
de	kerk.	We	vragen	u	nog	steeds	om	reke-
ning	 de	 houden	met	 elkaar	 en	 de	 handen	
te	 ontsmetten	 bij	 binnenkomst.	 We	 gaan	
nog	door	met	de	livestreams.	Op	de	website	
www.parochie-engelen.nl	 ziet	u	op	zondag	
morgen	een	link.	Als	u	daar	op	klikt	kunt	u	
de	viering	thuis	volgen.

Kerst
Door	het	 coronavirus	 is	 ook	Kerstmis	 2021	
niet	helemaal	zeker.	Met	de	huidige	maat-
regelen	zijn	we	voornemens	op	kerstavond	
om	 19.00	 uur	 een	 familieviering	 te	 laten	
plaatsvinden	 en	 om	 21.30	 uur	 	 de	 ‘nacht-
mis’.	Op	eerste	kerstdag	is	er	dan	om	10.00	
uur	 een	 viering.	 Er	 zijn	 tot	op	heden	geen	
reserveringen	nodig	en	geen	beperkt	aantal	

bezoekers.	 De	 coronamaatregelen	 kunnen	
nog	worden	 aangescherpt.	Houd	 vooral	 in	
deze	tijd	onze	website	www.parochie-enge-
len.nl	regelmatig	in	de	gaten.	Daarop	staat	
de	actuele	situatie	steeds	vermeld.

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

Gedoopt
Op	7	november	is	gedoopt	Lilly	van	Well,	de	
Bloemendaal

Berichten uit de parochie Berne als biotoop
Op	 maandag	 15	 november	 geeft	 Rien	 de	
Visser	 in	 de	 Abdij	 van	 Berne	 voor	 Berne	
Anders	 een	presentatie	 in	woord	 en	beeld	
over	‘Berne	als	een	biotoop’.
‘Berne	als	een	biotoop’	is	een	knipoog	naar	
Berne	 als	 een	 fakkel	 (Lucerna),	 het	 devies	
van	 de	 Heeswijkse	 abdij.	 Wanneer	 wij	 het	
licht	laten	schijnen	op	Berne	als	een	cultuur-
biotoop	vol	van	mensenlevens,	dan	krijg	je	
door	de	tijd	heen	een	ongekende	biodiver-
siteit	aan	denken,	dromen,	doen	en	laten	in	
beeld.	

Praktische	informatie
Datum:	maandag	 15	 november	 2021.	 Aan-
vang:	20.00	uur.	
Locatie:	 Abdij	 van	 Berne/Bernekring-zaal,	
Abdijstraat	 49,	 Heeswijk.	 Toegang:	 10	 euro	
(is	incl.	koffie/thee	in	de	pauze).	Aanmelden	
noodzakelijk	 via:	 berne-anders@abdijvan-
berne.nl



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	nov
10.30	uur

Pieter	Molenaar

Zo	21	nov
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer

Zo	28	nov
10.30	uur

Ds.	Wil	van	Egmond

Zo	05	dec
10.30	uur

Drs.	Peter	de	Koning

Zo	12	dec
10.30	uur

Muziek	op	zondag

Zo	19	dec
16.00	uur

Jeugdkerstfeest

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

Marloes Meijer

De	donkere	dagen	 zijn	weer	 aangebroken.	
Dat	betekent	dat	er	veel	gelegenheid	is	om	
een	lichtpuntje	te	zijn	voor	elkaar!
Dat	 kan	 via	 de	 actie	 Schoenendoos	 en	
natuurlijk	door	het	Engelenproject.	

Twee lichtpuntjes

14	november	 is	de	dag	dat	de	Goedheilig-
man	onze	dorpen	met	een	bezoekje	vereert,	
maar	het	is	ook	de	dag	van	de	Actie	Schoe-
nendoos!	We	vullen	en	versieren	schoenen-
dozen	voor	kinderen	in	Togo,	Sierra	Leone,	
Roemenië,	 Moldavië	 en	 vluchtelingenkam-
pen	 in	Griekenland.	Zo	 is	het	voor	die	kin-
deren	ook	feest.

De	protestantse	kerk	aan	De	Kerkhof	is	die	
middag	tussen	16.00	en	17.30	uur	geopend	
voor	kinderen	van	de	basisschoolleeftijd	die	

Actie schoenendoos 
kliederkerk

willen	helpen	met	dozen	vullen	en	versieren.	
Kant-en-klare	 dozen,	 knuffels,	 schoolspul-
len,	sokken	etc.	kunnen	 ingeleverd	worden	
bij	het	 inleverpunt	op	het	kerkplein,	 in	 ruil	
voor	een	kopje	warme	chocolademelk.

Voor	 de	 kinderen	 is	 er	 het	 volgende	 pro-
gramma:
16.00	uur	opening	in	de	kring
16.10	uur	schoenendozen	versieren
17.00	uur	afsluiting	in	de	kring	met	een	bij-
belverhaal	en	zegen
17.10	 uur	 High	 tea	 /	 High	 lemonade	 met	
sintsnoep

Wilt	 u	 uw	 schoenendoos	 of	 verzamelde	
spullen	eerder	 inleveren,	of	heeft	u	vragen	
over	deze	actie,	neem	dan	contact	op	met	
Carina	 Harms:	 06-42440153	 of	 Marloes	
Meijer:	06-36501973.

Kinderen	aanmelden	kan	door	een	appje	te	
sturen	aan	Marloes,	of	te	mailen	naar	meijer.
marloes@gmail.com.
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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	14	nov Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Maria van 
Heijningen, Fred Leenaers,
overleden leden familie 
Masraff

Zo	21	nov Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Guido van de Griendt

Zo	28	nov 1e adventszondag
Viering	met	orgelbegeleiding	
en	dameskoor	
Intenties voor Jan Zetz, Joke 
Godschalk - Endstra, Marco 
Jehoel en Mien de Greef

Zo	05	dec 2e adventszondag 
Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders,
Anouschka Jansen

Zo	12	dec 3e adventszondag
Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Maria van 
Heijningen, Fred Leenaers en
overleden leden fam. Masraff

Zo	19	dec 4e adventszondag
Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Guido van de Griendt

Rob	Domisse	is	de	vaste	organist	en	dirigent	
van	het	dameskoor	uit	Bokhoven.
Wij	hopen	er	mooie	vieringen	van	te	maken,	
al	is	het	in	deze	coronatijd	moeilijk	te	voor-
spellen.

Op	zondag	12	december	is	er	om	10.30	uur	
in	 de	 Protestantse	 Kerk	 weer	 Muziek	 op	
Zondagmorgen	met	als	thema	‘Op	weg	naar	
Kerst’.	 Een	 kleine	 greep	 uit	 het	 grote	 aan-
tal	 liederen	die	 kerst	 als	 thema	hebben,	 in	
Engels,	 Frans	 en	 oud-Nederlands.	 Sopraan	
Danielle	 Sluijmers	 laat	 ze	 u	 in	 al	 hun	 een-
voud	 en	 zeggingskracht	 horen,	 begeleid	
door	Chiel	Spaans	op	orgel	en	piano,	Kees	
van	 Schijndel	 op	 contrabas	 en	 een	 klein	
vocaal	ensemble.	Hartelijk	welkom.
Meld	u	aan	op	aanmelding@kerk-engelen.
nl,	dan	ontvangt	u	kort	tevoren	een	beves-
tiging.

Muziek op Zondagmorgen 

In	oktober	en	november	collecteert	de	dia-
conie	 voor	 de	 stichting	 Garima,	 ‘Waardig-
heid’,	 die	 zich	 in	 India	 inzet	 voor	 kinderen	
van	HIV-	en	aidspatiënten.	Op	dit	moment	
richt	 de	 stichting	 zich	 vooral	 op	 onderwijs	
aan	de	kinderen.	In	onderstaand	verslag	van	
Imre	van	Deutekom,	betrokken	bij	de	stich-
ting	via	familie,	leest	u	meer.		

Ook	 onze	 bijdrage	 is	 van	 harte	 welkom!	
Wilt	u	helpen?	Dat	kan.	Iedere	zondag	kunt	
u	uw	bijdrage	in	de	collectezak	doen,	maar	
natuurlijk	kunt	u	uw	bijdrage	ook	storten	op	
IBAN	NL23	RABO	0121	9151	58	t.n.v.	Diaconie	
Protestantse	gemeente	Engelen,	onder	ver-
melding	van	Garima.	Alvast	hartelijk	dank!

“In de herfst van 2008 ging mijn broer voor 
het eerst naar India voor een jaar vrijwilli-
gerswerk. Niet alleen een heel ander conti-
nent, maar ook een reis terug in de tijd. In zijn 
berichten las ik over dorpjes waar drinkwa-
ter nog uit de put komt, er slechts nu en dan 
elektriciteit is en toegang tot medische zorg 
uren reizen kost.

Tijdens zijn vrijwilligerswerk hielp hij een 
organisatie die zich o.a. inzet voor HIV- en 
aidspatiënten. In India worden zij vanwege 
stigma en discriminatie met de nek aangeke-
ken. Ze helpen deze mensen zonder oordeel 
met medicatie en psychologische ondersteu-
ning. 

Na dat eerste jaar ging mijn broer nog vele 
malen terug en in 2014 kwam de directeur 
van de organisatie ook naar Nederland. Tij-
dens zijn werk kwam hij vaak kinderen tegen 
die hun ouders zijn verloren aan aids. Van-
wege het stigma en angst voor HIV worden 
zij zelfs door hun eigen familie gediscrimi-
neerd. Zij mogen bijvoorbeeld niet eens het-

zelfde bord en bestek gebruiken en worden 
aan hun lot overgelaten.

Daaruit kwam het plan voor een project om 
deze kinderen een nieuwe toekomst te bie-
den. Met niet alleen de nodige medicatie, 
maar ook voeding en onderwijs zodat ook 
deze kinderen zich kunnen ontwikkelen en 
volledig tot hun recht komen. Om dit financi-
eel te ondersteunen richtte mijn broer samen 
met een vriendin en mijn moeder Stichting 
Garima op. Garima betekent waardigheid 
in Hindi. Het doel van de stichting is om er 
voor te zorgen dat deze kinderen niet alleen 
gezond blijven (wat dankzij HIV-remmers 
goed mogelijk is), maar ook hun waardigheid 
terug te geven.

Dankzij de stichting heeft een hele groep kin-
deren nu regelmatig toegang tot HIV-medi-
catie en onderwijs. Zoals bijvoorbeeld Bhag-
wat, die als één van de eerste kinderen werd 
opgevangen in 2014 toen hij 12 jaar oud was. 
In de afgelopen jaren heeft hij zich kunnen 
ontwikkelen en heeft hij zelfs al zijn eerste 
baan gevonden. Met de hulp van Stichting 
Garima heeft hij een nieuwe toekomst gekre-
gen.”

Imre	van	Deutekom

Meer	 informatie	 over	 de	 stichting	 Garima	
vindt	u	op	hun	website:	www.garima.nl

Collectedoel oktober en november: Stichting Garima



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

TE HUUR:
KANTOORRUIME

MET OPSLAGUNIT
Kantoorruimte in klein collectief (+/- 40 m2) op industrieterrein 

De Vutter. Deels gemeubileerd. Alarm, camerabeveiliging en airco 
aanwezig. Vanaf € 450,- ex. servicekosten.

Opslagunit (+/- 58 m2) met automatische roldeur en lichtschakeling, 
stroom en camerabeveiliging. Vanaf € 450,- p.m. (eigen meterkast).

Ook apart te huur. Bel voor meer info 06-22801991.
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Vorig jaar vlogen meer dan 200 (!) engelen over 
Engelen, Bokhoven en de Maaspoort. Ook dit 
jaar zoeken we kerstengelen om aandacht en 
liefde te verspreiden.  
Iedereen kan meedoen. U/jij ook!  

 
Wat doet een kerstengel?  
Een kerstengel bezorgt op of rond de vier zondagen van Advent (28 november, 5, 12 en 19 december) een 
kleinigheidje bij iemand die in de buurt woont. Een kaartje, iets lekkers – het gaat om het gebaar. Het hoeft echt niet 
duur te zijn.  
Je doet dit anoniem, dus je hangt je cadeautje stiekem aan de deurknop, stopt iets in de brievenbus of verzint een 
andere manier om onopgemerkt een engel te kunnen zijn. Als afzender zet je erbij: ‘je kerstengel van 2021’.  
 
Wie kan een kerstengel zijn?  
Iedereen, ongeacht geloof, geslacht of leeftijd, kan een engel zijn. 
Meld jezelf dus aan, want vele handen maken licht werk. Dat 
geldt ook voor engelen.  
 
Voor wie zijn de kerstengelen?  
Voor mensen die een kerstengel nodig hebben: ouderen 
en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers en 
drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types; 
iedereen die het kan gebruiken. Geef door wie u/jij een 
kerstengel zou gunnen.  
 
Wie koppelt de kerstengelen?  
De medewerkers van het engelenproject verzamelen de 
namen van engelen en ontvangers en koppelen deze. Zo 
verdelen we de engelen eerlijk over de ontvangers.  
Engelen krijgen dus een naam en adres van iemand voor wie 
zij gedurende vier weken kerstengel worden, nabij de eigen 
woning. Da’s wel zo veilig. 
 
Aanmeldformulier 
Doe onderstaande strook vóór 19 november in de brievenbus van een van de kerken in Engelen  
of mail de gegevens naar: EngelenprojectEngelen@gmail.com 
Telefonisch opgeven kan bij Riekie de Visser:  073 6311720. 
Direct na 19 november gaan we engelen en ontvangers koppelen. U/jij krijgt z.s.m. bericht. 
Ten overvloede: de organiserende engelen gaan vertrouwelijk met de gegevens om. 
 
 
  
 
 

 

o Ik wil zelf graag een kerstengel zijn, naam: 
 
Adres:  
 
Postcode/Plaats:                                                           
 
Email:  
 
Tel: 
 
o Ik geef iemand op om een kerstengel te krijgen, naam: 

 
Adres: 

 
Postcode/Plaats: 

 

 
Advent, voor veel mensen de mooiste tijd 
van het jaar. Hoop, verwachting, uitzien 

naar het geboortefeest van Jezus… 
Maar deze tijd kan ook pijnlijk zijn. Ziekte, 
eenzaamheid en rouw maken het donker 

in onszelf en om ons heen. 
Als kerstengel kun je geen problemen 

oplossen. Wél kun je af en toe een lichtje 
opsteken in de duisternis. Een beetje tijd 
en moeite voor een ander over hebben, 

maakt een wereld van verschil! En: je kunt 
ook je éigen duister wat verlichten door 

voor een ander engel te zijn! 



Helftheuvelpassage 242
5224 AP ’s-Hertogenbosch
www.annyvanbuul.com

Collier € 789.-

Ring € 1.745.-

Oorbellen € 739.-

14K GOUD EN
DIAMANT SET

073 - 844 63 90  |  www.annyvanbuul.com073 - 844 63 90  |  www.annyvanbuul.com

NIEUW 
MERK BIJ 
ANNY

Model 96A205
€ 790,-

Model 96R281
€ 369,-
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Beste klant,

Het hele jaar door volgen wij de laatste trends in binnen- en buitenland om de meest 

prachtige en diverse collecties te kunnen tonen. En juist daar ligt de grootste uitdaging: 

om sieraden in te kopen die een breed publiek aanspreken. Dat is dé kracht van Anny 

van Buul Juweliers.

VOOR IEDER WAT WILS

Anny begrijpt haar klanten als geen ander. Bij de inkoop onthouden wij heel goed dat 

wij voor alle verschillende klanten met iets moois thuis moeten komen. En dat vindt 

u terug in onze winkel. Horloges en sieraden in diverse stijlen, smaken en prijsklassen. 

Onlangs hebben wij ons merkenpakket dan ook uitgebreid met de succesvolle merken 

Blush sieraden en Bulova horloges.

LIEVER IETS CUSTOM MADE?

Anny van Buul Juweliers werkt samen met meerdere goudsmeden, die met de 

nieuwste technieken de mooiste creaties geheel naar wens voor u kunnen maken. 

Maak een afspraak met ons designteam en laat u verrassen door de mogelijkheden. 

Ook bieden wij een ruime keuze in gedenksieraden met as of een vingerafdruk.

Kijk op www.annyvanbuul.com of kom langs in onze winkel op de Helftheuvelpassage.

Zien we je snel?

Lieve groet,

Anny van Buul

Helftheuvelpassage 242
5224 AP ’s-Hertogenbosch
www.annyvanbuul.com



René van der Hoeven

’s	Morgens	stap	ik	de	deur	uit,	even	de	vuil-
nisbak	binnen	zetten	bij	de	buren	wat	ver-
derop	en	 loop	Noud	Huveneers	 tegen	het	
lijf,	die	net	zijn	ochtendwandeling	heeft	aan-
gevangen.	Hoewel	ik	Noud	al	heel	lang	ken,	
we	 zaten	 ooit	 bij	 dezelfde	 watersportver-
eniging,	spreken	we	elkaar	zelden,	meestal	
blijft	het	bij	 zwaaien.	We	 lopen	al	pratend	
samen	op.	Die	ochtendwandeling	maakt	hij	
om	 kwiek	 te	 blijven.	 Op	mijn	 vraag:	 “Hoe	
oud	bende	gij	eigenlijk?”	zegt	hij	opgewekt:	
“Negentig,	 van	 de	 week	 geworre,	 de	 hele	
carnavalsclub	 kwam	 veur	 de	 deur	 muziek	
speulen	”	 “Dè	ziede	d’r	nie	oan	af,	negen-
tig	 en	 dan	 zó	 hel	 en	 monter,”	 zeg	 ik.	 Bij	
het	huis	van	de	buren	nemen	we	afscheid	
en	ik	roep	hem	na:	“Noud,	hoe	oud	is	jouw	
vrouw	eigenlijk?”	Hij,	inmiddels	al	een	paar	
meter	verder,	draait	zich	om	en	antwoordt:	
“Ze	is	tachetig,	een	stukske	jonger.”	en	olijk	
met	 zijn	 vinger	 tikkend	op	zijn	 voorhoofd:	
“Jaha	ik	wist	toen	al	hoe	het	in	mekoare	zat.	
Houdoe.”	Jammer,	ik	had	hem	moeten	vra-
gen	 voor	 een	 Tweeterpinterview,	 negentig	
is	niet	niks,	zeker	niet	met	een	jonge	blom	
van	tachtig.	Met	haar	is	hij	al	pakweg	drie-
enzestig	jaar	getrouwd.	

Een	uurtje	later	zat	ik	op	het	bankje	op	de	
dijk	bij	D’n	Dijk	en	daar	kwam	Noud	terug	
van	 zijn	 wandeling.	 Mijn	 kans:	 “Wilde	 gij	
veur	oew	negentigste	gin	 intervjoew	 in	de	
Tweeterrup?”	 “Nouw	 gère,”	 was	 het	 ant-
woord,	“dan	ken	ik	ok	mun	teken-	en	schil-
derwèrrek	loate	zien.”	(zie	foto’s)

Alle	kanten	uit
En	dan	is	het	zover,	Noud	en	Bella	ontvan-
gen	me	hartelijk,	ik	krijg	een	stoel	en	Noud	
steekt	van	wal.	 Ik	hoef	niets	 te	vragen.	Hij	
vertelt	 goed	 en	 onderhoudend	 en	 slaat	
geen	detail	over,	in	negentig	jaar	zijn	dat	er	
heel	wat.	Als	ik	wat	probeer	te	sturen	zegt	hij	
begripvol:	“As	ik	begin	te	proate,	schei	ik	er	
niet	meer	mee	uit,	dè	hedde	al	wel	geheurd	
zeker.”	Bella	loopt	aanvankelijk	wat	door	de	
huiskamer,	zet	koffie	en	komt	er	dan	bijzit-
ten.	Een	motto	of	lijfspreuk	heeft	hij	niet.	“Ut	
leven	vatte	hoe	ut	komt,	dè	heb	ik	eigeluk	
altijd	gedoan.	Ik	heb	nooit	erreges	spijt	van	
gehad.	Ja	wel	un	klein	bietje.	Tien	joar	geleje	
ging	onzen	hond	Peggy	dood,	unne	zwarte,	
Bella	wil	 allenig	moar	unne	 zwarten	hond.	
Spijt	 dè	 we	 ginnen	 nieuwen	 hond	 gevat	
hebben.	Dieje	veurige	konde	wel	helemoal	
nerreges	op	uitsture,	mar	ut	waar	un	schat	
van	un	beest.”

Van	kind	tot	opa
Zijn	 ouders,	 beiden	 wees,	 kwamen	 uit	 de	

weeshuizen	in	Den	Bosch,	de	bijnaam	voor	
de	 jongens	was	Paphulle.	 Thuis	hadden	 ze	
zeven	kinderen,	ze	hebben	in	heel	Den	Bosch	
gewoond	want	hadden	immers	steeds	meer	
ruimte	nodig.	Tot	zijn	zevenentwintigste	niet	
zoveel	gehad	met	vrouwen.	Maar	toen	was	
het	raak.	Via	zijn	pleegbroer	leerde	hij	haar	
kennen:	 Bella,	 afgeleid	 van	 Isabella,	 haar	
vader	 was	 Belg.	 Ze	 had	 rood	 haar	 en	 dat	
vond	 Noud	 wel	 heel	 bijzonder.	 Probleem,	
hij	was	zevenentwintig	en	zij	zeventien.	Dat	
was	in	een	zeer	katholieke	omgeving	enigs-
zins	problematisch,	bovendien	was	de	geest	
gewillig	maar	het	vlees	zwak.	Ze	trouwden,	
woonden	nog	een	tijdje	bij	haar	ouders	 in,	
daarna	 op	 diverse	 adressen	 in	 Den	 Bosch	
en	nu	al	tweeëntwintig	jaar	hier	in	Engelen.	
Ideale	man/vrouw	vinden	en	zeggen	ze	van	
elkaar.	Het	eerste	kind	was	er	binnen	de	tijd,	
het	 werden	 er	 in	 totaal	 drie,	 twee	meiden	
en	een	jongen.	De	oudste	dochter,	Berna,	is	
helaas	vorig	jaar	overleden.	“We	hebben	vijf	
kleinkeinder	en	twee	achterkleinkeinder.”

Loopbaan
Hij	 begon	na	 zijn	opleiding	 als	 kleermaker	
in	Den	Bosch	bij	Van	den	Bosch	 in	de	Ver-
werstraat.	
Als	kind	woonde	ik	een	paar	deuren	van	die	
kleermaker	 vandaan,	 waar	 ik	 ook	 over	 de	
vloer	kwam.	We	hebben	heerlijk	herinnerin-
gen	op	zitten	halen	in	onvervalst	Algemeen	
Beschaafd	 Bosch,	 dè	 hedde	 al	 wel	 gezien	
zeker.	Er	kwam	ook	nog	even	een	vriendin	
uit	die	buurt	ter	sprake,	zij	droeg	altijd	kle-
ding	 met	 veel	 knoopjes,	 haar	 echte	 naam	
wist	 Noud	 niet	 meer,	 wel	 haar	 bijnaam:	
kneupsgètje.
Later	 naar	 de	 marine	 In	 Woensdrecht	 als	
“baantjesgast”,	 aldaar	 de	 watersnood	 van	
1953	meegemaakt.	Noud:	“Reddingsgordels	

moaken	en	zandzakken	zeulen	veur	de	dijk-
verzwoaring.”
Noud	 heeft	 zich	 daarna	 opgewerkt	 in	 het	
kleermakersvak,	 werkte	 voor	 grote	 kledin-
gateliers	 in	Den	Bosch	als	Enci	en	Bracona.	
Aan	zijn	eigen	ontslag	werkte	hij	 in	wezen	
mee	door	in	Tunesië	geschikte	ateliers	voor	
de	 productie	 te	 zoeken.	 Hij	 is	 nog	 steeds	
onder	de	indruk	van	de	schoonheid	van	de	
vrouwen	aldaar:	“Allemoal	madonnakes,	die	
ziede	nerreges	zo’n	mooie	vrouwkes.”

Autodidact
Bij	 zijn	 bedrijf	 maakte	 hij	 promotie,	 de	
betaling	 bleef	 echter	 maar	 matig.	 Hij	 was	
geïnteresseerd	in	planten	en	knipte	uit	fol-
ders	van	 tuincentra	 foto’s	van	planten	met	
hun	namen,	zodat	hij	wist	waarover	hij	het	
had.	Hij	kon	goed	tekenen	en	raakte	in	zijn	
vrije	 tijd	met	 twee	vrienden	 in	de	 tuinaan-
leg	verzeild,	hij	 tekende	de	 tuinontwerpen.	
Tuinieren	doet	hij	nog	steeds,	hij	toont	me	
enthousiast	wat	er	allemaal	in	zijn	tuin	staat.	
Bij	de	buren	houdt	hij	de	 tuintjes	ook	nog	
een	 beetje	 bij.	 Na	 een	 half	 uurtje	 werken	
moet	hij	tegenwoordig	wel	een	tijdje	rusten.	
Noud	heeft	zichzelf	van	alles	geleerd:	Ik	ben	
unnen	autodidact,	al	zeg	ik	ut	zelluf.”

Pensioen
Met	 vijfenvijftig	 ontslag	 bij	 Bracona	 en	 de	
WW	in,	de	productie	was	geoutsourced.	Hij	
had	 te	 goed	 werk	 verricht	 in	 Tunesie.	 Na	
zijn	pensionering	zijn	Bella	en	hij	van	de	een	
op	 de	 andere	 dag	 gestopt	met	 roken,	 dat	
leverde	een	flinke	besparing	op,	vooral	Bella	
kon	er	wat	van.	Snoepen	doen	ze	nog	wel,	
chocola,	taart,	kitkat,	daar	is	Noud	heel	goed	
in.	Bella	en	Noud	zijn	 lid	van	carnavalsclub	
de	Krabkes.	Hij	vond	dat	er	wat	meer	een-
heid	in	de	club	moest	komen	en	bood	aan	

“Ut leve vatte hoe ut komt.”
Noud Huveneers negentig
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om	voor	elk	lid	een	passende	kiel	te	maken,	
je	 bent	 kleermaker	 of	 niet.	 Het	 werden	 er	
vijfenzeventig.	Ze	hebben	hem	meteen	ere-
lid	gemaakt.

Natuurmens
Noud	 trok	 er	 altijd	graag,	ook	 vaak	 in	 zijn	
eentje,	op	uit.	Vissen,	fietsen,	zeventien	jaar	
met	 Bella	 een	 motorboot	 gevaren	 waar-
mee	ze	eigenlijk	nooit	Brabant	uit	kwamen.	
Een	fantastische	tijd	zoals	Bella	beaamt.	Hij	
geniet	 van	 de	 natuur,	 van	 planten,	 vogels,	
honden,	 katten,	 kortom	van	 alles	wat	 leeft	
en	bloeit.

Fietsen
Noud	 mocht	 bijzonder	 graag	 fietsen:	
”Gewóón	willekeurig	links-	en	rechts	afsloan	
en	mar	zien	woar	ge	uitkomt.”	Ooit	op	zo’n	
tocht	 zag	 hij	 plots	 het	 bordje	 Breda.	 Het	
was	einde	middag,	hij	stierf	van	de	honger	
en	moest	 nog	 helemaal	 naar	 huis.	 “Ik	 heb	
me	nooit	gestoord	aan	tijd	of	afstanden,	ik	
din	wèt	 ik	 din.”	 Fietstochten,	 ook	met	 een	
poar	 vrienden,	 op	 goei	 geluk	 noar	 overal	
en	 nerreges.	Oan	 het	 eind	 van	de	middag	
verrekten	we	meestal	van	d’n	honger	en	bij	
unne	bekker	op	de	Helvoirtseweg	in	Vught,	
kochten	we	dan	un	heel	blad	Bossche	bollen	
en	vraten	die	op.	Thuisgekomme	 lustte	we	
dan	niet	meer	zo	veul.”

Vissen
Noud	was	ook	een	enthousiast	visser,	ging	

wel	 weekenden	 met	 vrienden	 vissen,	 de	
Biesbosch	 in.	 In	 de	 vrije	 natuur	 sliepen	 ze	
tegen	 hooischelven,	 zondagmiddag	 weer	
terug.	Als	kind	ging	hij	na	school	vissen,	het	
bulkte	daar	toen	van	de	snoeken,	de	vangst	
nam	 hij	 mee	 naar	 huis	 en	moeder	 was	 er	
blij	mee.	“Jammer	dèt	ik	nooit	meer	op	zee	
vis,	veul	gedoan,	dè	was	fantastisch	met	un	
botje	buitengoats.”

Duiven
Het	ene	been	wil	niet	meer	zo	goed,	hij	heeft	
er	wel	moeite	mee	om	dat	te	tonen	tijdens	
zijn	 wandelingen,	 bang	 dat	 mensen	 zeg-
gen:	 “Doar	 lopt	 ie	weer	dieë	manke.”	Bella	
is	gek	op	houtduiven,	vaste	bezoekers	van	
hun	tuin.	Ze	heeft	een	band	met	de	beesten,	
praat	met	ze,	als	er	geen	voer	staat	vliegen	
ze	 uit	 protest	 tegen	 het	 raam.	 Bella;	 “Mijn	
faveriete	duif	heet	mar	twee	tenen	oan	ene	
poot	en	doet	me	aan	Noud	denken	omdat	
die	ok	een	bietje	mank	lopt.”	

Andere	bezigheden
Tegenwoordig	 mag	 hij	 graag	 kruiswoord-	
raadsels	oplossen,	want	hier	en	daar	laat	de	
leeftijd	zich	gevoelen.	Zo	trillen	zijn	handen	
een	beetje	en	kan	hij	helaas	niet	meer	teke-
nen	of	 schilderen.	Aan	de	muur	hangt	 zijn	
eigen	 werk,	 vier	 pentekeningen	 van	 schil-
derachtige	hoekjes	van	de	Binnendieze,	een	
oudhollands	schilderij	met	botters.	Heel	fijn	
gedetailleerd	werk,	ook	zichzelf	aangeleerd.	
Hij	maakte	foto’s	op	basis	waarvan	hij	ging	

tekenen.	Vroeger	stond	hij	ook	op	de	kunst-
markt	in	de	Rompert	met	zijn	tekeningen	en	
schilderijen.

Tv-kijken,	 bijvoorbeeld	 Parijs-Roubaix,	 van	
voetballen	is	de	lol	af,	hij	snapt	niet	dat	men	
niet	 echt	 fors	 optreedt	 tegen	 matchfixing.	
Politiek	boeit	hem	ook	niet,	al	dat	gedraai,	
en	schande,	die	studieschulden	waarmee	ze	
de	jeugd	opzadelen.	Wel	leuk	is	een	Engels	
programma	over	het	kopen	van	landhuizen	
in	 prachtige	 landschappen.	 Een	 eigen	 huis	
heeft	 hij	 nooit	 gewild,	 te	 veel	 onderhoud.	
Internet	doen	ze	niet	aan,	Noud	heeft	een	
telefoon	maar	alleen	zijn	zoon	zijn	nummer.	
Bella	 gaat	 aanmerkelijk	 ruimer	 met	 haar	
telefoon	om.	Noud	hoopt	wel	dat	hij	zijn	rij-
bewijs	volgend	jaar	nog	verlengd	krijgt.

Verschil	met	vroeger
Noud:	“Wij	hebben	het	veul	beter	dan	onze	
ouders	vruger,	nooit	bokkesprongen	kenne	
moake	màr	òk	nooit	èrremoei	geleje.”

Scherp	oog
Bij	 het	 afscheid	 valt	 Noud’s	 oog	 op	 mijn	
aantekeningen	 en	 vooral	 mijn	 handschrift:	
“Kende	gij	dè	straks	allemoal	nog	wel	leze?”	
Ik	zeg:	“Noud	dè	hoeft	òk	nie,	tis	meer	dan	
zat	.”

Na	 tweeëneenhalf	 uur	 sta	 ik	 weer	 buiten.	
Het	was	een	prachtig	gesprek	met	Noud	en	
Bella.



                                     

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 

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
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Na	de	herfstvakantie	zijn	we	weer	vol	goede	
moed	aan	de	nieuwe	schoolperiode	begon-
nen.	
Voor	 de	 vakantie	 werd	 op	 donderdag	 14	
oktober	 de	 Kinderboekenweek	 afgesloten.	
De	groepen	5	t/m	8	hadden	in	de	groep	tij-
dens	 de	 kinderboekenweek	 de	 beste	 lezer	
van	de	groep	gekozen.	De	winnaars	moch-
ten	 in	 het	 Atrium	 een	 hoofdstuk	 uit	 hun	
boek	 voorlezen	 voor	 alle	 groepen.	 Hieruit	
werden	door	de	jury	de	beste	lezers	van	de	
school	gekozen.	Tijmen	uit	groep	5	werd	de	
winnaar	 van	 de	 groepen	 5	 en	 6.	 Nova	 uit	
groep	7	was	de	winnaar	van	de	groepen	7	
en	8.	Op	de	foto	ziet	u	de	winnaars.

Het	Kinderkabinet
Het	 kinderkabinet	 bestaat	 uit	 leerlingen	
van	de	groepen	6	t/m	8.	Deze	kinderen	zijn	
gekozen	 door	 de	 leerlingen	 uit	 hun	 eigen	
groep.	 Samen	 helpen	 ze	 bij	 verschillende	
activiteiten	 op	 school.	 De	 kinderen	 stellen	
zichzelf	voor:
• Puck (groep 8): Ik	ben	 11	 jaar	 en	mijn	
hobby’s	 zijn:	 lezen,	 tekenen,	 vissen,	
tafelen	en	scouting.	Ik	ben	gekozen	voor	
het	idee	‘meer	Donald	Duck	in	de	bieb’.

• Noor (groep 8):	 Ik	ben	 11	 jaar	en	mijn	
hobby’s	 zijn:	 turnen	en	 tekenen.	 Ik	ben	
gekozen	 voor	 het	 idee	 ‘meer	 bewegen	
en	meer	naar	buiten’.

• Jurgens (groep 7):	Ik	ben	11	jaar	en	mijn	
hobby’s	zijn:	toneel	spelen	en	tekenen.	Ik	
ben	gekozen	voor	het	idee	‘meer	activi-
teiten	op	het	schoolplein’.

• Max (groep 7):	 Ik	 ben	 10	 jaar	 en	mijn	
hobby’s	 zijn:	 hockey,	 buitenspelen	 en	
tekenen.	 Ik	 ben	 gekozen	 voor	 het	 idee	
‘meer	buitenspeeltijd’.

• Henry (groep 6): Ik	ben	9	jaar	en	mijn	
hobby’s	zijn	tekenen	en	gitaar	spelen.	Ik	
ben	gekozen	voor	het	idee	‘meer	speel-
toestellen	op	het	schoolplein’.

Activiteiten	voor	de	komende	periode
Iedere	groep	gaat	weer	aan	de	slag	met	een	
nieuw	thema:
Groep	3	heeft	als	thema	‘Kalender	en	fees-
ten’.	
Groep	4	heeft	als	thema	‘Poepweer’.
Groep	5	heeft	als	thema	‘Weer	en	klimaat’.	
Groep	 6	 heeft	 als	 thema	 ‘Donder	 en	 blik-
sem’.
Groep	 7	 heeft	 als	 thema	 ‘Droge	 of	 natte	
voeten’.
Groep	8	heeft	als	thema	‘Wind,	water,	vuur’.	

Deze	maand	komt	er	aan	de	voorkant	van	
de	school	met	behulp	van	subsidie	van	de	
gemeente	nieuwe	beplanting.	Enkele	ouders	
en	buurtbewoners	zullen	komen	helpen	om	
de	 tegels	 te	 verwijderen	 en	 de	 bomen	 en	
struiken	te	planten.

De	kinderen	van	de	groepen	6	hebben	op	
donderdag	16	november	de	afsluitende	 les	
van	 hun	Wishtraining.	 In	 deze	 les	 laten	 ze	
aan	hun	ouders	zien	wat	ze	in	deze	training	
geleerd	hebben.

In	groep	6	zit	Jesse.	Hij	vergeet	(bijna)	altijd	
zijn	fietssleutel	en	moet	dus	heel	vaak	terug	
naar	de	klas	komen	om	zijn	sleutel	te	halen.		
Omdat	het	heel	speciaal	is	dat	hij	hem	eens	
niet	vergeet,	Hierbij	een	foto	van	hem	met	
zijn	sleutel!

Natuurlijk	 hebben	we	 ook	weer	 ons	 eigen	
Sinterklaasfeest.	Sint	komt	met	enkele	pie-
ten	 onze	 school	 bezoeken	 in	 de	 onder-
bouw.	In	de	bovenbouw	zullen	de	kinderen	
een	surprise	voor	elkaar	maken.	Het	wordt	
ongetwijfeld	weer	een	heel	gezellig	feest.

Ook	 dit	 jaar	 zetten	 we	 ons	 weer	 in	 voor	
een	 goed	 doel.	 Dit	 jaar	 is	 wederom	 voor	
de	 Voedselbank	 gekozen.	 We	 zamelen	
van	 dinsdag	 7	 december	 t/m	maandag	 13	
december	de	volgende	lang	houdbare	pro-
ducten	 in:	 koffie,	 thee,	 	 soep.	 rijst,	 pasta,	
zoet	beleg	en	lang	houdbare	melk.
Daarnaast	zijn	kinderondergoed	en	sokken	
welkom.	Als	u	mee	wilt	doen	kunt	u	op	een	
van	de	dagen	op	Kindcentrum	de	Matrix	uw	

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

Tineke van der Lee



www.gekopzon.nl  
   06 51 18 96 32   |   info@gekopzon.nl

Installatie van zonnepanelen en airco's
in en rondom 's-Hertogenbosch

AAndAcht mAAkt het verschil
kijk voor onze speciale service op florismakelaars.nl
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Heesterburgh

Kasteel Oeverhuijze 

John Branderhorst

Op	 26	 oktober	 is	 door	 een	 delegatie	 van	
bewoners,	 omwonenden	 en	 de	 bestuurs-
raad	een	 schouw	gehouden	van	de	pellet-
ketelinstallatie.	Dit	was	conform	de	afspraak,	
immers	 de	 eerste	 commotie	 hierover	 was	
best	 heftig	 te	 noemen.	 Een	 eerste	 toelich-
ting	heeft	veel	spanning	weggehaald,	maar	
het	eindresultaat	bleef	 in	de	belangstelling	
staan.	Door	corona	kon	een	eerdere	bezich-
tiging/overleg	 niet	 doorgaan,	 maar	 men	
heeft	 ons	 nu	 toch	 ontvangen.	 De	 ketelin-
stallatie	was	 in	bedrijf	 en	hierdoor	 konden	
de	 aanwezigen	 proefondervindelijk	 hun	
ervaringen	opdoen.	Op	een	andere	plek	 in	
deze	Tweeterp	zal	daarover	verslag	worden	
gedaan.

De	 appartementseigenaren	 zijn	 inmiddels	
geïnformeerd	en	vanaf	8	november	kon	de	
eerste	 eigenaar	 zijn	 domein	 betreden	 en	

op	19	november	zal	de	laatste	eigenaar	zijn	
intrede	kunnen	doen.	

Het	 buitenterrein	 gaat	 nu	 vorm	 krijgen	
doordat	een	‘belevingsparkoers’	wordt	aan-
gelegd.	Een	mooie	brug	leidt	naar	een	aan-

tal	stapstenen.	Nu	is	er	op	de	terp	een	aan-
tal	 schommels	 en	 klimtoestellen	gekomen,	
vooral	bedoeld	voor	de	wat	oudere	jeugd.	

Ronald Sprang

De	 hoera-brieven	 zijn	 goed	 aangekomen,	
heb	ik	uit	betrouwbare	bron	vernomen.	De	
vergunning	 onder	 de	 Wet	 Natuurbescher-
ming	 blijkt	 niet	 nodig	 te	 zijn	 en	 daarmee	
zijn	alle	opschortende	voorwaarden	vervuld.	
Binnenkort	zullen	de	toekomstige	bewoners	
worden	 uitgenodigd	 bij	 de	 notaris	 om	 de	
akte	 van	 levering	 te	 ondertekenen.	 Verder	
staat	er	in	de	brief	dat	er	eind	februari	2022	
zal	worden	begonnen	met	de	bouw.	

Het	 laastste	 kasteel	 op	 de	 Haverleij	 zal	
gebouwd	 gaan	 worden	 door	 bouwbedrijf	
Berghege	uit	Oss.	Ralph	Verhoeven	werkte	
tijdens	de	bouw	van	Beeckendaal		als	werk-
voorbereider	 maar	 is	 inmiddels	 al	 10	 jaar	
projectleider	 en	 zal	 vanaf	 begin	 2022	 zijn	
overige	 klussen	 afronden	 en	 zich	 full-time	
gaan	bezig	houden	met	dit	nieuwe	project.	
De	 aannemer	 is	 inmiddels	 druk	 bezig	 om	
met	 alle	 toekomstige	 bewoners	 de	 speci-
fieke	 wensen	 te	 inventariseren	 tijdens	 een	
bezoek	 aan	 de	 showroom	 en	 het	 doorne-
men	van	de	optielijst.	Hiermee	zijn	de	voor-
bereidingen	 begonnen,	 zoals	 het	 inkopen	
van	materialen	en	het	inhuren	van	het	beno-
digd	personeel.	Door	de	huidige	marktsitu-
atie	is	het	belangrijk	om	zo	vroeg	mogelijk	
in	te	kopen	want	levertijden	en	kosten	lopen	
op.	De	aannemer	gaat	werken	met	de	vaste	
kern	van	timmerlieden,	een	voorman	en	uit-
voerder.	Verder	maken	ze	gebruik	van	een	
aantal	 vaste	 onderaannemers	 maar	 voor	

Ralph	zal	het	continue	puzzelen	blijven.	

De	firma	Heijmans	zal	in	de	komende	maand	
de	laatste	werkzaamheden	afronden	en	het	
bouwterrein	 bouwrijp	 overdragen.	 Het	 is	
de	 verwachting	 dat	 er	 pas	 eind	 kwartaal	 1	
begonnen	 kan	 worden	 met	 heien,	 aange-
zien	alle	woningen	op	palen	 zullen	 komen	
te	staan,	zal	het	een	vrij	 lange	periode	zijn	
dat	we	hiervan	kunnen	genieten.	

Sjoerd	Soeters	over	Oeverhuijze
In	 de	 afgelopen	 jaren	 zijn	 er	 verschillende	
architecten	 betrokken	 geweest	 bij	 de	 ont-
wikkeling.	 Ze	 zijn	 door	 de	 heer	 Soeters	 of	
door	 de	 ontwikkelaars	 benaderd.	 Bij	 alle	
projecten	had	hij	een	coördinerende	rol	om	
ervoor	 te	zorgen	dat	elk	kasteel	een	eigen	
identiteit	 zou	 krijgen.	 Met	 veel	 trots	 refe-

reert	hij	aan	Lelienhuyze	dat	het	einige	kas-
teel	is	met	torentjes.	Voor	Heesterburgh	en	
Oeverhuijze	 is	dat	door	de	financiele	 crisis	
toch	allemaal	anders	gelopen	en	hebben	ze	
lang	gezocht	hoe	het	dan	wel	te	doen.	Inte-
ressant	om	te	horen	is	dat	de	appartements-
gebouwen	van	deze	laatste	twee	kastelen	zo	
gesitueerd	zijn	dat	er	rekening	is	gehouden	
met	de	 ligging	 van	de	Maas.	Met	het	oog	
van	 een	 architect	 wordt	 er	 bijvoorbeeld	
gekeken	 naar	 de	 bochten	 van	 de	 Maas,	
zodat	je	vanuit	de	appartementen	kijkt	naar	
de	 lengte	 van	de	 rivier	 en	niet	de	breedte	
want	dan	is	de	Maas	slechts	een	sloot.		

Lees verder op pagina 36
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Voor	de	allerkleinsten	is	in	het	complex	een	
kleine	 speelplaats	 met	 glijbaan,	 een	 klein	
hutje	enz.	gerealiseerd.	
Het	 buitengebied	 moet	 nog	 definitief	 zijn	
vorm	 krijgen	 als	 de	 bouwketen	 verwijderd	
zijn.	Rond	1	januari	moet	de	ruimte	vrij	zijn.	
Daarna	 gaat	 men	 verder	 met	 het	 uitgra-
ven,	herstellen	en	 inrichten	van	het	gebied	
rondom	 het	 kasteel.	 Heijmans	 Infra	 neemt	
dat	voor	zijn	 reklening.	Ook	de	beplanting	
krijgt	aandacht.	Zoveel	mogelijk	wordt	er	nu	
al	 in	de	grond	gezet,	anders	begin	van	het	
voorjaar.	 Begin	2022	 zal	pas	de	definitieve	
overdacht/oplevering	aan	de	gemeente	een	
feit	zijn.

Men	is	trots	op	hetgeen	gepresteerd	is,	want	
ook	de	bouwers	hadden	af	en	toe	hun	twij-
fels,	maar	in	dit	geval	praten	ze	met	gepaste	
trots	over	het	bereikte	resultaat.	Ook	archi-
tect	Soeters	is	tevreden.

Aan	deze	column	komt	langzaam	een	einde.	
We	mogen	zeer	blij	zijn	dat	kasteelbewoner	
Luuk	Niessen	 ruim	28	keer	zijn	drone	over	
de	 bouwplaats	 liet	 scheren	 en	 de	mooiste	
opnames	 kon	 maken.	 Zie	 zijn	 website	 en	
ook	 zijn	 laatste	 opnames:	 youtu.be/_lZK-
M3XD5hY.

Op	zaterdag	4	december	as.	organiseert	Shamey	Vos	het	evene-
ment	 ‘Mystic	Winter’	 in	De	Engelenburcht.	Het	evenement	 is	een	
examenopdracht	 en	 is	 een	 geheel	 verzorgde	 avond,	 waarbij	 we	
geld	inzamelen	voor	de	Stichting	Gijsje	Eigenwijsje.	Deze	stichting	
is	ervoor	kinderen	met	een	levensbedreigende	ziekte.	De	stichting	
biedt	gezinnen	een	gratis	verblijf	 in	haar	eigen,	volledig	ingericht	
en	op	een	ziek	kind	afgestemd,	vakantiehuis.	

De	avond	omvat	een	feest	in	het	thema	‘winter’,	een	winterparadijs.	
Het	thema	vind	je	terug	in	de	zaal	en	ook	door	het	dragen	van	witte	
kleding.	Het	feest	is	toegankelijk	voor	alle	leeftijden	maar	vooral	is	
het	gericht	op	de	jongeren	onder	ons.	Met	kleurrijke	lichteffecten	
die	geregeld	worden,	dansjes	en	drankjes	en	met	hitjes	van	nu	en	
vroeger	bekeef	je	een	onvergetelijke	avond	beleefd.

We	willen	met	 dit	 evenement	 geld	 inzamlen.	 Van	 ieder	 verkocht	
kaartje	van	het	evenement	‘Mystic	Winter’	doneren	wij	het	entree-
bedrag	van	€	5,00	aan	de	Stichting	Gijsje	Eigenwijsje.
Het	evenement	wordt	ondersteund	door	Bob	Mulder	van	Plus	Mul-
der	en	Erol	van	den	Bergh,	zij	willen	het	evenement	een	warm	hart	
toedragen.

Aanvang	20.00	uur.	
De	 tickets	 bedragen	 €	 5,00	 per	 persoon	 en	 zijn	 verkrijgbaar	 via	
mysticwinter2021.eventgoose.com.
De	dresscode	is	wit.

Mystic Winter voor Gijsje 
Eigenwijsje
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Onlangs	 brachten	 we	 het	 nul-nummer	
uit	 van	 ons	 spiksplinternieuwe	 tijdschrift.	
Omdat	we	daar	 nog	geen	passende	 naam	
voor	hadden,	hielden	we	een	prijsvraag	en	
als	winnaar	daarvan	kwam	Charles	ter	Ellen	
met	de	naam	‘HeemWee’	uit	de	bus.	

We	plaatsen	de	toelichting	op	deze	naam	uit	
de	mond	van	Charles	zelf:
“Mijn voorstel voor de nieuwe naam van 
jullie blad is: HeemWee. Het is een niet 
bestaand woord dat in eerste instantie doet 
denken aan heimwee; een gevoel van verlan-
gen naar een plaats, een tijd die niet meer 
is. Bovendien is het in deze vorm, met twee 
hoofdletters geschreven, samengesteld uit de 
woorden Heem en Wee. ‘Heem’ is natuurlijk 
het werkveld, de bestaansreden van Angrisa. 
Eén van de betekenissen van wee is de drang 
om ‘de nakomeling’ naar buiten te ‘persen’. 
Ik gebruik hier bewust het woord persen 
omdat het zo ook associaties oproept met 
de gedrukte pers. Ook kan de samenstelling 
van Heem en Wee als een verwijzing gezien 
worden naar het Wel en Wee dat via het blad 
gedeeld wordt. Tenslotte rest mij de wens uit 
te spreken; dat zowel de keuze van de naam 

van het blad als de productie ervan, voor u 
allen geen ‘al te zware bevalling’ zal zijn”. 

In	 deze	 toelichting	 van	 Charles	 ligt	 alles	
besloten	 en	 als	 bestuur	 zijn	wij	 enorm	blij	
met	en	trots	op	dit	resultaat.	Ook	de	andere	
mensen	die	namen	hebben	ingestuurd	wil-

Nieuw tijdschrift van Angrisa

Zaterdagavond	30	oktober	2021:	de	vierde	
reünie	 van	 de	 klas,	 die	 in	 1975	 de	 Kem-
penaarsschool	 verliet,	 vond	 plaats	 in	 De	
Engelenburcht.	Niemand	was	natuurlijk	ook	
maar	iets	veranderd.	Echt	waar,	‘de	meester’	
Wil	Koks	zegt	het!	Het	was	al	snel	weer	heel	
vertrouwd	en	gezellig.	De	gedeelde	jeugd-
tijd	in	Engelen	biedt	steeds	weer	een	mooie	
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Klassereünie: 
een traditie in wording

basis	om	van	oude	herinneringen	een	brug	
te	slaan	naar	waar	we	nu	staan	in	het	leven.	
Helaas	 kon	 uiteindelijk	 niet	 iedereen	 die	
zich	 had	 aangemeld,	 komen.	 Dus	 toen	we	
om	12	uur	naar	huis	moesten,	wisten	we	het	
zeker:	de	volgende	reünie	die	komt	er	wel.	
Misschien	maar	gewoon	de	laatste	zaterdag	
van	oktober	daarvoor	reserveren…?

len	 we	 vanaf	 deze	 plaats	 hartelijk	 danken	
voor	hun	creativiteit	en	betrokkenheid.	Het	
is	 mooi	 dat	 heemkundekring	 Angrisa	 en	
haar	tijdschrift	in	korte	tijd	een	vaste	plaats	
in	zowel	De	Tweeterp	als	de	dorpsgemeen-
schap	hebben	gevonden!



Er zijn zo van die onderwerpen die dorps-
genoten bezig houden of waar ze hun 
onvrede over willen uiten. Ook stukjes in 
De Tweeterp kunnen lezers zover bren-
gen dat ze reageren op redactie@twee-
terp.nl. In de rubriek De Zeepkist geven 
we een samenvatting van het ongerief 
dat de redactie bereikt. 

Van	Charles	ter	Ellen	kregen	we	een	advies	
aan	de	bestuursraad.	Hij	schrijft:	“Ik	las	in	de	
krant	 dat	 een	 gemeente,	 ik	 meen	 dat	 het	

Geertruidenberg	 is,	 die	 problemen	 heeft	
met	de	voortuintjes,	zijnde	eigendom	van	de	
gemeente,	maar	door	de	bewoners,	als	tuin	
zijn	aangelegd	en	bij	hun	voortuin	getrok-
ken.	Ook	in	Engelen	is	dat	het	geval.	In	alle	
straten	hebben	we	als	laatste	gemeenteraad	
meegewerkt	aan	het	stratenplan	in	verband	
met	de	riolering	en	in	elke	straat	is	of	links	
of	 rechts	 een	 parkeerstrook	 gepland.	 In	
verschillende	 straten	 staan	 nu	 aan	 beide	
kanten	 auto’s	 geparkeerd,	 waardoor	 het	
geregeld	 voorkomt,	dat	 er	geen	doorgang	
meer	overblijft	voor	het	doorgaande	verkeer	
zoals	 de	 vuilniswagen,	 maar	 ook	 diverse	
wagens	 van	 bestel-	 en	 postdiensten	 kun-
nen	 er	 niet	 meer	 door.	 Het	 terugbrengen	
van	deze	parkeerstroken	 kan	nu	nog,	mis-
schien	 gedeeltelijk,	 worden	 teruggedraaid,	
zodat	het	doorgaande	verkeer	hersteld	kan	
worden.	Bestuursraad,	mij	lijkt	dit	een	mooie	
opdracht,	 waar	 eer	 en	 waardering	 van	 de	
bevolking	mee	te	behalen	is.”

Waarschijnlijk	is	Len	van	Roon,	geboren	op	1	
december	1921	in	Winnipeg,	de	enige	Cana-
dese	soldaat,	die	tijdens	de	tweede	wereld-
oorlog	 in	 Engelen	 was	 en	 nog	 in	 leven	 is.	
Zijn	ouders	waren	van	Nederlandse	komaf.	
Len	 was	 ingedeeld	 bij	 het	 19e	 Field	 Regi-
ment	 van	 de	 Royal	 Canadian	 Artillery;	 zijn	
functie	was	Observation	Post	Assistant.	Als	
zodanig	was	hij	van	9-12-1944	tot	7-2-1945	
vaak	 te	 vinden	 in	 het	 pensionaat,	waarvan	
de	zolder	een	ideale	gelegenheid	bood	om	

de	Duitsers	 aan	de	 overzijde	 van	 de	Maas	
te	observeren.	Hetzelfde	deed	hij	ook	vanuit	
Bokhoven.	Hij	was	ingekwartierd	in	Vlijmen	
bij	 bakker	 Schoonen:	 een	 tank,	 genaamd	
Calamity	 Jane,	 bracht	 de	 militairen	 ‘vei-
lig’	 door	 de	 polder.	 Len	 en	 zijn	 kinderen	
en	 schoonzoon	 Warren	 Funk	 hebben	 nog	
regelmatig	 contact	 met	 de	 heemkunde-
kringen	 Onsenoort	 en	 Angrisa.	 Hoofdstuk	
8	 van	het	boek	 ‘Engelen	Tussen	Bevrijding	
en	Vrijheid’	is	gewijd	aan	Lens	verblijf	in	en	

Len van Roon wordt 1 december honderd jaar!
rondom	Engelen	en	Bokhoven.
Voor	wie	het	een	goed	idee	vindt	Len	te	feli-
citeren	(hij	zal	dit	echt	een	leuke	verrassing	
vinden!),	is	dit	zijn	adres:
Len	Van	Roon,	Sr.
1018	Charleswood	Road
Winnipeg,	MB	R3R	3X2
CANADA
Het	posttarief	voor	een	kaart	tot	20	gram	is	
€	1,55	(internationaal,	tariefgroep	1).

Poging	tot	inbraak
Tussen	 zondag	 31	 oktober	 20.00	 uur	 en	
maandag	 1	 november	 11.30	 uur	 heeft	 een	
poging	 tot	 inbraak	 plaatsgevonden	 in	 een	
personenauto.	 Het	 gaat	 om	 een	 Volkswa-
gen	Polo.	De	poging	tot	inbraak	vond	plaats	
in	de	Parcivalring.	Heeft	u	meer	 informatie	
over	 deze	poging	 tot	 inbraak?	Neem	con-
tact	op	met	de	politie	via	0900-8844.

Reacties	
Voor	spoedmeldingen,	als	elke	seconde	telt,	
bel:	112.	Wilt	u	rechtstreeks	de	politie	infor-
meren	zonder	 spoed?	Bel:	 0900-8844.	Wilt	
u	 de	 politie	 informeren	 en	 zeker	 anoniem	
blijven?	Bel:	0800-7000	(Meld	Misdaad	Ano-
niem).	Wilt	u	de	gemeente	 informeren,	bel	
dan	073-6155555	of	ga	naar:	www.s-herto-
genbosch.nl/meldpunt/.
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Herkomst	naam	Regenwulplaan
De	regenwulp	is	een	tegenhanger	van	de	wulp.	Hij	broedt	niet	in	Nederland,	maar	is	een	doortrekker.	Je	hoort	ze	vaak	eerder	dan	dat	je	
ze	ziet,	zijn	roep	is	een	karakteristieke	triller.	(bron:	www.vogelbescherming.nl	en	dan	zoeken	op	‘regenwulp’).		
Als	we	Google	moeten	vertrouwen	is	Engelen	de	enige	plek	in	Nederland	die	een	Regenwulplaan	heeft.	Deze	straat	heeft	31	adressen,	
het	eerste	huis	is	gebouwd	in	1993.

Alisa Lalicic

In deze rubriek vertellen kinderen uit 
Engelen, Bokhoven of de Haverleij over 
de straat waar ze wonen en over zichzelf. 

Dit	keer	 is	Zara	aan	het	woord,	wonend	 in	
de	 Regenwulplaan	 in	 Engelen.	 Zara	woont	
hier	samen	met	moeder	Kim,	vader	Stan	en	
zusje	Olivia.	Zara	is	vijf	jaar	oud.	

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?	
Daar	moet	ze	even	over	nadenken.	‘Regen’,	
dat	 woord	 kent	 ze	 wel!	 Maar	 een	 regen-
wulp?	Met	een	beetje	hulp	komt	Zara	erach-
ter	dat	de	regenwulp	een	vogelsoort	is.	Hoe	

de	 straat	 zou	 heten	 als	 het	 aan	 Zara	 ligt?	
Regenboogstraat!

Wat	vind	je	leuk	in	jouw	buurt?	
“Ik	vind	het	leuk	om	met	mijn	vriendinnetje	
Cathelijne	 te	 spelen	 in	de	 speeltuin	hier	 in	
de	straat.”	

Waar	zit	je	op	school?	
Zara	zit	in	groep	2	van	de	Antonius	Abt.	Ze	
zit	bij	juf	Sahine	en	juf	Merel.	

Wat	doe	je	graag?	
“Ik	vind	het	leuk	om	te	tekenen	en	te	knut-
selen.”	 Intussen	geeft	 ze	 een	demonstratie	
met	 haar	 keyboard	waar	 ze	 regelmatig	 op	
speelt.	“Ik	heb	ook	nog	broodjes	gebakken	
vandaag!”	 Want	 koken	 en	 bakken,	 samen	
met	 haar	 moeder,	 vindt	 Zara	 leuk	 om	 te	
doen.	 Van	 koekjes	 tot	 appeltaart;	 ze	 bakt	
het	allemaal.

Mijn	lievelings-
eten:	frietjes
kleur:	regenboog	met	glitters

dier:	paard
sport:	 dansen	 en	 als	 ze	 zes	 wordt,	 wil	 ze	
graag	op	klassiek	ballet.



Jan van Heijningen

Op vrijdagavond 1 oktober jl. vond van-
wege de coronapandemie de eerste en 
tevens de laatste bijeenkomst voor dit 
seizoen (2021) plaats van De Bokhoven-
lezingen. De lezingencyclus heeft vanaf 
maart 2020 om die reden stilgelegen. De 
bijeenkomst stond in het teken van 900 
jaar Norbertijnen. Onderdeel daarvan 
vormde een tweegesprek tussen een lid 
van de orde der Norbertijnen, Xaveer van 
der Spank, en Richard Steenvoorde, lid 
van de orde der Dominicanen. Onderwer-
pen van gesprek waren de roeping en de 
toekomst van kloosterordes. 

De	 gespreksdeelnemers	 zijn	 elk	 vertegen-
woordiger	van	een	andere	kloosterorde	en	
een	andere	generatie:	Van	der	Spank:	Nor-
bertijn	vanuit	zijn	senioriteit	en	Steenvoorde	
Dominicaan	 als	 medior.	 De	 norbertijnen:	
een	orde	die	zich	van	oudsher	op	het	plat-
teland	richt	en	de	Dominicanen	met	als	aan-
dachtgebied	de	stad.	

Roeping?
Het	 gesprek	 werd	 geleid	 door	 Henk	 van	
Beers,	bestuurslid	van	onze	stichting.	Xaveer	
van	 der	 Spank,	 geboren	 in	 1934,	 vertelde	
over	 zijn	 roeping	 en	 intreding	 tot	 de	orde	
der	 Norbertijnen.	 In	 de	 50-er,	 60-er	 jaren	
was	 het	 zeker	 niet	 ongebruikelijk	 dat	 een	
van	de	 leden	van	een	(groot)	gezin	 in	Bra-
bant	 priester/kloosterling	 werd,	 waarvoor	
de	familie	het	netwerk	eromheen,	zoals	het	
onderwijs,	de	beoogde	(priester)zoon	moti-
veerde.	Na	het	doorlopen	van	het	gymna-
sium	 koos	 Xaveer	 voor	 het	 kloosterleven,	
waarvan	 de	 invulling	 overigens	 een	 heel	
andere	wending	kreeg	dan	hij	had	voorzien.	
Xaveer	 werd	 o.a.	 pastoor	 in	 Bokhoven,	
onderwijzer	 aan	de	 technische	 school,	 bis-
schoppelijk	 gedelegeerde	 en	 vervulde	 tal	
van	andere	maatschappelijke	functies,	waar-
onder	 godsdienstadviseur	 bij	 de	 NCB.	 Hij	
woonde	buiten	het	klooster	maar	was	daar-
mee	hecht	verbonden.	

Richard	Steenvoorde	
Richard	 is	geboren	buiten	Brabant,	 in	Zuid	
Holland.	 Zijn	 loopbaan	was	geheel	 anders.	
Hij	studeerde	rechten	en	juridische	bestuurs-
wetenschappen,	 verrichte	 promotie-onder-
zoek,	promoveerde	tot	doctor	 in	het	 inter-
nationaal	 recht,	 vervulde	 maatschappelijke	
functies	zoals:	adviseur	voor	het	CDA	in	Den	
Haag,	 het	 verband	 van	 Katholieke	 Maat-
schappelijke	 Organisaties	 te	 ’s-Hertogen-
bosch	en	als	jurist	voor	de	Bisschoppencon-
ferentie	 en	het	CIO	 voor	 alle	betrekkingen	

tussen	kerk	en	staat.	Daarnaast	was	Richard	
vrijwilliger	 in	 een	 parochie,	 speelde	 in	 de	
plaatselijke	harmonie	en	in	een	band.
Hij	kreeg	op	latere	leeftijd	roeping,	rond	zijn	
veertigste.	Deze	was	niet	gestimuleerd	van-
uit	 het	 gezin	 en	 het	 netwerk	 daaromheen	
waaruit	 hij	 voortkomt,	maar	 was	 de	 resul-
tante	van	zijn	persoonlijke	ontwikkeling.	Hij	
trad	in	2013	in	bij	de	orde	van	de	Predikers	
(Dominicanen),	verhuisde	voor	een	periode	
van	 vijf	 jaar	 voor	 vorming	 en	 studie	 naar	
Cambridge	en	Oxford	(UK)	om	later	in	2018	
naar	Nederland,	Rotterdam	terug	 te	keren.	
Hij	 maakt	 daar	 deel	 uit	 van	 een	 gemeen-
schap	 van	 jonge	 Dominicanen.	 Thans	 is	
Richard	 prior	 en	 studentenpastor	 voor	 de	
Engelstalige	 gemeenschap	 in	 Rotterdam	
(Eendrachtskapel).	
Richard	beschrijft	zijn	roeping	als	het	dienen	
van	 de	 medemens.	 Kloosterordes	 zijn	 een	
middel,	geen	doel.	 In	het	werk	als	priester	
moet	 je	 jezelf	 kunnen	 ontplooien,	 je	 goed	
en	op	de	 juiste	plaats	voelen,	met	als	doel	

god	te	dienen	en	in	zijn	geest	te	handelen	
en	te	werken.	Hij	is	de	inspirator	en	het	doel.

In	de	periode	dat	Xaveer	intrad	was	er	sprake	
van,	zoals	dat	nu	vaak	genoemd	wordt,	een	
top-downcultuur.	 De	 abt	 bepaalde	 waar	
de	pater	werd	ingezet	en	waar	hij	zich	mee	
bezig	 moest	 houden.	 De	 keuzes	 die	 voor	
Xaveer	 werden	 gemaakt	 pakten	 wonder-
baarlijk	goed	uit	en	hij	zette	zich	 in	om	de	
functies	 van	 kloosterling,	 priester	 en	 zijn	
maatschappelijke	functies	goed	te	vervullen	
en	voelde	zich	als	de	spreekwoordelijke	vis	
in	het	water.	
In	de	periode	dat	Richard	 intrad	was	meer	
sprake	van	bottom-upcultuur.	De	Dominica-
nen	zijn,	zoals	dat	 in	deze	 tijd	heet	demo-
cratischer	 georganiseerd.	 Met	 de	 betrok-
ken	pater	wordt	overlegd	wat	zijn	ambities	
en	 competenties	 zijn,	waarvoor	hij	 zich	wil	
inzetten	en	waaraan	hij	wil	werken.		

100 jaar Norbertijnen
Roeping en toekomst van kloosterorden

Richard Steenvoorde (l) in gesprek met Xaveer van der Spank
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De	toekomst
Over	de	toekomst	van	de	beide	kloosteror-
des	wordt	verschillend	gedacht.	De	Norber-
tijnerorde	 kent	 weinig	 kandidaten,	 novices	
die	willen	intreden.	Er	is	sprake	van	vergrij-
zing.	Er	wordt	alles	aan	gedaan	om	nieuwe	
aanwas	 te	 krijgen,	 maar	 dat	 lukt	 minder	
goed.	De	orde	van	de	Dominicanen	onder-
gaat	wel	een	verjongingsproces.	Er	melden	
zich	 steeds	 vaker	 kandidaten,	 novicen	 aan	
die	willen	intreden.	De	orde	speelt	in	op	de	
huidige	ontwikkelingen,	organiseert	zich	als	
zodanig	en	probeert	een	jongere	doelgroep	
aan	zich	te	binden.	Dit	wordt	in	Rotterdam	
gecombineerd	en	gestimuleerd	met	het	lei-
den	van	een	levendige	studentenparochie.	
Richard	relativeert	de	zorgen	over	terugloop	
van	 het	 aantal	 intreders.	 Door	 de	 eeuwen	
heen	heeft	het	aantal	toetreders	een	gema-
tigde	 ontwikkeling	 gekend.	 Uitzondering	
daarop	waren	de	50-er	 en	60-er	 jaren	 van	

de	 vorige	 eeuw.	 Er	 werden	 veel	 kloosters	
gebouwd	om	de	vele	toetreders	te	huisves-
ten.	 Deze	 periode	 was	 niet	 representatief.	
Richard	 is	 optimistisch	 over	 de	 toekomst	
van	zijn	orde	en	zoekt	naar	nieuwe	wegen	
om	zin	en	inhoud	te	geven	aan	het	(voort)
bestaan	 van	 de	 kloosterorde.	 Dit	 is	 geen	
doel	 maar	 een	 middel.	 Als	 er	 andere	 of	
betere	middelen	zijn,	dan	is	dit	een	gegeven	
waar	we	het	mee	moeten	doen.	Ieder	tijds-
gewricht	 vraagt	weer	om	andere	oplossin-
gen	voor	dan	levende	vragen	en	behoeftes	
om	het	geloof	te	beleven	en	vorm	te	geven.

Semper	Vigilans,	de	Bokhovenlezingen,	kan	
terugzien	op	een	goed	bezochte,	boeiende,	
geslaagde	 avond,	 waarbij	 verdieping	 en	
zingeving	 het	 volle	 pond	 kregen	 door	 dit	
unieke	 tweegesprek,	 belicht	 vanuit	 twee	
totaal	verschillende	kloosterordes	en	gene-
raties	 kloosterlingen.	 Niet	 onvermeld	 mag	

blijven	 het	 prachtige	 muzikale	 intermezzo	
waarbij	operazangeres	Trudy	van	den	Brandt	
met	begeleiding	door	Willem	van	Weelden	
op	onnavolgbare	wijze	 in	onze	 fraaie	mid-
deleeuwse	 kerk	 met	 een	 mooie	 akoestiek,	
het	Indische	Onze	Vader	ten	gehore	bracht,	
dat	jaarlijks	wordt	gezongen	bij	herdenking	
in	augustus	van	de	gevallen	oorlogsslacht-
offers	in	het	voormalig	Nederlands-Indië.	

Tot	ziens	in	2022
Dit	alles	is	zeker	een	reden	om	volgende	jaar	
de	lezingen	bij	te	wonen	en	u	aan	te	melden	
voor	 deelname.	U	 kunt	 dit	 doen	door	 een	
mail	te	sturen	naar:	info@andersindekerk.nl	
Wij	hopen	u	volgend	jaar	(weer)	te	ontmoe-
ten	tijdens	een	van	onze	lezingen	in	het	sei-
zoen	2022.	Semper	Vigilans	is	druk	doende	
een	boeiend	programma	in	elkaar	te	zetten,	
zal	u	daarover	 tijdig	 informeren	en	ziet	uit	
naar	seizoen	2022	met	u.

Vanaf half juli 2021 wordt er kunst geëx-
poseerd in de Oude Lambertus. Het initi-
atief komt van de Vrienden van de Oude 
Lambertus en is bedoeld om de schoon-
heid van het gebouw te versterken en op 
die manier ook weer meer open te zijn 
naar de omgeving en potentiële bezoe-
kers. Het plan is om regelmatig te wisse-
len en lokale kunstenaars uit te nodigen 
om te exposeren. Te beginnen in de kring 
van de Vrienden van de Oude Lambertus 
en inwoners van Engelen en Bokhoven.

Thema	
Het	thema	van	zomer	2021	tot	zomer	2022	
is	:	‘Natuur	als	Inspiratiebron	voor	schilder-
kunst’.	Kunst	vanuit	het	principe:	 ‘oefening	
baart	kunst’.	

Huidige	tentoonstelling:	
Toos	de	Leeuw
“Samen	met	Frans	Lucas	woon	ik	alweer	35	
jaar	in	Engelen.	Ik	ben	geboren	in	het	land	
van	Maas	en	Waal	in	1948.	Als	kind	heb	ik	al	
veel	(na)getekend.	Stripfiguren	waren	favo-
riet.	Het	plezier	 in	 tekenen	heb	 ik	door	de	
jaren	 heen	 behouden.	 Toen	 ik	 in	 Engelen	
ging	 wonen	 heb	 ik	 bij	 de	Muzerije	 teken-
les	 gevolgd	 en	 later	 ook	 een	 aantal	 jaren	
schilderles	 gehad	 onder	 leiding	 van	 Christ	
School.

Met	de	kennis	en	vaardigheden	die	ik	inmid-
dels	had	opgedaan,	heb	ik	mij	aangesloten	
bij	 het	 ‘Atelier	 Engelen’	 .	 Elke	 woensdag	
komen	we	bij	elkaar	om	te	schilderen,	voor-
namelijk	met	olieverf,	en	om	elkaars	werk	te	

bespreken.	 Dat	 werkt	 heel	 stimulerend	 en	
verfrissend.	Je	leert	op	deze	manier	veel	van	
elkaar.

Thuis	 in	 mijn	 atelier	 werk	 ik	 voornamelijk	
met	 soft	 pastelkrijt.	 Schilderen	 en	 tekenen	
is	voor	mij	een	heerlijke	ontspanning.	Het	is	
erg	fijn	om	er	mee	bezig	te	zijn.	Van	verschil-
lende	werken	kan	ik	me	precies	herinneren	
hoe	fijn	het	was	hoe	ik	mij	voelde	en	er	mee	
bezig	te	zijn.

Toen	 ik	 begon	met	 schilderen,	 waren	mijn	
onderwerpen	 erg	 divers,	 maar	 in	 de	 loop	

der	 jaren	 heeft	mijn	 liefde	 voor	 de	 natuur	
steeds	meer	de	onderwerpen	bepaald.	Het	
rivierenland,	 bomen,	 bloemen	 en	 bermen	
zorgen	spontaan	voor	inspiratie.	De	natuur	
is	elk	jaargetijde	een	explosie	van	kleuren	en	
vormen	die	mij	de	kans	geeft	om	met	eer-
lijke,	 duidelijke	 en	 soms	 felle	 kleuren	mijn	
gevoel	op	het	doek	weer	te	geven.”
E-mail:	flucasdeleeuw@gmail.com.

De	 organisatoren	 van	 Kunst	 in	 de	 Oude	
Lambertus	zijn:	Han	Wijns	en	Carina	Harms.	
E-mail:	 han.wijns@develop2create.nl	 en	
charms@planet.nl.														

Kunst in de Oude Lambertus

Toos bij een van haar werken in de kerk



Alisa Lalicic

Column ‘Doe maar gewoon niet’

Hokjes

Silex	is	een	groothandel	voor	alle	materialen	die	een	
keramist	zich	kan	wensen.	Van	klei	tot	en	met	glazuur	
en	pottenbakkersschijven.	We	zijn	een	creatief	bedrijf	
en	vinden	het	 leuk	om	verschillende	creatievelingen	
en	liefhebbers	samen	te	brengen.	Hier	hebben	wij	een	
gezellig	evenement	voor	gepland	onder	de	noemer	
‘Feestelijke	Pop-Up	Store’.	Van	6	november	tot	en	met	
31	december	2021	vindt	het	evenement	plaats	in	onze	
vestiging	aan	De	Meerheuvel	21	in	industrieterrein	De	
Vutter.

Zoekt	u	leuke	originele	cadeaus	voor	de	feestdagen	
of	een	andere	speciale	gelegenheid?	Dan	bent	u	aan	
het	juiste	adres!	Er	zullen	onder	andere	unieke	kera-
mieken	kunstwerken	zijn,	maar	denk	ook	aan	prints	
en	 originele	 kerstkaarten	 van	 jonge	 illustratoren,	
porseleinen	 sieraden	 en	 handgemaakte	 vazen,	 voor	
ieder	 wat	 wils.	 U	 bent	 welkom	 op	maandag	 tot	 en	
met	 vrijdag	van	09:00	 tot	 17:00	en	op	zaterdag	van	
10:00	tot	16:00.	De	Pop	Up	Store	bevindt	zich	in	onze	
galerie.	Op	zaterdag	20	november	organiseren	wij	ter	
promotie	van	de	Pop	Up	Store	een	interactieve	Raku-
-demonstratie	onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	
drankje.	 Hier	 kunt	 u	 zich	 voor	 inschrijven,	 de	 voor-
waarden	staan	vermeld	op	onze	website.

Creatieve pop-up store
Advertorial

We	 worden	 er	 allemaal	 in	 gestopt:	 hok-
jes.	Het	ene	hokje	is	meer	beladen	dan	het	
andere.	Soms	doet	het	je	niets,	soms	heb	je	
er	dagelijks	last	van.	Een	discomfort	waarbij	
nul	 sprake	 is	van	verbinding	en	acceptatie.	
Ik	 zit	 in	 een	 aantal	 ongevraagde	 en	onge-
makkelijke	 hokjes.	 Maar	 waarom	 stoppen	
we	elkaar	daarin?

“Ik	 had	 eigenlijk	 wel	 gedacht	 dat	 je	 een	
hoofddoek	 zou	 dragen.”	 Ik	 werd	 uitgeno-
digd	 voor	 een	 sollicitatiegesprek	 bij	 een	
uitzendbureau.	 Toen	 ik	 vervolgens	 op	 het	
kantoor	 verscheen,	 werd	 ik	 verbaasd	 aan-
gestaard.	Bij	het	horen	van	mijn	achternaam	
had	 de	 intercedente	 gedacht	 dat	 ik	 een	
moslima	 was.	 Ik	meende	 enige	 opluchting	
te	zien	 toen	 ik	zei	dat	 ik	echt	geen	hoofd-
doek	droeg.		

“Ben	je	nog	niet	zwanger?”	Sinds	ik	de	der-
tig	 ben	 gepasseerd,	 heeft	 het	 leven	 een	
andere	wending	gekregen.	Of	liever	gezegd	
de	vragen	die	ik	krijg.	Geen	alcohol	drinken	
op	een	feestje	of	een	keer	een	broodje	car-
paccio	 overslaan.	 Blijkbaar	 reden	 genoeg	
om	ongegeneerd	te	vragen	of	ik	misschien	
zwanger	 ben.	 De	 verontschuldiging	 dat	 ze	
‘het	niet	zo	bedoelen’,	maar	het	wel	willen	
weten…	Doe	maar	gewoon	niet.	

“Hoe	kun	je	moe	worden	van	jouw	werk?	Je	
hebt	 toch	 superveel	 vakantie!”	 Als	 docent	
heb	je	inderdaad	veel	vakantie.	Dat	is	heer-
lijk	kan	ik	je	vertellen.	Echter,	wat	vaak	wordt	
vergeten	is	dat	docenten	gratis	overwerken	
in	de	avonduren	en	weekenden.	Ik	lig	wak-
ker	van	de	zorgen	over	andermans	kinderen.	
Ook	tijdens	mijn	vakantie.	

“Door	 jou	 komen	 de	 maatregelen	 weer	
terug!”	 Mijn	 mening	 over	 het	 corona-	 en	
vaccinatiebeleid	 heeft	 weinig	 fans.	 Door	
de	 huidige	 ontwikkelingen	 is	 het	 lastiger	
om	 ‘overeind’	 te	 blijven.	 Al	 vingerwijzende	
beschuldigt	men	mij,	als	zogenaamde	anti-
vaxxer,	 ervan	 dat	 de	 maatregelen	 worden	
aangescherpt.	 Inclusieve	 samenleving,	 hoe	
precies?	

Hokjes	 denken,	 categoriseren.	 Er	 zijn	 ver-
schillende	theorieën	waarom	men	elkaar	in	
hokjes	 stopt;	 het	 beschermt	 je	 tegen	 een	
mogelijke	vijand,	het	kan	de	wereld	begrij-
pelijker	maken	 en	 het	 kan	makkelijker	 zijn	
om	 je	 eigen	 gedrag	 tegenover	 iemand	 te	
bepalen.	Hoe	kun	je	zo	puur	mogelijk	naar	
je	medemens	kijken	op	die	manier?	
Stop	de	hokjes,	start	met	hartjes.	
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Centraal	alarmnummer:	112
Politie:	0900	-	8844	(geen	spoed)
Brandweer:	0880	-	208101
Huisartsenpraktijk:	073	-	6311366	
Apotheek	Lage	Leun:	073	-	6330203
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Jeroen	Bosch	Ziekenhuis:	073	-	5532000

Dierenambulance	Den	Bosch:	073	-	6146070			
Stadskantoor	Wolvenhoek:	073	-	6155155				
Afvalstoffendienst:	073	-	6156500
Meldpunt	Schoon,	Heel	en	Veilig:	
073	-	6155555
Brabant	Water	storingen:	073	-	6838000
Essent	storingen:	0800	-	0340
Stichting	Farant:	073	-	6124488	
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Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda

Elke	maandag	en	donderdag	
10.00	-	13.00	uur

Koffieochtend voor iedereen
In	Herberg	Haverleij

Elke	woensdag
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Vrijdag	19	november
19.30	-	22.00	uur

Spelletjesavond
In	Herberg	Haverleij

Zondag	21	november
14.30	uur

FC Engelen
Tegen	Gilze

Zondag	21	november
15.00	-	19.00	uur

Feest 2 jarig bestaan Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Woensdag	24	en	
30	november
13.30	-	16.00	uur

Kerstkaarten maken
In	Herberg	Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Vrijdag	26	november
20.00	uur

Kaartavond (rikken)
In	De	Engelenburcht

Zondag	28	november
14.30	uur

FC Engelen
Tegen	Vlijmense	Boys

Vrijdag	3	december
20.00	uur

Bingo
in	De	Engelenburcht

Dinsdag	7	december
10.00	uur

Koffiedrinken met senioren
In	De	Engelenburcht

Woensdag	8	december
13.00	-	16.oo	uur

Workshop kerstkrans/kerststuk maken
In	Herberg	Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Vrijdag	10	december
19.30	-	22.00	uur

Spelletjesavond
In	Herberg	Haverleij

Donderdag	16	december
13.30	-	16.30	uur

Workshop sierstenen maken
In	Herberg	Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl	
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