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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:		pub-
quizengelenburcht@gmail.com.	 Deelname	
is	gratis.	Aan	het	aantal	teams	van	zes	deel-
nemers	zit	een	maximum.	Vol	is	vol.

Pubquiz deel 7 … yeah!

Het	 Engelermeer	 is	 een	 veelzijdig	 natuur-
gebied	 met	 moerasbos,	 rietmoeras,	 natte	
en	droge	weides,	 een	 recreatieplas	 en	een	
recreatiegebied.	In	het	zuidelijke	deel	ligt	de	
nadruk	op	recreatie.	In	het	noordelijke	deel	
mag	de	natuur	haar	gang	gaan.	Rietlanden,	
wilgenstruwelen	 en	 moerassige	 zijarmen	
wisselen	elkaar	af.	U	kunt	hier	een	prachtige	
wandeling	maken.	De	bewegwijzerde	wan-
delpaden	 in	 dit	 gebied	 zijn	 onderdeel	 van	
een	knooppuntennetwerk.
Afgelopen	 periode	 heeft	 de	 gemeente	
’s-Hertogenbosch	in	overleg	met	Bestuurs-
raad	 Engelen	 Bokhoven,	 Staatsbosbeheer	
en	Visit	Brabant	een	deel	van	het	wandelpad	
aan	de	noordkant	verlegd.	
Het	 voormalige	 wandelpad	 richting	 het	
noorden	 is	 afgesloten.	 De	 route	 loopt	 nu	
via	de	vissteiger	langs	het	water.	Ook	is	het	
mogelijk	om	over	de	bokkenweide	te	wan-
delen.	Om	wandelaars	erop	te	wijzen	dat	het	
wandelpad	geen	loslooproute	voor	honden	
is,	zijn	op	enkele	plekken	borden	geplaatst.	
Op	 het	 hondenlosloopveld	 mag	 de	 hond	
lekker	rennen.

Wandelen bij het Engelermeer

Om	 bezoekers	 te	 informeren	 plaatst	 de	
gemeente	binnenkort	een	nieuw	informatie-
bord	bij	de	parkeerplaats	in	het	noordelijke	
deel.	
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Van de bestuursraad
Fietstocht door Engelen en Bokhoven

Meer van de bestuursraad op pagina 7

Volgende vergadering 
bestuursraad 
De	 volgende	 vergadering	 van	 de	
Bestuursraad	 Engelen	 Bokhoven	 is	 op	
maandag	 24	 januari	 2022	 om	 20.00	
uur	 in	 De	 Engelenburcht	 of	 digitaal	 via	
Teams.	 Insprekers	 kunnen	 zich	 aanmel-
den	 tot	 24	 januari	 	 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.

Philip van Beek

De kracht van onze boodschap zit in de 
herhaling, opnieuw een inspirerende 
fietstocht door Engelen en Bokhoven, 
ditmaal met de ambtenaren van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch.

In	navolging	van	de	 inspirerende	fietstocht	
met	burgemeester	Jack	Mikkers	en	wethou-
der	Roy	Geers	op	31	augustus	van	dit	 jaar,	
hebben	wij	als	Bestuursraad	Engelen	Bokho-
ven	op	3	november	deze	ronde	door	Enge-
len	 en	 Bokhoven	 opnieuw	 mogen	 fietsen	
met,	 ditmaal	 als	 onze	 gasten,	 ambtenaren	
van	de	gemeente	’s-Hertogenbosch.

Hiermee	hebben	wij	als	bestuursraad	gehoor	
gegeven	 aan	 de	 enthousiaste	 oproep	 van	
wethouder	Roy	Geers	na	onze	fietsronde	op	
31	augustus.	De	wethouder	was	van	mening	
dat	datgene	wat	hij	samen	met	burgemees-
ter	 Jack	Mikkers	 tijdens	 de	 fietsronde	 had	
gehoord,	gezien	en	ervaren	ook	 zou	moe-
ten	worden	waargenomen	en	beleefd	door	
die	 ambtenaren,	waarmee	de	bestuursraad	
regelmatig	 persoonlijk	 contact	 heeft,	 over	
relevante	onderwerpen	in	onze	woonomge-
ving.

De	kracht	van	een	boodschap	zit	in	de	her-
haling.	 De	 bestuursraad	 heeft	 met	 genoe-
gen,	maar	 ook	met	 gepaste	 trots	 opnieuw	
verteld	over	wat	 er	 allemaal	 speelt	 en	hoe	
het	 er	 in	 werkelijkheid	 uitziet	 in	 Engelen	
en	Bokhoven,	waaronder	uiteraard	ook	het	
landgoed	Haverleij.	

Onze	 gasten	 waren	 de	 directeur	 sector	
Stadsontwikkeling,	 de	 adviseur	 Monumen-
tenzorg,	 de	 ecoloog,	 de	 verkeerskundige	
en	de	adviseur	Wonen.	Ook	dit	keer	fietsten	
wijkmanager	Ton	van	Helvoort	en	ambtelijk	
secretaris	 Jane	 Pawiroredjo	 weer	 met	 ons	
mee.	Maar	 ook	 twee	 van	 de	 vier,	 voor	 de	
verkiezing	in	maart	2022,	aangemelde	kan-
didaat-bestuursleden.

In	tegenstelling	tot	het	aangenaam	warme,	
heldere	zomerweer	op	31	augustus	was	het	
op	3	november	in	de	ochtend	zeer	mistig	en	
ook	best	wel	behoorlijk	koud.	De	gele	hes-
jes,	die	wij	ook	ditmaal	allemaal	aan	hadden	
omwille	van	de	veiligheid,	waren	geen	over-
bodige	luxe,	gezien	het	zeer	beperkte	zicht.	
We	 moesten	 waarachtig	 stevig	 ons	 best	
doen	 om	 het	 water	 in	 het	 Engelermeer	 te	
zien	toen	wij	daaraan	voorbij	fietsten.

Ook	 nu	 weer	 fungeerden	 alle	 bestuurs-
leden	 van	 de	 bestuursraad	 als	 reisgids	 en	
vraagbaak	en	ontstond	er	menig	keer	een	
interessante	discussie,	waardoor	wij	amper	
op	 tijd	 terug	 waren	 op	 de	 startplaats	 bij	
Engelenhart.	 Daar	 zijn	 wij	 wederom	 gast-
vrij	en	letterlijk	en	figuurlijk	warm	onthaald	
door	beheerder	John	Cornelissen	en	Janey	
van	 Kaam,	 de	 kersverse	 nieuwe	 direc-
teur-bestuurder	van	Jenaplan	Kindcentrum	
Antonius	 Abt.	 We	 hebben	 de	 succesvolle	
ochtend	 afgesloten	met	 een	 gezamenlijke	
lunch,	 waarbij	 we	 een	 presentatie	 kregen	
over	de	kansen	voor	doorontwikkeling	van	
Engelerhart	en	de	fietstocht	(en	alle	onder-
werpen)	 nog	 eens	 met	 zijn	 allen	 hebben	
kunnen	evalueren.

In	De	Tweeterp	van	september	2021,		kunt	u	
teruglezen	welke	onderwerpen	aan	de	orde	
zijn	 geweest.	 Denk	 daarbij	 onder	 andere	
aan	 de	 plannen	 met	 betrekking	 tot	 het	
Engelermeer,	 de	 zandwinning,	 de	 mooie	
kastelen,	de	onveilige	verkeersplekken,	bio-
diversiteit,	de	aanlegsteiger	met	walstroom,	
wonen,	ontmoeten,	leefomgeving	etc.

Het	blijft	mooi	om	persoonlijk,	keer	op	keer,	
te	ervaren	hoe	goed	de	samenwerking	zich	
ontwikkelt	tussen	B&W	en	ambtenaren	met	
de	leden	van	de	Bestuursraad	Engelen	Bok-
hoven.
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Philip van Beek

De	 Bestuursraad	 Engelen	 Bokhoven	 is	 op	
zoek	naar	wat	ik	zou	willen	duiden	als	‘den-
kende	doeners’.
Mensen	die	begrijpen	dat	er	een	verschil	is	
tussen	gelijk	hebben	en	gelijk	krijgen.
Mensen	 die	 zich	 willen	 inzetten	 voor	 dat-
gene	wat	wij	 als	 inwoners	 van	 Engelen	 en	
Bokhoven,	 waaronder	 ook	 het	 landgoed	
Haverleij,	belangrijk	vinden.	 In	onze	woon-
omgeving	 zijn	 tal	 van	 mensen	 met	 talen-
ten,	die	binnen	de	bestuursraad	heel	goed	
van	pas	komen.	Om	het	in	iets	minder	sjiek	
Nederlands	 te	 zeggen:	 het	 barst	 van	 het	
talent	in	ons	bestuursgebied.

In	 het	 vorig	 jaar	 gestarte	 initiatief	 TERP-
ZAKEN	 zie	 je	 daar	 het	 levende	bewijs	 van.	
Daar	komen	tal	van	ondernemers	bij	elkaar	
en	worden	contacten	gelegd,	verbindingen	
gemaakt	 en	 ontdekken	 wij	 elkaars	 talent.	
Nieuwe	talenten,	competenties	en	vaardig-
heden	die	 in	de	nieuw	 te	kiezen	bestuurs-
raad	in	maart	2022	graag	verwelkomd	wor-
den	 om	 een	 daadwerkelijke,	 tastbare	 en	
zichtbare	 bijdrage	 te	 kunnen	 leveren	 aan	
onze	 directe	 leefomgeving,	 die	 tot	 uiting	
komt	 in	 veel	 aspecten	 zoals	 wonen,	 ver-
keer	 en	 veiligheid,	 milieu,	 duurzaamheid,	
energietransitie,	vergroening,	wateroverlast,	
hitte	 stress,	 ontmoeten,	 sport,	 cultuur	 etc.	
Maar	denk	daarbij	ook	aan	het	Engelermeer	
en	 directe	 omgeving.	 Het	 grote	 scala	 van	
onderwerpen	 dat	 daar	 speelt	 zoals:	 land-
schapsontwikkeling,	 wandelen,	 recreatie,	
natuur,	 biodiversiteit,	 voedselbomenbos,	
evenementen,	watersport	etc.

In	mijn	schrijven	in	De	Tweeterp	van	augus-
tus	2021	is	al	melding	gemaakt	van	het	voor	
mij	 ongekend	 hoge	 aantal	 verschillende	
onderwerpen,	 waarbij	 wij	 als	 bestuursraad	
worden	betrokken.	 Ik	schreef	 toen	ook	dat	
u	 als	 bewoner	 ons	 goed	 weet	 te	 vinden.	
Wekelijks	 ontvangen	 wij	 immers	 berichten	
van	u.	Het	 is	 aan	ons	als	bestuursraad	om	
daar	ook	adequaat	op	te	reageren	en	naar	
te	handelen.	Maar	denk	ook	aan	het	 recht	
dat	u	als	inwoner	heeft	om	in	de	maandelijks	
openbare	vergadering	van	de	bestuursraad	
uw	 zegje	 te	 doen.	 U	 kunt	 altijd	 inspreken	
en	u	doet	dat	ook.	Vrijwel	bij	elke	openbare	
vergadering	 mogen	 wij	 een	 of	 meerdere	
insprekers	verwelkomen.	Bij	onze	openbare	
vergadering	 is	 de	 gemeente	 ’s-Hertogen-
bosch	 vertegenwoordigd	 door	 wethou-
der	Roy	Geers	 en	 ambtelijk	 secretaris	 Jane	
Pawiroredjo.	 Een	 week	 voor	 de	 openbare	
vergadering	 houden	 wij	 als	 bestuursraad	
een	 informeel	 (voor)overleg	 om	 ons	 voor	

Reflectie op bijna 4 jaar bestuurslidmaatschap van de 
Bestuursraad Engelen Bokhoven

te	 bereiden	 op	 deze	 openbare	 vergade-
ring	en	onze	eigen	voortgang	op	de	eerder	
genoemde,	vele	onderwerpen	met	elkaar	te	
bespreken.

Zelf	heb	ik	sinds	mijn	aantreden	in	het	voor-
jaar	 2018	 eerst	 aangezien	wat	 er	 speelt	 en	
waar	ik	een	relevante	bijdrage	aan	zou	kun-
nen	 leveren.	 Welke	 speerpunten	 hebben	
mijn	interesse	en	welke	bijdrage	zou	ik	daar-
aan	kunnen	leveren?	Zeg	maar	‘de	kat	uit	de	
boom	kijken	en	zien	hoe	de	hazen	lopen.’	
Nou	die	kat	 is	wel	uit	de	boom	en	ik	denk	
inmiddels	 te	 kunnen	 inschatten	 hoe	 die	
hazen	lopen	en	ook	in	welke	richting.	Er	zit-
ten	veel	verschillende	katten	(onderwerpen)	
in	 die	 bestuursboom	 van	 de	 Bestuursraad	
Engelen	Bokhoven,	die	wij	proberen	onder	
te	 brengen	 bij	 een	 van	 de	 speerpunten,	
waaraan	de	bestuursraad	werkt.	Deze	speer-
punten	 zijn	 verdeeld	 onder	 de	 bestuursle-
den,	die	als	portefeuillehouders	desgewenst	
actie	ondernemen	en	de	 voortgang	bewa-
ken.

Op	de	website	van	de	bestuursraad	zijn	de	
verschillende	portefeuilles,	 de	 speerpunten	
en	omschrijving	terug	te	vinden.	Denk	daar-
bij	aan	de	portefeuilles:
•	 Algemeen
•	 Mobiliteit,	verkeer	en	vervoer
•	 Natuur,	 milieu	 en	 openbaar	 groen	 +	
duurzaamheid	en	energietransitie

•	 Cultuur	en	historie
•	 Wonen,	 leefbaarheid,	 ouderen,	
jongeren,	zorg,	welzijn	en	educatie

•	 Sport	en	recreatie
Zelf	heb	ik	sinds	2018	mij	o.a.	 ingezet	voor	
de	 organisatie	 van	 het	 kennismakingsbe-

zoek	van	de	toen	nieuwe	burgemeester	Jack	
Mikkers	 en	 een	 bijdrage	 geleverd	 aan	 de	
dorpstafel	Wonen	begin	2019.

Na	mijn	periode	van	ziek	zijn	in	2019,	ben	ik	
gevraagd	om	de	taak	van	vicevoorzitter	op	
mij	te	nemen	en	doe	ik	graag	mee	in	de	por-
tefeuille	Wonen	 en	Openbaar	 groen,	 denk	
daarbij	 ook	 aan	 een	 Dorp	 Ontwikkelings	
Plan	(DOP),	maar	ook	aan	het	Engelermeer.
Sinds	 begin	 2021	 maak	 ik	 de	 notulen	 van	
ons	vooroverleg	en	doe	 ik	een	poging	om	
een	actielijst	bij	te	houden.	Onlangs	heb	ik	
met	genoegen	de	2	fietstochten	georgani-
seerd,	 een	 voor	 de	 burgemeester	 en	 wet-
houder	en	een	voor	de	ambtenaren.	Verder	
ben	ik	lid	van	de	kascontrole	commissie	en	
samen	met	Margo	van	den	Oord	betrokken	
bij	 de	 beslissing	 over	 de	 bestedingen	 van	
het	wijk-	en	dorpsbudget.	Samen	met	voor-
zitter	 Yvonne	 Schram	 betrokken	 bij	 ken-
nismakingsgesprekken	 met	 kandidaat-be-
stuursleden.

Door	 mijn	 deelname	 aan	 deze	 werkzaam-
heden	 krijg	 ik	 steeds	 meer	 inzage	 in	 de	
vele	 aspecten,	 die	 in	 onze	 dorpen	 leven	
en	bovenal	 leer	 ik	 op	deze	wijze	 veel	 heel	
prettige	inwoners	kennen,	die	ieder	op	hun	
specifieke	wijze	 actief	 zijn	om	onze	woon-
omgeving	nog	aangenamer	te	maken.	Vol-
gend	 jaar,	 in	2022,	als	we	51	 jaar	 jong	zijn,	
gaan	wij	proberen	het	feest	te	organiseren	
ter	gelegenheid	van	ons	50	jaar	bestaan	in	
2021.	Vanwege	corona	was	een	feest	in	2021	
niet	mogelijk,	 lees	verboden.	Hopelijk	kun-
nen	wij	deze	ambitie	waarmaken.

Zoals	 in	 augustus	 aangegeven	 stel	 ik	 mij	
herkiesbaar	 voor	 de	 Bestuursraad	 Engelen	
Bokhoven,	om	opnieuw	met	gepast	enthou-
siasme	 en	 energie	 een	 bijdrage	 te	 kunnen	
leveren	 aan	 de	 heel	 prettige	 woonomge-
ving,	waarin	wij	met	zijn	allen	mogen	wonen.	
Ja	het	kan	altijd	beter,	maar	we	mogen	ook	
niet	uit	het	oog	verliezen	dat	wij	het	met	zijn	
allen	toch	echt	wel	goed	hebben	in	Engelen	
en	Bokhoven.	We	mogen	daar	mijns	inziens	
best	blij	en	trots	op	zijn.

Als	 Bestuursraad	 Engelen	 Bokhoven	 kijken	
wij	met	 interesse	uit	naar	mensen,	die	zich	
op	 korte	 termijn	 kandidaat	 willen	 stellen	
om	 in	 maart	 2022	 te	 worden	 gekozen	 als	
bestuurslid.
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John Branderhorst

In	 ons	 bestuursgebied	 liggen	 diverse	 klei-
nere	bruggen	over	waterlopen,	ruw	geschat	
betreft	dit	er	negen	of	tien.	Het	Engelermeer	
heeft	er	sinds	kort	zelfs	twee	bij.
Om	 deze	 bruggen	 (in	 eigendom	 van	 en	
onderhoud	 door	 de	 gemeente)	 enigszins	
te	duiden,	is	een	omslachtige	zaak.	Meestal	
wordt	de	ligging	aangegeven.

Dit	is	besproken	in	het	afstemmingsoverleg	
met	de	gemeente.	De	 reactie	was	dat	 for-
mele	 naamgeving	 weleens	 een	 traject	 van	
jaren	 kan	worden!	 Het	 is	 een	 gebruik,	 dat	
bruggen	in	de	volksmond	snel	een	duiding	
krijgen	en	dat	zou	een	goede	richting	kun-
nen	geven	om	er	een	naam	aan	te	verbin-
den.
Wat	zou	het	ons	waard	zijn	om	deze	brug-
gen,	 na	 een	 inventarisatie,	 een	 duiding	 te	
geven	en	informeel	er	een	status	aan	te	ver-
binden?

Een	eerdere	oproep	in	De	Tweeterp	heeft	al	
opgeleverd	dat	 twee	bruggetjes	een	naam	
hebben	 gekregen:	 de	 bruggetjes	 vanaf	 de	
Zuster	 Bosstraat	 en	 Fientje	 Brouwerstraat	
naar	 de	 dijk	 van	 de	 Graaf	 van	 Solmsweg.	
Inmiddels	zijn	ook	al	wat	andere	suggesties	
binnen	gekomen,	maar	nog	niet	alle	brug-

getjes	zijn	hiermee	benoemd.
Nu	 staat	 het	 bestand	 met	 alle	 brugge-
tjes,	 met	 foto,	 ook	 op	 de	 website	 van	 de	
bestuursraad.	Hierdoor	kan	men	zien	welke	
bruggen	 voor	 naamgeving	 in	 aanmerking	

Herhaalde oproep voor naam ideeën bruggetjes!

John Branderhorst

Wat	mij	 opviel	 was	 dat	 de	 fietsknooppun-
ten	bordjes	in	onze	omgeving	er	steeds	zo	
schoon	uitzien,	ondanks	de	weersinvloeden.
Deze	vraag	 is	opgelost,	want	 ik	zag	 recent	
een	fietser,	in	sporttenue,	driftig	een	bordje	
aan	 de	 rotonde	 van	 de	 Kraanvogellaan	
poetsen.	 Bleek	dat	 twee	fietsers,	 Peter	 van	
Doorn	en	Albert	Mont	uit	Drunen,	een	hele	
route	volgen,	om	daar	de	bordjes	schoon	te	
maken.	
Enkele	 jaren	geleden	benaderde	de	ANWB	
fietsclub	Presto	uit	Drunen,	om	dit	te	orga-
niseren.	Tweemaal	per	jaar	gaan		koppels	op	
weg	 om	 alle	 bordjes	 in	 ‘s-Hertogenbosch	
en	 omliggende	 gemeenten	 te	 controleren	
en	 schoon	 te	 maken.	 Ze	 treffen	 wel	 eens	
aan,	dat	bordjes	verdwenen	zijn	of	dat	deze	
geperforeerd	zijn	met	kogelgaten.	

Fietsknooppunten bordjes

komen.	 Nieuwsgierig	 naar	 alle	 bruggetjes	
en	bruggen	in	ons	bestuursgebied?	Ga	dan	
na	het	lezen	van	dit	artikel	naar:
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/
home/bewoners-in-beweging/

De	club	ontvangt	voor	deze	actie	een	leuke	
bijdrage,	wat	de	fietsclub	goed	kan	gebrui-
ken.	Chapeau	heren!	Hoewel	 ik	zag	dat	de	
borden	vrij	hoog	geplaatst	zijn,	lukt	het	hen	
steevast	,	ondanks	hun	leeftijd,	deze	te	berei-
ken.	Nu	nog	de	verkeers-	en	straatnaambor-
den.	We	vragen	dat	bij	de	gemeente	nog	na!
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Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

Gevonden

Deze	 huissleutel	 heb	 ik	 op	 19	 november	
gevonden	op	het	fietspad	De	Haverlij	rich-
ting	’s-Hertogenbosch.	
Reactie	naar	Henk	Maring,	06-20018968

Helaas geen 
oliebollen

Muziek	 Collectief	 Engelen	 verkoopt	 door	
de	coronamaatregelen	dit	 jaar	helaas	geen	
oliebollen.	Hopelijk	volgend	jaar	wel	weer.

Net	als	voorgaande	jaren	verkoopt	de	pro-
testantse	kerk	kerstengeltjes.
Zie	het	artikel	op	pagina		21.

Wij	doen	niet	aan	inflatie,	ze	blijven	€	3,-	per	
stuk.
De	engeltjes	passen	door	de	brievenbus	en	
staan	erg	leuk	in	de	boom.
Verkrijgbaar	via	Marloes	Meijer:	predikant@
kerk-engelen.nl,	 0636501973	 of	 Carina	
Harms,	06	42440153.

Engelen te koop
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Tekst: Alisa Lalicic

Het trok altijd al haar aandacht, alles 
rondom rouw en de dood. Ze wilde hier 
nu écht iets mee doen, dus ze besloot 
haar baan op te zeggen. Een dappere 
stap. Met haar eigen bedrijf ‘Rondom 
leven’ is Leonie Geerts nu ritueelbege-
leider. Vorm en inhoud geven aan een 
afscheidsviering als onderdeel van een 
uitvaartceremonie. Ze vertelt graag wat 
ze mooi vindt aan haar beroep en hoe ze 
streeft naar verlichting in een beladen 
onderwerp: het afscheid. 

De	trigger
Als	jonge	blom	werkte	ze	lange	tijd	als	ver-
pleegkundige	op	de	kinderafdeling	en	later	
in	 de	 jeugdgezondheidszorg.	 Plekken	 die	
vroegen	om	 intensieve	zorg	en	waar	 fami-
lies	 een	 beroep	 deden	 op	 haar	 steun	 bij	
verlies.	Verdriet	en	vreugde	waren	onlosma-
kelijk	met	elkaar	 verbonden,	 Leonie	mocht	
alles	 van	 dichtbij	 meemaken.	 Als	 ze	 er	 nu	
op	 terugkijkt,	 is	 dat	 misschien	 wel	 de	 tijd	
geweest	 waarin	 ze	 werd	 getriggerd	 door	
verlies,	afscheid	en	rouw.
Nog	niet	zo	 lang	geleden	was	een	uitvaart	
het	terrein	van	een	pastoor	of	dominee	en	
vond	 de	 ceremonie	 ook	 in	 de	 kerk	 plaats.	
Tegenwoordig	 is	 dit	 niet	 meer	 zo	 vanzelf-
sprekend	en	geven	we	ook	op	een	andere	
wijze	 vorm	 aan	 een	 afscheidsplechtigheid.	
Een	 mooie	 ontwikkeling	 stelt	 Leonie.	 “Tij-
dens	uitvaarten	miste	ik	geregeld	de	eigen-
heid	van	de	overledene.	Ik	hecht	er	waarde	
aan	dat	 een	 afscheid	 een	unieke	persoon-
lijke	 invulling	mag	zijn	met	woorden,	beel-
den	of	 rituelen	die	passen	bij	 ieders	 eigen	
manier	van	leven”.

Van	dromen	naar	durven	
In	korte	tijd	verloor	Leonie	drie	belangrijke	
personen.	 Een	 kantelpunt	 op	 alle	 vlakken.	
Ze	zei	haar	baan	op	en	gaf	zichzelf	een	half	
jaar	de	tijd	om	op	adem	te	komen.	Ze	dacht	
terug	aan	vroeger,	aan	haar	trigger.	Ze	liep	
mee	bij	de	DELA	en	zocht	alles	uit	over	een	

opleiding	rondom	ritueelbegeleider.	Uitein-
delijk	volgde	ze	de	opleiding	ritueelbegelei-
ding	bij	GaandeweG,	dit	was	de	verdieping	
waar	 Leonie	 naar	 zocht.	Na	 afloop	 schreef	
ze	zich	in	bij	de	KvK	met	haar	eigen	bedrijf	
‘Rondom	 leven’	 (december	 ’20).	 Sinds-
dien	 heeft	 ze	 al	 diverse	 uitvaarten	mogen	
doen	en	weet	dat	 ze	de	 juiste	keuze	heeft	
gemaakt.

Van	durven	naar	doen	
Wanneer	 iemand	overlijdt,	komt	er	veel	op	
de	 nabestaanden	 af.	 Een	 uitvaartonder-
neming	 regelt	 alle	 praktische	 zaken.	 Als	
ritueelbegeleider	 helpt	 Leonie	 invulling	 te	
geven	 aan	de	 afscheidsdienst.	Haar	 rol	 tij-
dens	de	afscheidsceremonie	kan	leidend	of	
begeleidend	 zijn.	 Leonie	 vindt	 het	 belang-
rijk	dat	alles	op	elkaar	 is	afgestemd	en	dat	
nabestaanden	 precies	 weten	 wat	 er	 gaat	
gebeuren	 en	 dat	 de	 juiste	 dingen	 gezegd	
worden.	“Ze	moeten	tijdens	een	dienst	écht	
de	 ruimte	 hebben	 om	 waardig	 afscheid	
te	 nemen.	 Alle	 aandacht	 voor	 het	 laatste	
moment	samen	met	de	overledene.”

“Alle aandacht voor 
het laatste moment samen met de overledene”
Leonie Geerts over Rondom Leven

Vanuit	je	hart	
Wanneer	iemand	uitvaart,	treft	dat	iedereen	
op	een	andere	manier.	Als	ritueelbegeleider	
komt	Leonie,	net	zoals	destijds	bij	de	gezin-
nen	in	de	zorg,	heel	dichtbij.	Vertrouwen	is	
de	basis	om	in	de	behoefte	te	kunnen	vol-
doen	wat	men	op	dat	moment	nodig	heeft.	
“Als	 jeugdverpleegkundige	 volgde	 ik	 óók	
mijn	hart	en	deed	 ik	dat	wat	goed	voelde.	
Dat	doe	ik	nu	weer	en	dat	voelt	fantastisch.	
Naast	de	betrokkenen	gaan	staan	en	goed	
luisteren	 naar	 wat	 nodig	 en	 wenselijk	 is.	
Mooie	momenten	worden	gevierd	en	daar-
naast	is	het	zeker	zo	waardevol	om	verdriet	
te	 delen.	 Het	 biedt	 troost	 en	 geeft	 ruimte	
om	verder	te	gaan.”

Rondom	leven	
Leonie	 nodigt	 je	 uit	 om	 haar	 website	 te	
bekijken	voor	meer	informatie	en	wil	graag	
meer	vertellen	als	er	specifieke	vragen	zijn.	
W:	www.rondomleven.nl
E:	info@rondomleven.nl
T:	06	279	088	91	



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

Volop diverse soorten volle kerstbomen



De TweeTerp • DecemBer 2021 • pagina 13











 


Ondanks steeds nieuwe corona-maatregelen, blijft Avondvierdaagse 
Engelen ongestoord bezig met de voorbereidingen voor 2022.

We hopen dat de vrijwilligers van voorgaande jaren ook weer staan te 
trappelen om een en ander mogelijk te maken.

Wat betreft onze sponsoren, die willen wij nog eens heel hartelijk bedanken 
voor het mogelijk maken van de vorige, alternatieve editie.  We hopen dat 
we straks weer een beroep op jullie mogen doen!

Wilt u ook in dat mooie lijstje van sponsoren komen (zie 
www.avondvierdaagseengelen.nl ), meld u dan aan bij onze stichting via 
mail (info@avondvierdaagseengelen.nl) of trek een van de bestuursleden 
even aan zijn of haar jasje.

Avondvierdaagse Engelen wenst iedereen een mooie feestmaand en 
uiteraard zetten we alle dan geldende, beperkende maatregelen om in 
schitterende alternatieven!


Piet Ederveen

Wanneer	 oma	 bij	 haar	 kleinkinderen	 op	
bezoek	ging,	of	ze	kwamen	op	hun	beurt	bij	
haar	op	visite,	dan	vertelde	zij	steevast	een	
mooi	 verhaaltje.	Dan	werd	 er	 vaak	 haastig	
een	boek	opgezocht,	waaruit	oma	een	ver-
haal	kon	kiezen	of,	zoals	meestal	gebeurde,	
vertelde	zij	uit	haar	onuitputtelijke	ervaring.	
En	 nou	 juist	 dat	 soort	 verhalen	waren	het,	
die	 altijd	 nog	 de	 meeste	 indruk	 op	 haar	
kleinkinderen	maakten.

Het	zal	 zo	begin	oktober	geweest	zijn,	dat	
zij	 zich	 niet	 goed	 voelde,	 ze	 zat	 stilletjes	
voor	zich	uit	te	kijken	en	ze	had	ook	zomaar	
een	 vieze	 hoest.	 Iedereen	 dacht	 natuurlijk	
gelijk,	dat	 is	 corona.	 	De	dokter	werd	erbij	
geroepen,	 na	 een	 tijdje	 geklopt	 en	 geluis-
terd	 te	 hebben,	 constateerde	 hij	 dat	 oma	
niet	 alleen	 een	 flinke	 kou	 had	 opgelopen,	
maar	daarbij	ook	nog	een	fikse	longontste-
king.	 Eind	 november	 verergerde	 haar	 toe-
stand	plotseling	en	wel	zo	erg	dat	ze	in	het	
ziekenhuis	 opgenomen	moest	 worden.	 Na	
een	coronatest	was	de	uitslag	negatief,	dus	
gelukkig	geen	corona!	
Later	die	middag	kwam	één	van	haar	zonen	
nog	even	op	bezoek,	met	zijn	kleine	jongen	
en	ze	gingen	beiden	bij	haar	aan	het	bed	zit-
ten.	Daar	zei	ze,	met	verzwakte	stem,	tegen	
haar	 kleinkind	 dat	 ze	 nu	 geen	 verhaaltje	
kon	vertellen,	omdat	ze	binnenkort	wel	een	
engel	zou	kunnen	worden.	

Vlak	 voor	 de	 kerst	 heeft	 haar	 zoon	 de	
kerststal	en	de	kerstboom	gezet.	Hij	 is	net	
begonnen	met	optuigen,	de	ballen,	de	licht-
jes,	het	engelenhaar	en	een	kerstengel	han-
gen	al	 in	de	boom,	als	op	dat	moment	de	

Oma’s kerstverhaal

kleine	jongen	de	kamer	binnen	komt,	recht	
op	de	kerstboom	af	loopt	en	pal	ervoor	blijft	
staan.	Hij	ziet	daar	die	kerstengel	hangen	en	
zegt	tegen	die	engel:	“Als	jij	mijn	oma	bent,	
dan	wordt	het	nu	wel	tijd	om	uit	de	kerst-
boom	te	komen,	want	je	moet	mij	nog	een	
verhaaltje	vertellen.”	Daar	had	zijn	vader	wel	
een	en	ander	uit	 te	 leggen,	weliswaar	met	
tranen	in	zijn	ogen,	dat	kun	je	wel	snappen.	

Nou,	troost	je	maar,	want	twee	dagen	voor	
de	 kerst	 mocht	 oma	 zowaar	 alweer	 naar	
huis,	ze	was	zo	goed	als	genezen,	maar	nog	
wat	 zwakjes,	 van	 wat	 toch	 wel	 een	 zware	
longontsteking	was	geweest.	En	onze	kleine	
jongen,	 die	 kreeg	 zijn	 verhaaltje,	 een	door	
oma	ter	plekke	gecreëerd	verhaal	over	een	
kerstengel.	



Tineke van der Lee

In	 de	 periode	 die	 achter	 ons	 ligt,	 hadden	
de	 leerlingen	 van	 groep	 6	 de	 afsluitende	
les	 van	 hun	 Wishtraining.	 Helaas	 konden	
de	ouders	er,	vanwege	het	oplopend	aantal	
coronabesmettingen,	niet	bij	aanwezig	zijn.	
Wel	konden	de	kinderen	in	het	bijzijn	van	de	
directeur	en	enkele	 leerkrachten	 laten	 zien	
wat	 zij	 tijdens	de	 training	geleerd	hebben.	
Op	de	foto	ziet	u	hoe	de	kinderen	bezig	zijn.	
Tot	slot	kregen	alle	kinderen	een	certificaat.

Op	dinsdag	9	november	gingen	de	leerlin-
gen	van	groep	8	ter	kennismaking	met	het	
voortgezet	onderwijs,	een	aantal	lesjes	vol-
gen	op	de	Sancta	Maria	Mavo.	 In	de	mooi	
verbouwde	 school	 kregen	 zij	 een	 rondlei-
ding.	
Daarna	waren	er	drie	lesjes:	
•	 Biologie:	 de	 kinderen	 gingen	 werken	
met	een	microscoop.	Ze	haalden	bacte-
riën	met	een	wattenstaafje	uit	hun	mond	
en	gingen	die	bacteriën	daarna	onder	de	
microscoop	bekijken.	

•	 Geschiedenis:	met	behulp	van	een	leuke	
quiz	 kwamen	 de	 kinderen	 van	 alles	 te	
weten	over	Egypte.	

•	 Kunst:	 in	 deze	 les	 kregen	 de	 kinderen	
een	tekenopdracht.	

Een	hele	ervaring	voor	de	kinderen	om	even	
de	sfeer	op	een	voortgezet	onderwijs	school	
te	proeven!

De	afgelopen	periode	hebben	de	kinderen	
van	 de	 plusklas	 meegedaan	 met	 de	 Slim-

merIQuiz.	Na	een	klassenronde	gingen	twee	
teams	van	3	door	naar	de	scholenstrijd	op	
het	 Sint	 Janslyceum.	 Daar	 kwamen	 Beer,	
Puck	en	Emma	uit	groep	8	als	winnaars	uit.	
Zij	mochten	door	naar	de	 landelijke	finale.	
Deze	zou	 in	eerste	 instantie	op	de	Univer-
siteit	 van	 Amsterdam	 worden	 gehouden,	
maar	 door	 de	 aangescherpte	 coronamaat-
regelen	 werd	 het	 op	 het	 laatste	 moment	
toch	een	online	finale.	In	4	rondes	testten	ze	
hun	kennis	met	 16	andere	scholen	uit	heel	
Nederland.	Het	was	een	superleuke	middag,	
waarna	ze	werden	beloond	met	een	rugzak	
vol	mooie	prijzen.	Knap	gedaan!

Op	 vrijdag	 3	 december	 bracht	 Sinterklaas,	
vergezeld	door	drie	Pieten,	een	bezoek	aan	
onze	school.	In	de	speelzaal	ontving	Sint	de	
groepen	1	t/m	5.	Uiteraard	hadden	de	groe-
pen	zich	goed	voorbereid	op	de	komst	van	
Sint.	Er	waren	dansjes,	liedjes	en	enkele	kin-
deren	lieten	zien	hoe	goed	zij	zijn	in	break-
dance.	 De	 groepen	 6	 t/m	 8	 hadden	 hun	
eigen	 surprisefeest.	 In	 alle	 groepen	 waren	
weer	mooie	surprises	en	prachtige	gedich-
ten	gemaakt.	Het	was	 een	 lust	 om	 te	 zien	
hoe	enthousiast	de	kinderen	er	mee	bezig	
geweest	waren.	Op	de	 foto´s	 ziet	u	enkele	
resultaten.	Op	maandag	6	december	was	er	
een	studiedag.	De	kinderen	konden	die	dag	
heerlijk	 genieten	 van	 de	 cadeaus	 die	 Sint	
voor	hen	had	gebracht.

Kerst	op	school
Nadat	Sint	uit	het	land	vertrokken	was,	wer-
den	 alle	 groepen	 in	 kerstsfeer	 gebracht.		
Wanneer	de	omstandigheden	het	 toelaten,	
maken	we	 er	 zeker	 een	 gezellig	 kerstfeest	
van.	We	zingen	liedjes,	we	lezen	kerstverha-
len	voor	en	natuurlijk	gaan	we	ook	knutse-
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len.	In	veel	groepen	is	er	de	afgelopen	peri-
ode	al	flink	geknutseld	voor	de	aankleding	
van	het	lokaal.	
Na	de	carnavalsvakantie	krijgen	we	nieuwe	
meubels.	 Vanaf	 nu	 is	 het	 oude	 meubilair	
te	koop.	Hebt	u	 interesse	dan	kunt	u	 tele-
fonisch	contact	opnemen	met	Roderick,	de	
conciërge	van	de	school,	 	 telefoonnummer	
073-8519990

Namens	het	team	wens	ik	u	allen	fijne	feest-
dagen	 en	 een	 gelukkig	 en	 vooral	 gezond	
nieuwjaar.

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



 
Advertorial 

 

 
Werk in de wijngaard (12) 
 
De cirkel is rond, want in december 
beginnen veel wijnboeren langzaam te 
denken aan het snoeien. Zo begon ik 
deze serie in januari. In de wijnkelder is 
het werk trouwens óók grotendeels 
klaar voor de meeste wijnboeren. Ik 
sprak een van mijn leveranciers en die 
vertelde me dat jaargang 2021 begin 
december al gebotteld wordt. 
Frisdroge witte wijnen, die geen 
verdere rijping nodig hebben. Andere 
wijnen rijpen nog wel even door, 
sommige zelfs op eikenhouten vaten. 
 
Gebeurt er dan verder niets in de 
wijngaard? Jazeker, vooral in Duitsland 
hebben ze een specialiteit: zoete 
wijnen van (over)rijpe druiven. Dit zijn 
druiven die ze extra lang laten hangen, 
zodat het meeste vocht verdampt en je 
bijna krentjes overhoudt! De term die 
ze hiervoor gebruiken is ‘Auslese’ 
(uitgezocht). En die heb je in drie 
gradaties: ‘Auslese’, ‘Beerenauslese’ en 
‘Trockenbeerenauslese’. Bij de eerste 
worden nog trosjes geoogst, bij de 
tweede wordt er per druif gekozen en 
bij de laatste worden de 
bovengenoemde krentjes geoogst. 
Vaak aangetast door ‘edele rotting’, 
klinkt niet fijn, maar er worden heerlijke 
zoete dessertwijnen van gemaakt. Op 
deze manier wordt in Frankrijk ook o.a. 
Sauternes gemaakt. Gaat de vorst er 
overheen en oogst je de druiven in 
bevroren toestand, dan kan je er een 
Eiswein van maken,. Fijne Feestdagen 
& Proost! 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

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
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Zo	19	dec
10.00	uur	

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

Za	25	dec
9.30		en
11.00	uur

Hoogfeest van Kerstmis, 
plechtige viering met voor-
ganger diaken  Jan Joosten
Let	op:	voor	de	kerstvieringen	
geldt	een	maximum	aantal	
bezoekers	van	75,	op	aanmel-
ding,	zie	de	tekst	hiernaast,	
daar	staan	ook	de	intenties	
voor	de	kerstvieringen.

Zo	26	dec	 Tweede kerstdag
Geen	viering	in	onze	kerk.

Zo	2	jan
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door onze werk-
groep
T.i.v. de weldoeners van de 
kerk, Els Dirks - de Kleijn. 
Jan en Koos Roozen - van de 
Heuvel

Zo	9	jan
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Renders
T.i.v. Els Dirks - de Kleijn, Jan 
en Koos Roozen - van de 
Heuvel

Zo	16	jan
10.30 uur

Oecumenische viering in de 
Protestante kerk.

Zo	23	jan
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Tonny van de Ven - van 
den Brandt

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. LAMBERTUSPAROCHIEKerst en corona

Dopen
De	 doopvieringen	 kunnen	 gepland	 wor-
den	op	zondagmiddag;	u	kunt	een	afspraak	
maken	met	Monique	Janssen	(073-6219416),	
de	contactpersoon	voor	de	werkgroep.

Berichten uit de parochie en werkgroepen

Door	de	geldende	coronamaatregelen	heb-
ben	de	bisschoppen	besloten	geen	avond-
vieringen	 te	 doen	 tot	 en	 met	 de	 kerst.	
Hierdoor	 kunnen	 de	 gezinsviering	 en	 de	
nachtmis	 op	 24	 december	 niet	 doorgaan.	
Op	eerste	kerstdag,	zaterdag	25	december	
zullen	 we	 daarom	 twee	 vieringen	 houden,	
een	om	09.30	uur	en	een	om	11.00	uur.	Voor	
deze	 vieringen	 geldt,	 door	 de	 1,5	 meter	
regel,	een	maximum	van	75	aanwezigen	en	
moet	er	gereserveerd	worden.	

Tijdens	beide	kerstvieringen	wordt	voor	alle	
opgegeven	misintenties	met	kerst	gebeden.	
U	wordt	vriendelijk	verzocht	om	tijdens	het	
lopen	in	de	kerk	een	mondkapje	te	dragen.	
Voor	 de	 meest	 actuele	 informatie	 betref-
fende	de	vieringen,	zie	onze	website:	www.
parochie-engelen.nl.

Aanmelden	voor	de	vieringen	kan	via	e-mail:	
secretariaat@parochie-engelen.nl	of	telefo-
nisch	073-6311216	op	maandagmorgen,	op	
andere	dagen	073-6330133	of	06-22013155	
tot	 uiterlijk	 maandag	 20	 december	 12.00	
uur.	Personen	die	 zich	hebben	aangemeld,	
worden	 bij	 wijziging	 van	 de	 viering	 op	 de	
hoogte	 gesteld.	 De	 vieringen	 worden	 via	
YouTube	live	uitgezonden.	Kijk	op	de	web-
site	voor	de	juiste	link.
De	 vieringen	met	 Kerstmis	 zijn	 ter	 intentie	
van:	Rinus	en	Gera	van	de	Gracht	-	Vugs,	Ria	
Geerts	-	van	den	Oever,	Jan	Cornelissen,	Gre	
Pardoel	-	van	Dijk,	Jo	Boelen,	Tonny	van	der	
Ven	-	van	den	Brandt,	Jan	en	Koos	Roozen	-	
van	de	Heuvel,	Jan	Derksen,	ouders	van	Kes-
sel	-	van	de	Griendt,	Piet	van	Kessel,	Anton	
Pijnenburg,	Tini	Heller,	Ine	Vinken	-	van	Gel-
der

Ben je gedoopt? Dan doe je toch ook het vormsel!

Ben	je	gedoopt?	Dan	doe	je	toch	ook	het	vormsel!
Wat	het	vormsel	betekent	en	wat	er	van	iemand	die	gevormd	is,	verwacht	wordt,	willen	
we	graag	uitleggen.	Heb	je	mogelijk	interesse	om	in	2022	het	vormsel	te	doen?	Laat	het	
even	weten	via	een	e-mail	aan	secretariaat@parochie-engelen.nl.



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

Predikant: ds.	 Marloes	 Meijer	 -	 predi-
kant@kerk-engelen.nl
Telefonisch	spreekuur:	06-36501973
ma	9.00	uur	tot	10.00	uur	
wo	18.30	uur	tot	19.30	uur
De	 uren	 daaromheen	 is	 zij	 wisselend	
bereikbaar.
Scriba:	Jenno	Schulp
E-mail:	scriba@kerk-engelen.nl

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Zo	19	dec
15.00	uur

Ds.	Marloes	Meijer
Klieder- en jongerenkerst-
feest 
Hier	gelden	de	regels	die	op	
school	ook	gelden:	kinderen	
vanaf	groep	6	dragen	een	
mondkapje,	jongeren	vanaf	13	
jaar	tonen	daarnaast	ook	hun	
QR-code	bij	binnenkomst.

Vr	24	dec De	kerstnachtdienst	gaat	niet	
door.

Za	25	dec
9.30	en	
11.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer
Kerstmorgendiensten	voor	
alle	leeftijden

Zo	26	dec Geen	dienst

Zo	9	jan
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer

Zo	16	jan
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer
Oecumenische dienst

Zo	23	jan
10.30	uur

Muziek op zondag
Invulling	nog	niet	bekend.

Voor	 alle	 diensten	 geldt	 dat	 u	 zich	 moet	
aanmelden	 via	 aanmelding@kerk-engelen.
nl	(graag	vermelden	met	hoeveel	personen	
u	wilt	komen,	of	u	tot	hetzelfde	huishouden	
behoort	 en	 voor	 welke	 dienst	 u	 zich	 wilt	
aanmelden)	 of	 telefonisch	 bij	 scriba	 Jenno	
Schulp	op	06-28106107.	Enkele	dagen	voor-
afgaande	aan	de	dienst	ontvangt	u	nadere	
informatie.	 Toegang	 tot	 een	 dienst	 wordt	
alleen	verleend	als	u	een	geldige	QR-code	
kunt	laten	zien.

Een van de jeugdleden van onze gemeente 
is via de Studieboerderij betrokken 
geraakt bij een school voor speciaal 
onderwijs in Oekraïne. Wij hebben beslo-
ten in de maanden december en januari 
voor deze school te gaan inzamelen. De 
jeugd heeft met Sinterklaas kruidnoten 
gebakken en verkocht. Wij hopen dat u 
ook wilt bijdragen!

De	mensen	van	de	Studieboerderij	schrijven	
hierover:
Wij	zijn	afgelopen	2	jaar,	grotendeels	in	de	
coronatijd,	 in	 contact	 gekomen	 met	 een	
school	voor	speciaal	onderwijs	in	Oekraïne.	
Afgelopen	 zomer	was	 het	 zover	 dat	we	 er	
voor	 het	 eerst	 heen	 konden	 om	 kennis	 te	
maken	en	te	zien	wat	we	eventueel	voor	hen	
zouden	kunnen	betekenen	in	de	toekomst.	
We	zijn	met	onze	camper	via	Duitsland	en	
Polen	in	4	dagen	naar	de	stad	Lviv	gereden	
(1600	km).	Lviv	 ligt	 in	het	westen	van	Oek-
raïne,	 150	 km	 van	 de	 grens	 van	 Polen.	 De	
school	 ligt	 daar	 in	 het	 naastgelegen	 dorp	
Vynnyky.

Ontvangst	en	achtergrond	kinderen
We	 werden	 hartelijk	 ontvangen	 door	 de	
directeur	 Lilia	 Svystovych	 en	 enkele	 leden	
van	 het	 team.	 Ze	 vertelden	 ons	 wat	 voor	
leerlingen	 ze	 op	 deze	 school	 hebben.	 De	
leerlingen	 hebben	 meestal	 moeilijke	 ach-
tergronden:	vader	aan	de	drank	en	moeder	
weg,	onvoldoende	voedsel	voor	de	kinderen	
want	het	geld	gaat	naar	de	drank	en	allerlei	
andere	 sociaal	 lastige	 achtergronden.	 Aan	
de	school	is	ook	een	klein	internaat	verbon-
den.	 De	 internaatkinderen	 zouden	 onvol-
doende	profiteren	van	het	onderwijs	als	zij	
door	de	week	 ‘thuis’	 zouden	 zijn.	Alle	 kin-

deren	krijgen	3-4	maaltijden	per	dag	en	de	
nodige	medische	zorg.

Behoeftes	van	kinderen	en	school	
We	 kregen	 een	 uitgebreide	 rondleiding	
door	 de	 gebouwen.	 We	 hebben	 ook	 ge-
vraagd	waaraan	 de	 school	 behoefte	 heeft.	
Men	noemde	vooral	 tafels	en	stoelen	voor	
leerlingen	voor	de	klas,	maar	ook	tafels	en	
stoelen	voor	de	eetzaal.	Ook	hebben	ze	be-
hoefte	aan	goede,	gebruikte	speeltoestellen	
voor	buiten	en	gymtoestellen	voor	binnen.

Onze	plannen	en	wat	kunt	u	doen?
Daarnaast	gaan	we	in	de	toekomst	ook	een	
bijdrage	leveren	aan	de	studiedagen	van	het	
schoolteam	en	mogelijk	 enkele	 lessen	ver-
zorgen.	 Voor	 de	 verdere	 toekomst	 denken	
we	ook	aan	een	uitwisseling	van	leerlingen	
en	 docenten	 met	 Nederland.	 Je	 kunt	 ten-
slotte	altijd	van	elkaar	leren.
Wilt	 u	 helpen?	 Dat	 kan.	 Uw	 bijdrage	 voor	
deze	school	 in	Oekraïne	kunt	u	 storten	op	
IBAN	NL23	RABO	0121	9151	58	t.n.v.	Diaco-
nie	 Protestantse	 gemeente	 Engelen,	 onder	
vermelding	 van	 Oekraïne.	 Alvast	 heel	 veel	
dank!

Protestantse Kerk ondersteunt school in Oekraïne

Eerste Communie
De	Eerste	Heilige	Communie	zal	 volgend	 jaar	 in	Engelen	plaatsvinden	op	zondag	29	
mei.	Kinderen	uit	groep	4	kunnen	worden	aangemeld	door	onderstaande	gegevens	te	
mailen	naar	communiewerkgroepengelen@hotmail.com.	
Voor	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	Margot	Jans,	bereikbaar	op	telefoonnum-
mer:	06-11733187	of	via	bovenstaand	e-mailadres.

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

Wij	 verzoeken	 tevens	 het	 doopbewijs	 mee	 te	 sturen	 als	 uw	 kind	 niet	 in	 Engelen	 is	
gedoopt.	Dit	bewijs	is	bij	de	betreffende	parochie	op	te	vragen.	Let	op:	wij	ontvangen	
uw	aanmelding	graag	uiterlijk	7	januari	2022.
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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

Vr	24	dec Kerstavond 
Geen	viering
De	Nederlandse	bisschop-
pen	hebben	besloten	dat	er	
na	17.00	uur	geen	vieringen	
gehouden	mogen	worden.

Za	25	dec 1e kerstdag
Viering	met	orgelbegeleiding
Voor	deze	viering	moet	
u	reserveren	via	telefoon	
073-6312025	of	e-mailadres		
vdwater@oeteldonk.org.
Deze	maatregel	is	nodig	om-
dat	er	maximaal	35	personen	
in	de	kerk	per	dienst	aanwe-
zig	mogen	zijn.
Intentie voor het algemeen 
welzijn van onze parochianen.

Zo	26	dec 2e kerstdag
Geen	viering

Za	1	jan Geen	viering

Zo	2	jan Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders, Anousch-
ka Jansen
Na	de	viering	Nieuwjaars-
receptie	voor	alle	Bokhove-
naren	en	parochianen	uit	de	
omgeving

Zo	9	jan Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenae-
rs, overleden leden familie 
Masraff, overleden ouders van 
Heijningen en hun dochter 
Marjan

Zo	16	jan Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties An Weijts en Guido 
van de Griendt

Zo	23	jan Viering	zonder	orgelbegelei-
ding

Ds. Marloes Meijer

Bent	u	ook	 zo	moe	 van	al	dat	 aanpassen?	
Je	hebt	nog	geen	plan	gemaakt,	of	je	moet	
het	 omgooien.	 Een	 avondje	 uit	 gaat	 niet,	
een	 feestje	 thuis	gaat	niet,	de	kerstborrels,	
-lunches	en	diners	gaan	niet.	Bleeeeehhhh.		
Vorig	 jaar	 waren	we	 nog	 vol	 goede	moed	
om	er	 tóch	 iets	van	 te	maken.	Dit	 jaar	 zijn	
we	vooral	gewoon	móe,	volgens	mij,	coro-
namoe,	thuiswerkbeu,	schermtijdziek	…	
We	 zijn	 zo	 toe	 aan	 ‘gewoon’.	 Althans,	 aan	
wat	we	voor	corona	gewoon	noemden.	Maar	
zelfs	gewoon	is	niet	meer	wat	het	geweest	
is.	Het	vraagt	veel	van	ons,	dat	virus	en	het	
daarmee	 gepaard	 gaande	 controleverlies.	
Geduld,	 aanpassingsvermogen,	 flexibiliteit	
en	loslaten	…	we	zijn	er	ware	levenskunste-
naars	van	geworden.	Maar	ook	doodmoe	en	
een	tikje	chagrijnig.	En	dat	is	oké.	Niemand	
vraagt	je	om	altijd	maar	vrolijk	en	vol	goede	
moed	de	schouders	eronder	te	zetten.	God	
ook	niet.	Hooguit	jijzelf	misschien	…	
Je	mag	er	moe	en	chagrijnig	van	zijn.	Hoe	
denk	 je	 dat	 Jozef	 en	 Maria	 zich	 voelden	
na	 een	 dagenlange	 tocht?	Maria	 uitgeput,	
hoogzwanger,	en	Jozef	geërgerd,	want	zoals	
velen	van	u	weten,	zijn	de	ongemakken	van	
een	 zwangerschap	 per	 definitie	 de	 schuld	
van	de	man.	Overal	de	deur	gewezen,	want	
geen	 QR-code,	 meer	 dan	 vier	 bezoekers,	
aankomst	na	17	uur,	u	kent	het	wel.	Dus	dan	
maar	 ergens	 onder	 een	 afdak	 gaan	 zitten,	
waar	 normaal	 dieren	 de	 nacht	 doorbrach-
ten.	Gelukkig	dat	toen	niemand	iets	riep	als	
‘houd	moed’	of	‘kop	op’.	Ik	vermoed	dat	de	
sfeer	om	te	snijden	was	…	Maar	wat	bleek:	
midden	in	de	ellende,	kan	de	essentie	van	je	
bestaan	oplichten.	Kun	je	merken	waar	het	
werkelijk	om	gaat	in	je	leven.	

Want	 toen	 het	 kindje	 eenmaal	 geboren	
was	en	Jozef	en	Maria	de	hulpeloosheid	en	
kwetsbaarheid	 van	 het	 kindje	 zagen,	 toen	
veranderde	 er	 iets.	 Ineens	 wisten	 ze:	 hier	
gaat	het	om!	Dit	is	het	doel	van	het	bestaan.	
Dus	wees	niet	bang	om	 (af	en	 toe)	 je	 ver-
moeidheid	 en	 chagrijn	 te	 laten	 zien.	 God	
heeft	 er	 geen	 problemen	 mee.	 Juist	 mid-
denin	 de	 vermoeidheid,	 ergernis	 en	 onge-
mak	 liet	hij	het	kerstkind	geboren	worden.	
Niet	als	‘thumbs	up’,	niet	vol	wijze	woorden	
of	betweterige	levenslessen,	maar	als	liefde-
volle	nabijheid,	midden	in	het	vermoeiende	
bestaan.	Dus	toch:	goede	kerstdagen	en	een	
veilige	 jaarwisseling	gewenst.	Zegen,	vrede	
en	alle	goeds!

Geen	kerstnachtdienst
Een	 beetje	 pijn	 doet	 het	 wel:	 geen	 kerst-
nachtdienst,	 geen	 sfeervol	 verlichte	 kerk,	
geen	gezelligheid	van	al	die	mensen,	geen	
gezang,	geen	verhaal,	en	ook	…	geen	glüh-
wein	op	het	plein.	Het	is	niet	anders,	het	is	
zelfs	verstandig	om	het	niet	 te	doen,	maar	
het	is	ook	verdrietig.
Gelukkig	 is	 er	 een	 alternatief:	 er	 komt	 een	
Kerstvlog	op	het	YouTubekanaal	van	de	kerk	
te	staan.	Ook	te	vinden	via	de	website.	Het	is	
geen	alternatief	 voor	een	kerstnachtdienst,	
maar	beter	dan	niks	nietwaar?

Twee	 kerstmorgenvieringen	 9.30	 en	
11.00	uur
Omdat	 we	 afstand	moeten	 en	willen	 hou-
den,	 is	het	aantal	mensen	dat	 in	onze	kerk	
past	behoorlijk	beperkt.	Daarom	houden	we	

Pffff, bent u het ook zo zat?

Lees verder op pagina 21



                                     

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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twee	kerstmorgenvieringen,	waarin	ds.	Mar-
loes	Meijer	voorgaat.	Ook	kinderen	zijn	bij	
deze	 vieringen	 van	harte	welkom.	Meldt	 u	
zich	 vooraf	 aan	 via	 aanmelding@kerk-en-
gelen.nl	 en	 check	 de	website	 voor	 de	 dan	
geldende	voorschriften.	De	diensten	zullen	
live	te	volgen	zijn	via	Facebook	en	later	toe-
gankelijk	zijn	via	ons	YouTubekanaal.

Jeugd-	en	jongerenkerst	19	december
Voor	de	kinderen	van	de	basisschoolleeftijd	
en	 de	 jongeren	 van	 de	middelbare	 school	
is	 er	 een	 jeugd-	 en	 jongerenkerst	 op	 zon-
dag	 19	 december	 van	 15.00-16.00	 uur.	 We	
houden	 ons	 aan	 de	 op	 school	 geldende	
voorschriften	 voor	 wat	 betreft	 mondkap-
jes	 etc.	 (Groot-)ouders	 kunnen	 helaas	 niet	
mee	naar	binnen.	Wel	kunnen	we	nog	2	of	
3	 hulp(groot-)ouders	 gebruiken.	 Heeft	 uw	
(klein)kind	 uw	 begeleiding	 nodig,	 overleg	
dan	even	met	ds.	Marloes:	06-36501973	(tel	
of	app)	dan	kijken	we	wat	mogelijk	is.
Wat	we	gaan	doen,	hangt	af	van	de	maat-
regelen	 uiteraard,	 maar	 in	 ieder	 geval	 zal	
er	 een	 verhaal	 verteld	 worden	 voor	 jong	
en	wat	ouder,	er	klinken	kerstliedjes	en	we	
doen	iets	interactiefs	met	elkaar.	Alle	kinde-

Vervolg van pagina 19

Voorspoedige start Kasteel Oeverhuijze 
Ronald Sprang

Zo	is	er	weer	bijna	een	jaar	voorbij	en	vol-
gend	jaar	gaat	echt	begonnen	worden	met	
de	bouw	van	het	laatste	kasteel	in	de	Haver-
leij.	Op	dit	moment	is	men	nog	bezig	met	de	
laatste	 grondwerkzaamheden	 en	 er	 wordt	

nog	 wat	 zwarte	 grond	 aangebracht,	 daar	
waar	straks	de	tuinen	worden	aangelegd.	De	
toekomstige	 straten	 en	 het	 binnenhof	 (nu	
nog	een	modderpoel)	liggen	er	al	duidelijk	
zichtbaar	bij	en	hierdoor	is	het	vanaf	de	dijk	
voor	de	toekomstige	bewoners	mogelijk	om	
de	locatie	van	hun	huis	goed	te	zien.	

Ook	zijn	 in	de	afgelopen	weken	de	schaft-
keet	en	de	kantoren	voor	de	uitvoerder	en	
voorman	 geplaatst.	 Indien	 nodig	 zullen	 er	
nog	meer	units	bijgezet	worden,	als	er	meer	
installateurs	actief	zullen	zijn	op	de	bouw.	
In	de	komende	weken	zal	 er	ook	nog	vol-
doende	parkeergelegenheid	achter	de	bos-
rand	 worden	 aangelegd,	 zodat	 er	 zo	 min	
mogelijk	 langs	 de	 openbare	weg	of	 bij	 de	
andere	 kastelen	 geparkeerd	 wordt.	 Dit	
zal	 door	 veel	 buurtbewoners	 zeer	 worden	
gewaardeerd,	 want	 bij	 Heesterburgh	 is	 dit	
niet	heel	erg	goed	gegaan.

De	projectleider	van	de	bouwmaatschappij		
heeft	aangegeven	dat	hij	voornemens	is	om	
de	directe	omwonenden	tijdig	te	informeren	
over	gebeurtenissen,	die	wellicht	 tot	 enige	
overlast	zouden	kunnen	leiden.

Na	de	jaarwisseling	is	het	heel	goed	mogelijk	
dat	de	eerste	heipalen	geplaatst	zullen	wor-
den.	Dit	is	eerder	dan	voorheen	geschreven	
en	 hopelijk	 voor	 de	 nieuwe	 bewoners	 een	
goed	 teken	 en	 laten	we	het	 beste	wensen	
voor	 de	 verdere	 voortgang	 van	 de	 gehele	
bouw.	 Bij	 deze	 wens	 ik	 alle	 lezers	 van	 De	
Tweeterp	 een	 goed	 uiteinde	 en	 een	 nog	
beter	begin	van	2022.

ren	mogen	in	hun	mooiste	kleren	komen,	of	
verkleed	als	figuren	uit	het	kerstverhaal.	De	
jongeren	komen	natuurlijk	 in	kerstsfeer	 (of	
als	schaapje,	vooruit	dan	maar…).
Meld	je	(kind)	aan	via	Marloes:	06-36501973,	
predikant@kerk-engelen.nl

Kerstengelen
Whoesi	 …	 je	 ziet	 er	 niks	 van,	maar	 ineens	
hangt	er	een	pakketje	aan	je	deur	of	ligt	er	
een	kaart	op	 je	mat.	Razendsnel	en	super-
slim	zijn	die	engelen.	En	het	doet	goed!	Zo’n	
verrassing,	gewoon	omdat	jij	het	bent.	Niks	
meer	en	niks	minder.	

Zo’n	vijftig	engelen	vlogen	deze	advent	over	
Engelen	en	Bokhoven	(en	enkele	buitenge-
bieden).	We	 kregen	 al	 enkele	 bedankmail-
tjes	 binnen	 en	 verschillende	 engelen	 von-
den	spontaan	een	berichtje	op	de	voordeur	
waar	zij	de	afgelopen	weken	iets	bezorgden.	
In	 de	 volgende	 Tweeterp	 komen	 we	 nog	
even	terug	op	deze	actie,	maar	we	zijn	blij	
dat	 een	 heel	 aantal	 mensen	 wat	 licht	 en	
hoop	heeft	kunnen	ervaren	in	deze	donkere	
weken.	Volgend	jaar	hoopt	het	team	van	de	
Engelenactie	weer	actief	te	kunnen	zijn.	

De	Engelenactie	is	geïnitieerd	vanuit	de	ker-
ken	van	Engelen,	georganiseerd	door	super-
vrijwilligers	en	uitgevoerd	voor	en	door	het	
hele	dorp.
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Merel Morselt

Decembermaand,	de	maand	bij	uitstek	om	
te	vieren	met	kinderen.	De	spanning	 loopt	
op.	Sinterklaasfeesten	thuis,	bij	oma,	bij	de	
sportclub,	in	de	buurt	en	...	samen	op	school!

In	ons	ritmisch	weekplan,	de	weekplanning,	
komen	 de	 vier	 onderdelen	 gesprek,	 spel,	
werk	en	viering	afwisselend	aan	bod.	Daar-
bij	 proberen	 we	 het	 ritmisch	 weekplan	 af	
te	stemmen	op	de	kinderen.	 In	de	decem-
bermaand	hebben	de	groepen	uiteraard	de	
sinterklaasviering	 en	 kerstviering	 centraal	
staan.	In	de	onder-	en	middenbouw	vragen	
we	altijd	of	Sinterklaas	een	bezoek	wil	bren-
gen	aan	de	groep.	
De	bovenbouw	heeft	de	Sint	al	vaker	gezien	
en	na	de	gezamenlijke	intocht	gaan	zij	ver-
der	met	hun	eigen	viering	 in	de	groep.	Zij	
vieren	 Sinterklaas	 in	de	 vorm	van	 surprise.	
Om	 te	 weten	 hoe	 surprise	 gevierd	 wordt,	
vragen	we	uiteraard	de	ervaringsdeskundi-
gen	hoe	het	in	zijn	werk	gaat.

Als	 je	 vraagt	 waarom	 de	 bovenbouwers	
surprise	in	de	groep	doen	dan	vertelt	Vince	
daarover	dat	het	een	andere	manier	 is	om	
Sinterklaas	te	vieren.	

Het is een leuke manier om elkaar nog 
beter te leren kennen en het is een gezel-
lig moment om met de hele groep samen 
wat te doen.

Eerst	 krijgen	 alle	 kinderen	 een	 lootje,	 een	
papier	waar	ze	op	aangeven	wat	ze	allemaal	

leuk	 vinden,	 van	wat	 voor	dier	 ze	 houden,	
wat	hun	hobby’s	zijn,	wat	ze	 lekker	vinden	
om	te	eten,	wat	hun	wens	is,	maar	ook	waar	
ze	niet	zo	van	houden.	Dan	komt	het	lootjes	
trekken.	Dat	is	altijd	spannend.

Het is ook heel moeilijk om geheim te 
houden voor wie jij aan het knutselen 
bent, helemaal voor je beste vriendin!

Sophie	vult	aan	dat	ze	thuis	echt	gaat	kijken	
wat	er	op	het	lootje	staat.	“Je	ontdekt	soms	
eigenschappen	of	dingen	van	kinderen	uit	je	
groep	die	je	nog	helemaal	niet	weet.”	Thuis	
ga	je	een	plan	maken,	eerst	bedenk	je	wat	je	
wilt	maken,	je	bedenkt	wat	je	nodig	hebt	en	
je	gaat	een	cadeautje	kopen.	Je	moet	goed	
nadenken	waar	het	cadeautje	moet	komen,	
want	stel	 je	voor	dat	het	niet	 in	 je	surprise	
past!
																		
Ik vind het spannend wie er voor mij een 
surprise gaat maken! 

Bij	het	maken	van	de	surprise	loop	je	soms	
tegen	 kleine	 problemen	 aan,	 als	 het	 zelf	
niet	lukt	om	op	te	lossen	dan	vraag	je	hulp	
aan	iemand	anders.	Dat	kan	aan	je	ouders,	
maar	 het	 kan	 ook	 aan	 je	 broer	 of	 zus.	 De	
volgende	keer	weet	je	dan	zelf	hoe	je	het	op	
kunt	 lossen.	Het	kost	wel	wat	 tijd	en	soms	
kun	je	dan	een	keer	niet	afspreken.	Volgens	
Vince	 is	dat	niet	erg,	want	het	 is	 juist	heel	
leuk	om	aan	de	surprise	te	werken.	Boven-
dien	vindt	hij	het	ook	leuk	als	iemand	anders	
veel	moeite	 doet	 voor	 een	mooie	 surprise	
voor	 hem.	 Juul	 vertelt	 enthousiast	 dat	 hij	

een	 reuze	 tennisbal	 aan	 het	maken	 is	 van	
papier-maché.	Dat	moet	tussendoor	drogen	
dus	 daar	moet	 hij	 een	 paar	 keer	 aan	wer-
ken.	Vince	is	een	hondje	aan	het	maken	en	
een	hok,	maar	voor	wie	is	natuurlijk	nog	een	
verrassing.

“Uiteraard	hoort	er	ook	een	gedicht	bij	de	
surprise.	 In	het	gedicht	moet	de	naam	van	
degene	staan	voor	wie	je	de	surprise	maakt”,	
vertelt	Willemijn.
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Vieren met surprises!
Op de surprise moet niet je eigen naam, 
want als alle surprises uitgepakt zijn 
gaan we proberen te raden wie de sur-
prise gemaakt heeft.

Hoe	 je	een	gedicht	kunt	maken	bespreken	
ze	ook	 in	de	groep,	 als	het	over	 taal	gaat.	
Bij	het	thema	poëzie	komt	dat	ook	aan	bod.	
Verschillende	dichtvormen	worden	bespro-
ken	en	nu	kun	je	daar	in	de	praktijk	mee	aan	
de	slag	bij	een	sinterklaasgedicht.	

Als	de	surprises	klaar	zijn	nemen	we	ze	mee	
naar	 school	 en	 dan	 stellen	we	 ze	 tentoon.	
Iedereen	kan	dan	zien	wat	er	gemaakt	is	en	
kan	gaan	raden	welke	surprise	voor	hem	of	
haar	is.	Dat	is	ook	weer	een	leuk	moment.

Dan zie je ineens hoe creatief iedereen 
is en hoe veel tijd en moeite er weer is 
gedaan voor een mooie surprise om 
iemand anders te verrassen! (Juul)

Op	donderdag	2	december	kwamen	inder-
daad	de	surprises	van	de	bovenbouw	mee	
naar	school.	Het	hele	 Jenaplein	was	 in	één	
keer	 een	 pakhuis.	 Het	 pakhuis	 van	 Sint.	
Prachtig	om	de	spanning	van	de	bovenbou-
wers	 te	zien;	wat	 is	er	gemaakt,	welke	sur-
prise	 zou	 voor	mij	 kunnen	 zijn,	welke	 idee	
kan	ik	gebruiken	voor	volgend	jaar	of	voor	
surprise	thuis.	Dat	is	ook	leren	van	elkaar.
	
De	kinderen	uit	onderbouw	en	middenbouw	
komen	kijken.	Vol	verwondering	over	al	dat	
moois.	Zij	merken	kleine	details	op	die	vol-
wassenen	niet	meer	 zien	en	 leren	op	deze	
manier	al	wat	surprise	is	en	dat	je	daar	iets	
moois	van	kunt	maken.	Voor	de	kinderen	die	
deze	keer	in	quarantaine	zitten	doen	we	een	
digitale	 rondleiding.	 En	 voor	 de	 allerklein-
sten	is	het	gewoon	rondlopen	in	de	schat-
kamer	 van	 Sint.	 Andere	 jaren	 komen	 ook	
de	ouders	kijken	en	gasten	die	de	school	in	
lopen,	deze	keer	vanwege	corona	even	niet.	
Andere	jaren	blijft	iedereen	dan	even	staan	
en	kijkt	 verwonderd	 rond.	Wat	een	 fantas-
tisch	beeld.	Wat	een	creativiteit.	Dat	is	toch	
iets	anders	dan	het	beeld	dat	velen	blijken	
te	hebben	bij	surprise	op	een	basisschool.
																							
Roos	en	Jesper	vertellen	dat	zij	op	3	decem-
ber	met	 de	 surprises	 een	 spel	 gaan	 doen,	
ze	 gaan	 dobbelen.	 “Het	 aantal	 ogen	 op	
de	 dobbelsteen	 bepaalt	 wat	 je	mag	 doen,	
pepernoot	 eten,	 liedje	 zingen,	 rondje	 bui-
ten	 rennen,	 eigen	 surprise	 pakken	 of	 een	
surprise	voor	iemand	anders	kiezen.”	Bij	een	
andere	groep	gaan	ze	een	ballon	doorprik-
ken	waar	 een	naam	 in	 zit.	 Zo	geeft	 iedere	
groep	een	eigen	invulling	aan	deze	dag.	Als	

je	door	de	gang	loopt,	zie	je	in	alle	groepen	
een	gezellige	kring	waar	uitgebreid	gevierd	
wordt.	Over	een	ding	zijn	alle	bovenbouR-
oos	en	Jesper	vertellen	dat	zij	op	3	decem-
ber	met	 de	 surprises	 een	 spel	 gaan	 doen,	
ze	 gaan	 dobbelen.	 “Het	 aantal	 ogen	 op	
de	 dobbelsteen	 bepaalt	 wat	 je	mag	 doen,	
pepernoot	 eten,	 liedje	 zingen,	 rondje	 bui-
ten	 rennen,	 eigen	 surprise	 pakken	 of	 een	
surprise	voor	iemand	anders	kiezen.”	Bij	een	
andere	groep	gaan	ze	een	ballon	doorprik-
ken	waar	 een	naam	 in	 zit.	 Zo	geeft	 iedere	
groep	een	eigen	invulling	aan	deze	dag.	Als	
je	door	de	gang	loopt,	zie	je	in	alle	groepen	
een	gezellige	kring	waar	uitgebreid	gevierd	
wordt.	 Over	 een	 ding	 zijn	 alle	 bovenbou-
wers	het	eens….

Het is echt een feestdag!

Dit	alles	is	vieren,	de	voorpret,	de	dag	zelf	en	
voor	velen	nog	dagen,	maanden	en	wellicht	
jaren	napret!

Wil	 jij	 ook	 dat	 jouw	 kind(eren)	 bij	 ons	 op	
school	mee	komt	(komen)	vieren?	Mail	dan	
even	naar	info@antoniusabt.nl.	Wij	informe-
ren	je	graag	over	onze	school	en	wij	leiden	
je	heel	graag	rond.	
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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

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!
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Werkgroep Herbestemming

Nadat	 Philip	 van	 Beek,	 secretaris	 van	 het	
kerkbestuur,	 in	 De	 Tweeterp	 van	 juli	 2020	
u	 voor	 de	 eerste	 keer	 deelgenoot	 heeft	
gemaakt	van	de	plannen	over	de	toekomst	
van	de	Sint	Lambertuskerk,	 is	het	nu	hoog	
tijd	u	op	de	hoogte	te	brengen	van	de	ont-
wikkelingen.	

Zoals	 toen	 ook	 met	 u	 gedeeld,	 voelt	 het	
kerkbestuur	zich	verplicht	om	de	regie	over	
de	 toekomst	 van	 de	 kerk	 en	 de	 pastorie	
zelf	in	handen	te	houden.	Zij	heeft	daarom	
een	 haalbaarheidsonderzoek,	 door	 de	
Gemeente	 ‘s-Hertogenbosch	en	de	Provin-
cie	Noord-Brabant	gesubsidieerd,	laten	uit-
voeren	 door	 architectenbureau	 Moons	 uit	
Waalwijk.	 In	 dit	 onderzoek	 wordt	 gekeken	
hoe	we	als	parochie	en	dorpsgemeenschap	
ook	 in	 de	 toekomst	 het	 best	met	 kerk	 en	
pastorie	 kunnen	omgaan,	ondanks	de	 ver-
mindering	van	het	aantal	kerkbezoekers	en	
de	financiële	middelen.	

Omdat	 het	 erop	 lijkt	 dat	 de	 verkenning	
van	het	kerkbestuur	in	de	richting	gaat	wij-
zen	 van	 het	 inzetten	 van	 het	 kerkgebouw	
en	 pastorie	 voor	 de	 sociale	 en	 culturele	
activiteiten	 binnen	 het	 dorp	 Engelen,	 zon-
der	daarbij	de	 functie	van	het	kerkgebouw	

Toekomst van de Sint Lambertuskerk

te	 verliezen,	 voert	 het	 kerkbestuur	 op	 dit	
moment	kennismakingsgesprekken	met	elk	
van	een	brede	groep	betrokkenen	rondom	
de	locatie	van	de	kerk	en	de	pastorie.

Medio	januari	2022	vindt	er	een	eerste	ont-
moeting	plaats	met	alle	groepen	betrokke-
nen	en	wordt	de	uitslag	van	het	onderzoek	
en	 van	 de	 gesprekken	 met	 parochianen,	
omwonenden	 en	 andere	 direct	 betrokke-
nen	gedeeld.	Ook	zal	er	een	begin	worden	
gemaakt	met	het	delen	van	ideeën	voor	een	
gezamenlijk	plan.	Te	denken	valt	aan	wonin-
gen	 voor	 jong	 en	 oud	met	 voorzieningen,	
zodat	 mensen	 langer	 in	 Engelen	 kunnen	

blijven.	 Daarbij	 is	 voldoende	 ruimte	 voor	
sociale	en	culturele	activiteiten	die	momen-
teel	 grotendeels	 in	 dorpshuis	 De	 Enge-
lenburcht	 zijn	 ondergebracht.	 Tevens	 is	 er	
plaats	voor	de	pastorale	activiteiten	van	de	
katholieke	kerk.	Gemeenschappelijk	draag-
vlak	 en	 goedkeuring	 van	 gemeente,	 Abdij	
van	Berne	en	het	bisdom	zijn	hiervoor	van	
groot	belang.

Heeft	u	vragen	of	wilt	u	meedenken?	Stuur	
dan	 een	 bericht	 naar	 secretariaat@paro-
chie-engelen.nl	 en	 er	wordt	 contact	met	u	
opgenomen.



AAndAcht mAAkt het verschil
kijk voor onze speciale service op florismakelaars.nl
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René van der Hoeven

Ik	 bel	 aan,	 Florie	 doet	 open	 en	 noodt	me	
binnen.	Ondanks	de	twee	vrij	rondvliegende	
papegaaien,	“ze	doen	echt	niks	hoor”,	voel	
ik	me	snel	thuis.	Florie	is	oprichtster	en	voor-
zitster	 van	 de	 stichting	 ChancEd.	 Lien	 van	
den	 Heuvel,	 eveneens	 uit	 Engelen,	 is	 ook	
aanwezig.	 Lien:	 “Wij	 werkten	 voor	 het	 Lili-
anefonds	 en	hielden	na	ons	 vertrek	 aldaar	
contact.	 Bijna	acht	 jaar	geleden	vroeg	Flo-
rie	me	om	als	vrijwilligster	haar	stichting	te	
ondersteunen,	daarom	zit	 ik	vanavond	ook	
hier.	Overigens,	 bij	 ChancEd	werken	 alleen	
vrijwilligers.”	

Eigen	ervaring
Florie:	 “Ik	 kom	uit	 een	 arm	gezin	met	 tien	
kinderen.	Mijn	ouders	konden	zich	niet	ver-
oorloven	om	me	naar	de	middelbare	school	
te	sturen.	Mijn	oom	had	een	winkel	en	han-
delde	in	kokosnoten,	ik	mocht	bij	hem	gaan	
werken,	 in	 ruil	 daarvoor	 betaalde	 hij	 mijn	
studie.	Mijn	taken,	eigenlijk	goed	voor	drie	
man:	 schoonmaken,	 koken,	 wassen,	 dieren	
verzorgen,	op	de	winkel	passen,	enz.	 In	de	
schoolpauzes	snel	op	en	neer	om	te	koken.	
Werkdagen	van	vier	uur	's	ochtends	tot	tien	
uur	 's	 avonds	 nam	 ik	 voor	 lief,	 zo	 graag	
wilde	ik	studeren.	Om	alle	klusjes	op	tijd	te	
klaren	leerde	ik,	nog	voor	de	term	bestond,	
wat	 ‘timemanagement’	 inhield.	 Uiteindelijk	
rondde	 ik	 een	 Bachelor	 in	 Business	 Admi-
nistration	 af,	 waar	 mijn	 ouders	 en	 ik	 trots	
op	zijn.	Ik	werkte	van	1990	tot	2015	voor	het	
Liliane	Fonds,	onder	andere	als	regio-coör-
dinator	 van	 Azië	 en	 later	 programma-co-
ordinator	 van	het	 Engelstalig	gedeelte	 van	
Afrika.	 Een	 zeer	 leerzame	 periode.	 In	 1997	
richtte	ik	Stichting	ChancEd	op,	waarvoor	ik	
in	mijn	 vrije	 tijd	werkte,	 nog	 steeds	 overi-
gens.”

Doel
Florie:	“ChancEd	maakt	het	voor	de	allerarm-
ste	kinderen	op	het	Filipijnse	eiland	Samar	
mogelijk	om	de	basisopleiding	van	10	jaar	te	
volgen.	ChancEd	legt	huisbezoeken	af,	kijkt	
of	 er	 iemand	 binnen	 de	 familie	 (familie	 is	
erg	belangrijk	in	de	Filipijnen)	iets	kan	doen,	

spreekt	 met	 ouders	 en	 schoolleiders	 over	
de	intentie	van	het	ChancEd-programma	en	
maakt	mondelinge	afspraken	over	de	rollen	
en	verantwoordelijkheden	van	elke	partij.”	

Organisatie
“Ik	wilde	 een	 kleine,	 efficiënte,	 onafhanke-
lijke	organisatie	met	alleen	vrijwilligers,	met	
korte	 lijntjes,	 schriftelijk	 rapporteren	 alleen	
indien	 nodig,	 met	 zo	 min	 mogelijk	 romp-
slomp	en	kosten,	die	zo	goed	als	al	het	geld	
aan	de	kinderen	besteedt.	De	Filipijnse	over-
heid	verzorgt	voor	 iedereen	gratis	 toegan-
kelijk	 onderwijs,	 maar	 niet	 de	 bijkomende	
kosten.	 Vaak	 is	 er	 geen	 geld	 bij	 ouders	 of	
familie	 voor	 de	 aanschaf	 van	 noodzake-
lijke	 schoolspullen	 zoals	 papier	 en	 pen,	
schoolreisjes,	 contributies	 en	 niet	 te	 ver-
geten	 een	 uniform.	 Voor	 een	 klein	 bedrag	
van	20	euro	kan	een	kind	het	hele	jaar	naar	
school.	 ChancEd	 organiseert	 in	 samenwer-
king	 met	 andere	 organisaties	 ook	 zomer-
kampen.	 Leerlingen	zijn	dan	vaak	voor	het	
eerst	 alleen	 van	 huis	 en	 leren	 veel	 van	 en	
over	samenwerken	en	verantwoordelijkheid	
dragen.	Ouders	 zijn	 trots	 op	hun	 kinderen	
als	ze	hun	verhalen	horen.	De	overheid	is	blij	
met	de	activiteiten	van	ChancEd.”

Onafhankelijk
Florie	 is	 met	 eigen	 geld	 begonnen.	 Colle-
ga’s,	 vrienden	 en	 familie	 die	 haar	 verhaal	
aanhoorden,	steunden	met	donaties.	Florie	
is	 puur,	 eerlijk	 en	 duidelijk,	 vertelt	 bevlo-
gen,	met	 liefde	 en	 humor	 over	 haar	 stich-
ting,	de	mensen	en	vooral	de	kinderen.	Wars	
van	 onnodige	 persoonlijke	 aandacht	 is	 ze	
bij	 voorkeur	op	de	achtergrond,	 tussen	de	

mensen	bezig,	 sturen,	 confronteren,	weten	
wat	er	op	de	werkvloer	speelt,	om	het	beste	
eruit	te	halen	voor	de	kinderen.	Ze	weet	pre-
cies	wat	ze	wil.	Ze	vraagt	niet	om	geld.	Ze	
publiceert	 de	 resultaten	 van	 haar	 stichting	
op	de	site,	laat	daar	ook	op	allerlei	manieren	
zien	wat	er	is	bereikt	en	nodigt	mensen	uit	
de	site	te	bekijken.	Of	mensen	willen	done-
ren	mogen	ze	zelf	weten.	En	het	werkt.	

Donaties
Lien:	 “ChancEd	 heeft	 een	 kleine	 groep	
loyale	 donateurs	 die	 ervoor	 zorgt	 dat	 het	
programma	 in	 De	 Filipijnen	 kan	 draaien.	
Natuurlijk,	 hoe	 meer	 donaties,	 hoe	 meer	
kinderen	 we	 kunnen	 helpen.	 In	 Nederland	
houdt	 het	 echtpaar	 Rianne	 Pijnenburg	 en	
Joop	van	Hezik	zich	bezig	met	fondsenwer-
ving.	 Ze	 richten	 zich	 op	 vrienden	 en	 fami-
lie,	 vrienden	 van	 vrienden,	 basisscholen,	
serviceclubs	 zoals	 de	 Lions	 Club	 en	 kleine	
bedrijven.	 Giften	 zijn	 aftrekbaar.	 Meestal	
gaat	 Florie	 rond	 Kerst	 Nederlandse	 basis-
scholen	 langs	 om	de	 kinderen	 te	 vertellen	
over	ChancEd.”

Coördinator
Lien:	“Op	Samar	heeft	de	stichting	een	pro-
gramma-coördinator.	 Een	 oud-lerares	 die	
precies	weet	wanneer	een	kind	op	de	basis-
school	wat	nodig	heeft	en	ervoor	zorgt	dat	
het	dat	ook	krijgt.	De	coördinator	houdt	ook	
in	de	gaten	of	er	met	de	verstrekte	midde-
len	goed	wordt	omgegaan.	Wil	een	kind	een	
nieuwe	pen	omdat	de	oude	kapot	of	versle-
ten	is,	dan	moet	het	de	oude	inleveren	om	
te	voorkomen	dat	een	pen	verkocht	wordt,	
verleidelijk	als	je	echt	heel	arm	bent.”

‘Kans op onderwijs voor armste Filipijnse kinderen’
Florie Ladrero over Stichting ChancEd

Lees verder op pagina 30
Florie (l) en Lien



Zichzelf	gebleven	
Florie:	 “In	 1989	 trouwde	 ik	op	de	Filipijnen	
met	 een	Nederlandse	man,	 in	 januari	 1990	
kwam	 ik	 naar	Nederland.”	 Florie	 is	 zichzelf	
gebleven,	als	ze	 ‘thuis	op	de	Filippijnen’	 is,	
helpt	ze	mee	op	het	land,	in	het	huishouden	
en	met	het	onderhoud	van	het	huis.	Ze	voelt	
zich	nergens	te	goed	voor,	treedt	niet	in	de	
rol	 van	 sjieke	mevrouw	uit	 het	 buitenland,	
waarin	men	haar	graag	zou	willen	zien.	Ze	is	
enthousiast	en	gedreven,	gaat	indien	nodig	
overtuigend	op	haar	strepen	staan	en	is	een	
inspiratiebron.	 Het	 helpen	 van	 anderen	 zit	
haar	in	het	bloed.	Mensen	nemen	haar	visie	
over:	zo	veel	mogelijk	zelf	managen,	tonen	
hoe	het	moet,	je	eigen	verantwoordelijkheid	
nemen	en	starten	van	soortgelijke	program-
ma’s	op	andere	eilanden	van	de	Filipijnen.

Mentaliteitsverandering
Florie:	 “Heel	 veel	 Filipijnen,	 zowel	mannen	
als	 vrouwen,	 werken	 in	 het	 buitenland	 en	

Vervolg van pagina 29 sturen	geld	naar	huis.	Met	als	gevolg:	veel	
gezinnen	waarin	pa	of	ma	alleen	de	opvoe-
ding	verzorgt,	een	kwalijke	zaak.	Achterblij-
vers	zien	minder	de	noodzaak	om	zelf	werk	
te	zoeken,	het	geld	komt	 toch	wel	binnen.	
Zo	 wordt	 werken	 in	 het	 buitenland	 mede	
in	 stand	 gehouden.	 Bovendien,	 men	 komt	
na	 tien	 jaar	 in	het	buitenland	 terug	 in	een	
vreemde	wereld.	 Ik	wil	de	mentaliteit	wijzi-
gen,	streef	naar	een	maatschappij	waar	kin-
deren	 ongeacht	 hun	 sociale	 klasse	 onder-
wijs	 kunnen	 volgen,	 om	 het	 hen	 mogelijk	
te	maken	volwaardig	mee	te	werken	aan	de	
ontwikkeling	 van	 hun	 eigen	 gemeenschap	
en	land.”

Succes
Florie:	 “De	 inspanning	 van	 de	 stichting	
werpt	 zijn	 vruchten	 af.	 Zijn	 kinderen	 een-
maal	 opgenomen	 in	 het	 programma	 dan	
maken	 ze	 dat	 meestal	 af.	 Door	 de	 jaren	
heen	 heeft	 ChancEd	meer	 dan	 10.000	 kin-
deren	naar	school	kunnen	sturen.	De	kinde-

ren	hebben	verschillende	niveaus,	sommige	
beginnen	vanaf	groep	1,	andere	vanaf	groep	
3,	4,	5	etc.	Wat	het	niveau	ook	is,	alles	is	erop	
gericht	om	hen	in	staat	te	stellen	de	basis-
opleiding	af	 te	 ronden,	omdat	dit	een	ver-
eiste	is	voor	het	hoger	onderwijs.	De	meeste	
van	de	 kinderen	blijven	ongeveer	 tien	 jaar	
in	 het	 programma.	 Soms	 stopt	 een	 kind	
vanwege	gebrek	aan	interesse	of	verhuizing	
naar	 een	 andere	 plaats	waar	 ChancEd	 niet	
aanwezig	is.”

Corona
Door	 corona	 zitten	 er	 nu	 slechts	 honderd	
leerlingen	 in	 het	 programma,	 nogal	 wat	
scholen	zijn	gesloten,	reizen	is	lastig.	Zij	krij-
gen	op	het	moment	iedere	week	lesmateri-
aal	en	digitaal	les.	Bijvangst:	Corona	dwingt	
ouders,	hoewel	vaak	analfabeet,	hun	kinde-
ren	die	nu	thuis	zijn,	te	helpen	met	huiswerk.	
Het	vergroot	de	betrokkenheid.

Meer	info?	www.chanced.org
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Oude ansicht
De	 burgemeesterswoning	 van	 Bokhoven	
op	het	Driekoningenplein	was	al	twee	keer	
eerder	onderwerp	in	deze	Tweeterp,	name-
lijk	 in	nr.	9	 van	2013	 (een	ansicht	uit	 1908)	
en	recent	nog	in	nr.	7	van	2020	(een	ansicht	
uit	 1912).	 En	nu	dan	de	 laatste	 ansicht,	die	
in	 1932	 van	 dit	 markante	 gebouw	 werd	
gemaakt	vóór	het	in	de	Tweede	Wereldoor-
log	 verwoest	 werd.	 Deze	 (ambts-)woning	
had	burgemeester	 Johannes	Versteeg	voor	
zichzelf	 en	 zijn	 vrouw	Agnes	 van	Mil	 laten	
bouwen.	Een	dag	na	hun	huwelijk	op	21	juli	
1898,	 toen	 de	 bouw	 net	 gereed	 gekomen	
was,	betrok	het	kersverse	echtpaar	het	pand.	
Versteeg	was	van	1898	tot	aan	zijn	dood	in	
1916	 burgemeester	 van	 Bokhoven	 en	werd	
opgevolgd	 door	 Adrianus	 Petrus	 Josephus	
Willems,	 die	 de	woning	 in	 1924	 kocht	 van	
de	erfgenamen	van	Versteeg.	Willems	bleef	
er	wonen	tot	aan	het	einde	van	de	oorlog.	
Tijdens	de	bevrijding	van	Bokhoven	in	okto-
ber	1944	werd	het	pand	verwoest	en	de	res-
tanten	 werden	 gesloopt.	 Het	 terrein	 bleef	
sindsdien	 onbebouwd	 en	 kreeg	 later	 de	
naam	Driekoningenplein.	In	maart	2011	wer-
den	de	funderingen	van	de	burgemeesters-

woning	 archeologisch	 opgegraven,	waarbij	
onder	 andere	 de	 nog	 vrijwel	 gave	 kelder	
van	het	huis	tevoorschijn	kwam.	Daarin	wer-
den	 22	 kogels	 of	 kogelhulzen	 gevonden,	
waaronder	 die	 van	 een	 Engelse	 Brengun	
en	Vickers/Enfield	en	van	een	Amerikaanse	

Garand.	 Tegenwoordig	 is	 nauwelijks	 meer	
iets	van	de	situatie	op	de	ansicht	bewaard	
gebleven.	Het	slordig	met	de	hand	geschre-
ven	opschrift	(op	het	negatief!)	kwam	vaker	
voor	in	die	tijd.	
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

Wie	kent	het	niet?	Oude	foto’s	waar	perso-
nen	op	staan,	maar	waarvan	we	niet	weten	
wie	het	zijn.	Een	bekend	probleem	waar	we	
te	weinig	bij	stilstaan.	Generaties	verdwijnen	
en	op	een	gegeven	moment	verdwijnen	de	
mensen	op	de	foto	in	de	anonimiteit.	Dat	is	
erg	jammer.	

Zoekplaatje
Om	 dit	 probleem	 het	 hoofd	 te	 bieden	 is	
heemkundekring	 Angrisa	 al	 geruime	 tijd	
druk	bezig	om	de	namen	van	personen	op	
foto’s	te	achterhalen.	Dat	gebeurt	in	samen-
werking	 met	 een	 aantal	 oudere	 inwoners,	
die	wij	zeer	dankbaar	zijn	voor	hun	hulp.
Toch	willen	wij	een	groter	publiek	bereiken	
om	ook	hen	de	kans	te	geven	hun	geheugen	
op	te	frissen.

Om	het	gemakkelijker	te	maken	worden	in	
sommige	gevallen	de	personen	op	de	foto	
voorzien	van	een	nummer.	Herkent	u	men-
sen	op	één	van	de	 twee	geplaatste	 foto’s?	

Stuur	dan	een	mail	met	alle	informatie	die	u	
hebt	over	deze	persoon	naar	info@angrisa.
nl	en	in	een	van	de	volgende	nummers	van	
De	 Tweeterp	 zullen	 we	 dan	 de	 resultaten	
met	u	delen.	



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. 
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Ljuba Suhodolskaja, bewustzijncoach van de Nieuwe Tijd

Wij	leven	in	een	bijzondere	tijd,	in	het	jaar	om	nooit	te	vergeten.
Wat	in	de	wereld	gaande	is	willen	wij	allemaal	weten.
Wat	ons	wordt	aangereikt	in	sociaal	media	of	op	televisie
Is	om	ons	wakker	te	schudden	en	bedenken	van	een	nieuwe	visie.

Alles	blijft	in	beweging,	continu	verschuift	en	verandert.
Wat	je	ook	doet	of	denkt	en	welke	wegen	je	bewandelt.
Niets	blijft	hetzelfde	in	de	hectiek	van	vandaag	maar	ook	morgen.
Wat	ooit	ondergesneeuwd	is	geraakt,	ligt	niet	meer	geborgen.

De	wereld	die	jij	en	ik	kennen	is	aan	een	verrassende	wending	toe.
Veel	leed	en	verdriet	wereldwijd	brengen	ons	allen	hiernaartoe.
Naar	het	moment	dat	wij	met	elkaar	in	gesprek	gaan,	ons	verbinden.
Onze	harten	laten	opengaan	en	de	liefde	in	onszelf	hervinden.

Het	versluierd	licht	is	bereid	opnieuw	te	gaan	schijnen.
Laten	wij	het	leven	vertrouwen	en	zijn	smaak	nogmaals	verfijnen.
Wat	diep	van	binnen	al	die	tijd	lag	te	borrelen	en	te	rijpen,
Wordt	onze	nieuwe	realiteit	die	wij	gaan	leren	begrijpen.

Hoe	zou	de	wereld	er	uit	zien	als	wij	met	andere	ogen	naar	buiten	kijken?
De	eerbied	voor	de	mens	en	de	natuur	doet	ons	gevoel	verrijken.
Als	wij	het	tempo	en	de	snelheid	van	ons	levens	bewust	vertragen,
Komt	onze	Aarde	tot	rust	en	worden	wij	door	het	leven	zelf	gedragen.

Het	goede	in	een	ander	zien	en	elkaar	in	dankbaarheid	omarmen.
Ook	op	afstand	even	glimlachen	om	ons	innerlijk	kind	te	verwarmen.
Het	vuurtje	opwekken,	ons	niet	door	angst	of	paniek	laten	leiden.
Voor	liefde	die	alles	omvattend	is	kiezen	en	ons	laten	begeleiden.

Liefde	haalt	een	verborgen	herinnering	juist	nu	naar	boven:
Wij	zijn	niet	afgescheiden,	wij	zijn	één.	En	dat	ging	verloren.
Mensen	zijn	op	zoek	naar	de	manieren	om	met	elkaar	te	verbinden,
Een	aansluiting	in	ons	hart	waar	liefde	en	licht	zijn	te	vinden.

Voor	iedereen	om	ons	heen	zijn	dit	bijzondere	maar	ook	vreemde	tijden.
Wij	verlangen	naar	een	persoonlijk	contact	en	juist	dat	moeten	we	vermijden.
De	eenzaamheid	uit	de	wereld	helpen	is	even	stoppen	en	een	praatje	maken,
Familieleden	in	contact	brengen	door	ze	te	bellen	om	elkaars	hand	aan	te	raken.

Wat	is	dit	toch	een	kleine	moeite	om	voor	een	ander	een	momentje	te	nemen.
Hem	of	haar	eventjes	vriendelijk	te	begroeten	en	de	zwaarte	weg	te	nemen?
Wij	hoeven	niet	altijd	groot	te	denken,	eerst	met	onszelf	in	klein	beginnen,
In	onze	eigen	omgeving	op	elkaar	letten	en	zorgen	dat	er	rust	is	bij	ons	binnen.

Dit	bijzondere	jaar	loopt	ten	einde.	Wij	zijn	klaar	voor	een	nieuw	begin.
Wij	zijn	toeschouwers	van	de	jaarwisseling	en	zitten	voor	-	en	niet	achterin.
Het	is	tijd	om	je	eigen	spel	te	gaan	spelen,	het	leven	creëren	naar	eigen	hand.
Om	dichter	bij	elkaar	te	kunnen	komen,	bewaren	wij	juist	nu	een	nodige	afstand.

De	tijd	van	Kerstmis	nadert.	De	weg	daarnaar	toe	wordt	bepaald	en	verlicht.
Zullen	wij	nu	van	elkaar	gaan	houden	zonder	dat	je	iemand	iets	verplicht?
Zullen	wij	samen	onze	liefde	voelen,	een	verbinding	zoeken	in	eigen	hart?
Zullen	wij	samen	voor	geluk	gaan	en	hopen	voor	een	goede	nieuwe	start?

Zullen	wij	onze	wensen	uitspreken	en	gaan	genieten	van	iedere	dag?
Zullen	wij	diep	in	de	ogen	kijken	en	gunnen	elkaar	een	lieve	glimlach?
Zullen	wij	het	leven	gaan	koesteren	en	dankbaar	zijn	voor	ieder	moment?
Wij	wensen	iedereen	fijne	feestdagen	met	wie	of	waar	je	ook	samen	bent!

Ode aan deze bijzondere tijd



Op	zondag	 14	november	 jl.	was	de	 traditi-
onele	 intocht	 en	 ontvangst	 van	 Sint	 Nico-
laas	in	Engelen.	Door	het	coronavirus	moest	
het	 organisatiecomité	 hierbij	 weer	 flink	
improviseren.	 De	 aankomst	 aan	 de	 kade	
aan	de	Graaf	van	Solmsweg	mocht	van	de	
gemeente	 niet	 doorgaan	 omdat	 dat,	 zoals	
gewoonlijk,	een	te	grote	groep	mensen	bij	
elkaar	 brengt.	 Daarom	 kwam	 de	 Sint	 met	
zijn	roetveegpieten	in	een	auto	naar	de	kin-
deren	toe,	via	een	uitgebreide	rondrit	door	
het	dorp	en	door	alle	kastelen.	

Hierna	 werden	 Sint	 en	 de	 ruim	 20	 pieten	
ontvangen	 in	 De	 Engelenburcht.	 Ook	 hier	
was	het	anders	dan	anders.	In	plaats	van	een	
krioelende	massa	mensen	in	de	zaal,	mocht	
dit	 jaar	 elk	 kind	maar	 één	 ouder	 of	 bege-
leider	 meebrengen	 en	 moest	 iedereen	 op	
afstand	op	stoelen	zitten.	Bij	de	ingang	was	
een	QR-codecheck	en	werden	mondkapjes	
uitgedeeld.	 Bijna	 100	 kinderen	 en	 even-
zoveel	 ouders	 waren	 aanwezig.	 Ondanks	
de	 aanpassingen	 heeft	 iedereen	 genoten	
van	een	 leuk,	kort	programma	onder	 regie	
van	presentator	Gabri	Wijnakker.	Ruim	140	

Sinterklaas in auto door dorp
kinderen	 hadden	 een	 kleurplaat	 ingele-
verd.	 Voor	 hen	 was	 er	 uiteraard	 weer	 een	
mooi	cadeautje.	Het	organisatiecomité,	met	

enkele	nieuwe	leden,	kan	terugzien	op	een	
geslaagde	middag.	
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Heesterburgh
John Branderhorst

Deze	laatste	column	vermeld	het	restant	van	
wat	 nog	 overblijft	 aan	 werkzaamheden	 na	
1	 januari	 2022.	 De	 projectleider	meldt,	 dat	
alle	 woningen	 en	 appartementen	 dan	 zijn	
opgeleverd	en	dat	men	nu	bezig	is	de	laat-
ste	onvolkomenheden	voor	de	bewoners	op	
te	lossen.	Deze	klus	zit	er	dan	op	voor	wat	
betreft	de	bouw.	Inmiddels	heeft	de	andere	
tak	 van	 de	 aannemer	 de	 opdracht	 om	 de	
inrichting	 in	en	om	het	 kasteel	 een	defini-
tieve	vorm	te	geven.

We	zien	al	veel	van	de	omtrekken,	maar	er	
moet	nog	wat	werk	verzet	worden.	De	pro-
jectleider	van	Infra	meldde	dat	er	nog	enkele	
bomen	voor	de	kerst	in	het	kasteel	geplant	
worden,	maar	de	beplanting	om	het	kasteel	
zal	naar	verwachting	pas	 in	heb	begin	van	
het	voorjaar	mogelijk	zijn.	Dan	pas	kunnen	
de	 Wadi’s	 enz.	 ook	 met	 kruidenmengsel	
ingezaaid	 worden,	 evenals	 de	 struiken	 en	
hagen	 rondom	 het	 parkeerterrein	 van	 het	
appartementsgebouw.	 In	 de	 bouwfase	 is	
daarover	 nog	 overleg	 geweest	met	 enkele	
buurtbewoners.
Voor	 de	 kerst	 moet	 de	 toegangsweg	 met	
klinkers	worden	voorzien.	Inmiddels	zijn	de	
doorsteken	in	de	berm	van	De	Omloop	ook	

al	 hersteld/aangepast	 en	 daarmee	 loopt	
men	 in	de	pas	met	de	 inritten	 van	 andere	
kastelen,	 die	 ook	 in	 klinkervorm	 zijn	 voor-
zien.
Tegen	het	dijklichaam	komt	nog	een	piping	
wal	 te	 liggen,	die	echter	 lager	uitvalt	 is	de	
boodschap.	 Het	 niveau	 wordt	 begin	 vol-
gend	 jaar	op	definitieve	hoogte	afgewerkt.	
De	doorsteek	vanuit	het	kasteel	voor	wan-
delaars	 heeft	 al	 een	 mooie	 trapopgang	
gekregen.	

De	 omgeving	 van	 de	 nieuwe	 houtenbrug	
naar	de	beleefspeelplaats	wordt	nog	geop-
timaliseerd,	 zodat	 wandelaars	 er	 zonder	
gevaar	kunnen	passeren.	Nabij	De	Brink,	de	
voorkant	 van	 het	 appartementsgebouw,	 is	
de	afscheiding	middels	keerwanden	gereali-
seerd,	echter	zodra	de	temperatuur	het	toe-
laat,	wordt	gestart	deze	wand	met	schoon-
metselwerk	te	camoufleren	en	de	definitieve	
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In	 elke	 familie	 komt	 ooit	 de	 dag	 dat	 het	
ouderlijk	huis	wordt	verlaten	doordat	een	
ouder	 overlijdt	 of	 naar	 een	 zorginstelling	
verhuist.	Voor	alle	betrokkenen	is	dat	een	
drukke	 en	 vaak	 ook	 emotionele	 periode.	
Opeens	moet	er	 in	korte	tijd	veel	worden	
geregeld,	 van	 achterstallige	 administra-
tie	 tot	 leegruimen	 van	 het	 huis	 en	 juri-
dische	 zaken.	 Een	 makelaar	 die	 het	 huis	
verkoopt	 is	 dan	 echt	 niet	 de	 enige	 zorg.	
Henk	van	Vliet	en	Geraldine	de	Koning	van	
Floris	Makelaars	hebben	dit	al	 vaak	mee-
gemaakt.	 Zij	willen	 families	 daarom	meer	
ondersteuning	bieden	en	zijn	gestart	met	
Floris	Ontzorgt.

Geraldine	de	Koning	is	een	van	de	gezich-

ten	van	Floris	Ontzorgt:	“Bij	Floris	makelaars	
vinden	 we	 het	 waardevol	 dat	 we	 mensen	
mogen	 vergezellen	 in	 hun	 zoektocht	 naar	
een	 passende	 nieuwe	 woning.	 Daarom	
begeleiden	we	dit	proces	met	aandacht	en	
zorgvuldigheid,	 want	 dat	 past	 bij	 ons.	 Dat	
krijgen	we	 terug,	 want	 de	 afgelopen	 jaren	
hebben	 onze	 klanten	 nadrukkelijk	 hun	
waardering	uitgesproken	over	de	persoon-
lijke	aandacht	die	we	geven.”

Henk	van	Vliet	vult	aan:	“We	kregen	steeds	
vaker	de	vraag	of	we	meer	begeleiding	zou-
den	kunnen	bieden	rond	de	overdracht	van	
de	ouderlijke	woning.	Mensen	hebben	daar	
in	die	fase	van	het	leven	echt	behoefte	aan.	
Denk	 bijvoorbeeld	 aan	 extra	 administra-

tieve	ondersteuning	en	hulp	bij	 juridische	
vragen.	Maar	ook	praktische	vragen,	zoals	
iemand	die	kan	zorgen	dat	de	 tuin	of	de	
woning	 op	 orde	 wordt	 gebracht	 of	 hulp	
rond	de	verhuizing.	Ook	merkten	we	dat	er	
behoefte	 is	aan	begeleiding	op	het	emo-
tionele	vlak.	Mensen	gaan	in	zo’n	periode	
toch	ook	een	rouwproces	door.”	

Floris	Ontzorgt	is	een	nieuwe	activiteit	van	
Floris	makelaars.	Floris	Ontzorgt,	heeft	een	
mooi	 netwerk	 van	 betrokken	 en	 ervaren	
partners,	 heeft	 een	 opleiding	Nabestaan-
denzorg	gevolgd	bij	Terra,	zorg	in	rouw	en	
is	 aangesloten	 bij	 het	 Landelijk	 Platform	
Nabestaandenzorg.	 Ga	 voor	 meer	 infor-
matie	naar	florisontzorgt.nl.

(Advertorial)

Floris Ontzorgt rond de ouderlijke woning
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Goed geregeld zonder zorgen

De ouDerlijke woninG

Floris ontzorgt is gespecialiseerd in de begeleiding van de 

overdracht van het ouderlijk huis en alles wat daarbij komt 

kijken. We zijn graag je gids in de praktische, administratieve én 

juridische kanten van deze verandering, als een ouder naar een 

zorginstelling verhuist of is overleden. we inventariseren wat er 

nodig is en we geven de ondersteuning waar jij om vraagt. 

Kijk op florisontzorgt.nl wat we voor jou kunnen betekenen. 

FloriS STAAT klAAr Voor jou
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Herkomst	naam	Oeverzwaluw
De	oeverzwaluw	is	een	zangvogel	uit	de	familie	van	de	zwaluwen	(Hirundinidae).	De	vogel	behoort	tot	de	meest	wijdverspreide	zwa-
luwsoorten	en	is	te	vinden	in	waterrijke	gebieden,	waar	hij	zich	voedt	met	kleine	insecten.	De	oeverzwaluw	broedt	in	tunnels,	die	hij	zelf	
graaft	in	rivieroevers.	De	winter	brengt	hij	door	in	Afrika.	Het	geluid	van	een	oeverzwaluw	is	te	beschrijven	als	een	raspende	roep	en	zang.		
Bron:	www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/oeverzwaluw		

Alisa Lalicic

Er zijn zo van die onderwerpen die dorps-
genoten bezighouden 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	Peter	Dijkstra	uit	kasteel	Wuyvenhaerd	
ontvingen	 wij:	 “Een	 aantal	 jaren	 geleden	
maakte	 ik	 via	 de	 zeepkist	 al	 gebruik	 van	

mijn	 ‘spreekrecht’	 c.q.	ongerief:	 het	betreft	
wederom	 het	 standaard	 apart	 vermelden	
van	 de	 Haverleij	 in	 veel	 communicatie,	 als	
ware	het	een	eigen	dorp	naast	Engelen	en	
Bokhoven.	In	de	laatste	Tweeterp	is	het	nog	
erger:	 op	 de	 pagina	 van	 de	 bestuursraad	
zelf	 wordt	 zelfs	 het	 Slot	 apart	 vernoemd,	
los	van	de	kastelen	van	de	Haverleij	en	dan	
dus	ook	weer	een	apart	dorp?	Ik	citeer:	“Als	
bestuursraad	 zijn	 wij	 overlegpartner	 van	
de	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch	 voor	 alles	
in	ons	bestuursgebied:	dus	alles	in	de	dor-
pen	 Engelen	 en	 Bokhoven,	 de	 kastelen	 op	
de	Haverleij	en	’t	Slot”.	Slechts	het	noemen	
van	Engelen	en	Bokhoven	dekt	al	de	lading.	
De	gemeente	weet	best	dat	de	Haverleij	 in	
Engelen	ligt.

Beste	bestuursraad,	doe	uw	naam,	Bestuurs-
raad	Engelen	Bokhoven,	eer	aan	en	stop	met	
onderscheid	maken.	De	Haverleij	 is	onder-
deel	van	Engelen	en	dus	zijn	wij	allen	Enge-

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

Dit	 keer	 aan	 het	 woord,	 Emily	 (7	 jaar)	 en	
Amy	 (5	 jaar)	 wonend	 op	 de	 Oeverzwaluw	
in	Engelen.	Ze	wonen	hier	samen	met	papa	
Maarten,	mama	Marieke	en	drie	vissen.	De	
vissen	heten	Doornroosje,	Kitkat	en	Wolkje.	

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?	
Dat	 kan	 Emily	 wel	 vertellen:	 “Het	 is	 een	
vogel!”	 	Emily	denkt	dat	de	straat	zo	heet,	
omdat	 hier	 vroeger	 veel	 oeverzwaluwen	
overheen	vlogen.	

Wat	vind	je	leuk	in	jouw	buurt?	
Amy	vindt	het	leuk	om	samen	met	haar	zus	
Emily	te	spelen	in	de	speeltuin	vlakbij.	Ze	zit	
ook	op	zwemmen	en	vindt	dat	erg	leuk	om	

te	doen.	Emily	speelt	graag	met	haar	 twee	
vriendinnetjes,	die	ook	 in	de	buurt	wonen.	
“Ik	 zit	 op	 voetbal,	 bij	 FC	 Engelen”	 vertelt	
Emily	trots.	

Waar	zit	je	op	school?		
De	meiden	zitten	op	basisschool	De	Matrix	
in	Engelen.	Amy	zit	 in	groep	2	bij	meester	
Wil.	Ze	speelt	graag	in	de	themahoek.	Daar	
kun	 je	 bijvoorbeeld	 ‘Sint	 en	 Piet’	 spelen.	
Amy:	“Ik	speel	dan	Piet!”.	
Emily	zit	in	groep	4	bij	meester	Mark	en	juf	
Melissa.	Emily	vindt	buiten	spelen	leuk.	“En	
rekenen,	daar	ben	ik	heel	erg	goed	in.”	

Wat	doe	je	graag?	
Emily	vindt	het	leuk	om	te	knutselen,	te	teke-
nen	en	natuurlijk	te	voetballen.	“Ik	teken	het	
liefst	dieren.”	
Terwijl	 Amy	 druk	 in	 de	 weer	 is	 met	 haar	
stickerboek,	 vertelt	 ze	 dat	 ze	 graag	 stic-

kers	plakt.	“Maar	ook	kleuren,	knutselen	en	
stempelen!”.	Lekker	creatief	dus!	

Mijn	 lievelings	 eten-,	 kleur-,	 dier-	
sport:
Emily	 |	 Frietjes	 frikandel	 en	 mayo	 |	 Mint-
groen	|	Kat	en	panter	|	Voetballen	
Amy	 |	 Frietjes	 en	mayo	hamburger	 |	 Roze,	
blauw	en	paars	|	Aap	|	Zwemmen

lenaren.	 U	 gaat	 samen	 over	 slechts	 twee	
dorpen:	niet	meer	en	niet	minder.	Mogelijk	
klinkt	 het	 beter	 in	 de	 oren:	 ‘Bestuursraad	
van	 Engelen,	 Bokhoven,	 de	 Haverleij	 en	
het	Slot’.	Minder	 letters	 in	De	Tweeterp	en	
op	uw	visitekaartjes	bespaart	ook	 inkt:	een	
beter	 milieu	 begint	 bij	 jezelf.	 Per	 slot	 van	
rekening	is	er	al	meer	dan	genoeg	tweespalt	
in	de	samenleving	op	dit	moment	 lijkt	me,	
onnodig	meer	groepen	creëren	dan	er	zijn,	
is	nergens	goed	voor.”



Kees van den Oord

Het heden is niets zonder het verleden. 
We staan stil bij Marijn Roks (1865-1956), 
de laatste veldwachter van Bokhoven. 
Hij werd in 1924 ontslagen als gemeen-
teveldwachter van de afdeling Bokhoven. 
Een bezuinigingsmaatregel in de nieuwe 
fusiegemeente Engelen-Bokhoven. Een 
schilderij van zijn woning La Licorne en 
foto’s herinneren nog aan deze veldwach-
ter.

De	 Luikse	 enclave	 Bokhoven	 werd	 na	 de	
Bataafs-Franse	 tijd	 (1794-1815)	 een	 deel	
van	 Nederland.	 Het	 werd	 een	 zelfstandige	
gemeente	 in	 de	 provincie	 Noord-Brabant.	
Het	middeleeuwse	kasteel	en	de	voorburcht	
waren	 verwoest	 en	 nagenoeg	 verdwenen,	
alleen	 de	 kasteelmuur	 en	 een	 deel	 van	 de	
poort	 stonden	nog	overeind.	De	goederen	
bleven	 in	 bezit	 van	 graaf	 Anne-Adrien-
-Pierre	de	Montmorency-Laval.	Hij	werd	 in	
1814	 de	 nieuwe	graaf	 van	 Bokhoven,	maar	
was	 hier	 nauwelijks	 aanwezig.	 Hij	 had	 zijn	
feodale	 macht	 moeten	 afstaan	 aan	 het	
gemeentebestuur	en	de	raad	van	Bokhoven.	
De	 ruim	 tweehonderd	 inwoners	 tellende	
gemeente	 kreeg	 met	 Hendrik	 Calff	 tussen	
1800	en	 1828	 zijn	 eerste	burgemeester.	Hij	
begon	als	eerste	schout	en	noemde	zich	in	
1804	 ‘president	 van	 het	 College	 van	 sche-
penen’.	 In	 Bokhoven	 was	 hij	 maar	 spora-
disch	 aanwezig,	 pastoor	De	 Bruijn	 daaren-
tegen	was	er	iedere	dag.	De	kerk	had	sinds	
de	Franse	tijd	behoorlijk	wat	macht	aan	de	
staat	moeten	 inleveren:	 een	 huwelijk	 werd	
pas	 geldig	 na	 goedkeuring	 door	 de	 sche-
penen,	de	kerkelijke	inzegening	volgde	pas	
later.	De	gemeente	Bokhoven	kreeg	in	1817	
een	 eigen	 gemeentewapen,	 waarop	 een	
bok	 was	 afgebeeld.	 Diezelfde	 bok	 stond	
ook	 op	 de	 ambtsketen,	 die	 in	 1852	 werd	
vervaardigd	 door	 de	 Bossche	 zilversmid	
C.	 van	 Gemert.	 In	 de	 gemeente	 was	 ook	
een	 gemeenteveldwachter	 werkzaam.	 Hij	
waakte	over	het	dorp	en	zorgde	voor	hand-
having	van	de	orde.	De	laatste	veldwachter	
in	functie	was	Marijn	Roks	(1865-1956)	die	in	
1895	 gemeenteveldwachter	 van	 Bokhoven	
werd.	Hij	was	afkomstig	uit	Klundert	en	was	
tussen	22	 september	 1892	en	25	mei	 1895	
agent	 van	 politie	 in	 ’s-Hertogenbosch.	 Hij	
volgde	 in	 1895	 Kornelis	 de	 Groen	 op,	 die	
veldwachter	was	 vanaf	 1869.	 Roks	woonde	
in	het	neogotische	huis	La	Licorne	(De	Een-
hoorn),	dat	de	familie	Lévis	de	Mirepoix	had	
laten	verbouwen.	In	1838	was	Athanase-Gu-
stave-Charles-Marie,	de	hertog	van	Lévis	de	
Mirepoix,	 de	 nieuwe	 graaf	 van	 Bokhoven	
geworden.	 De	 familie	 stelde	 het	 Torentje	
of	 Kasteeltje	 gratis	 als	 huisvesting	 ter	

beschikking	aan	de	veldwachter.	Bovendien	
betaalde	ze	hem	jaarlijks	een	bedrag	van	150	
gulden,	 de	 gemeente	 zelf	 betaalde	 tijdens	
de	 jaren	 twintig	 van	de	negentiende	eeuw	
de	 jaarwedde	 van	 200	 gulden	 alsmede	 40	
gulden	 voor	 kledinggeld.	 Van	 veldwachter	
Marijn	Roks	zijn	twee	foto’s	bewaard	geble-
ven:	 een	 jonge	 en	 een	 oude	 veldwachter,	
duidelijk	trots	op	zijn	uniform.

La	Licorne
Een	 schilderij	 van	 La	 Licorne	 uit	 1942	 is	
onlangs	 opgedoken.	 De	 maker	 is	 Piet	 H.	
van	Hout,	de	 schoonzoon	van	Marijn	Roks	
en	de	man	van	de	jongste	dochter	Cornelia	
Maria	 Helena	 Roks	 (1908).	 Ze	 trouwden	 in	
1934	in	Engelen.	Mogelijk	was	dit	schilderij	
een	geschenk	voor	de	gouden	bruiloft	van	
zijn	 schoonouders	 in	mei	 1939	of	 	 ter	her-

Veldwachter Marijn Roks was trots op zijn uniform

De jonge en de oudere veldwachter Roks

Schilderij ‘La Licorne’ 1942, een geschenk van schoonzoon Piet van Hout
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innering	 aan	 zijn	 schoonmoeder	 Johanna	
Roks-de	 Koning	 die	 op	 3	 oktober	 1942	
overleed.	 Veldwachter	 Roks	 had	 een	groot	
gezin	 van	 zeven	 kinderen	 (drie	meisjes	 en	
vier	 jongens).	 De	 oudste	 twee,	 Adrianus	
(1890)	 en	 Johanna	 (1893)	 waren	 respectie-
velijk	 in	 Klundert	 en	 Den	 Bosch	 geboren,	
de	 anderen	 (1895,1897,1899,1900	 en	 1908)	
in	 Bokhoven.	 De	 oudste	 dochter	 Johanna	
trouwde	 in	 1915	 met	 dorpsgenoot	 Willem	
P.	van	Cromvoirt.	Neef	Harrie	van	Cromvoirt	
(1939)	kan	zich	 tante	Anna	en	ome	Willem	
nog	 goed	 herinneren.	 “Ze	 woonden	 aan	
de	 Bokhovense	 Maasdijk	 in	 een	 boerderij.	
Ik	 heb	 geen	 enkele	 herinnering	 aan	 veld-
wachter	Roks”,	 aldus	Harrie	 van	Cromvoirt.																																																																											
De	Pools-Canadese	War	Artist	Bruno	Bobak	
(1923-2012)	maakte	 tussen	 december	 1944	
en	 juli	 1945	 schilderingen	 en	 tekeningen	
van	de	activiteiten	van	het	Canadese	 leger	
in	 Noordwest-Europa.	 Heemkundige	 Wil-
ton	Desmense	uit	Engelen	heeft	onlangs	in	
2020	een	boek	samengesteld	‘Engelen	tus-
sen	bevrijding	en	vrijheid’.	Hij	heeft	daartoe	
de	schilderingen	en	dagboekaantekeningen	
van	 Bobak	 nader	 bestudeerd.	Op	 24	 janu-
ari	1945	ging	Bobak	met	een	Chevrolet,	een	
zware	 bedrijfswagen,	 naar	 Bokhoven	 om	
de	 activiteiten	 van	 de	 Canadese	 patrouille	
te	 kunnen	 volgen.	 Hij	 maakte	 op	 die	 dag	
een	 schildering	 van	 La	 Licorne,	 dat	 werd	
omschreven	 als	 ‘The	 Church	 and	 Steeple’.	
Aan	 de	 voorkant	 lijkt	 de	 woning	 met	 het	
torentje	inderdaad	een	beetje	op	een	kerk.	
Bobak	noemde	deze	schildering	een	uitkijk-
post	van	kapitein	Pritchard	van	de	Governor	
General’s	Foot	Guards.	Tanks	vanuit	Vlijmen	
schoten	die	dagen	op	Duitse	stellingen	aan	
de	overkant	van	de	Maas.	 La	Licorne	werd	
toen	 niet	 meer	 bewoond.	 De	 familie	 Roks	
had	 zoals	 de	 andere	 dorpsbewoners	 in	
november	 1944	 Bokhoven	 al	 verlaten.	 Het	
dorp	was	uitgestorven.	Bobak	merkte	in	zijn	
dagboek	nog	wel	op	dat	er	een	paar	geiten	
in	het	dorp	rondzwierven.

Vervroegd	pensioen
Veldwachter	 Roks	 woonde	 dichtbij	 het	
nieuwe	raadhuis	van	Bokhoven,	dat	in	1908	
aan	het	Driekoningenplein	werd	gebouwd.	
De	 latere	 burgemeester	 Janus	 Willemse	
(1881-1951)	begon	zijn	carrière	in	Bokhoven	
als	volontair	ambtenaar.		Hij	was	capabel	en	
kon	het	werk	goed	aan,	in	1914	en	1915	was	
hij	in	de	gemeente	Hedikhuizen	zelfs	waar-
nemend	 secretaris.	 In	 1916	 werd	 Willemse	
benoemd	tot	burgemeester	van	Bokhoven.	
Enkele	 jaren	later	vond	de	fusie	plaats	tus-
sen	Bokhoven	en	Engelen	en	werd	Willemse	
in	januari	1922	de	nieuwe	burgervader.	Het	
raadhuis	 van	 Bokhoven	 werd	 ondanks	 fel	
verzet	 van	 de	 Bokhovense	 raadsleden	 per	

Echtpaar Roks - De Koning  voor  WO II

1	 september	 1923	 gesloten,	 de	 meerder-
heid	 besloot	 het	 raadhuis	 van	 Engelen	 als	
enige	open	te	laten.	Voor	veldwachter	Roks	
betekende	 de	 komst	 van	 de	 nieuwe	 fusie-
gemeente	een	kans	om	met	vervroegd	pen-
sioen	 te	 gaan.	 Er	 waren	 na	 de	 fusie	 twee	
veldwachters	werkzaam:	naast	Roks	J.	Merkx	
in	 Engelen	 De	 gemeenteraad	 van	 Enge-

len-Bokhoven	stemde	in	met	het	verzoek	van	
Roks	om	te	stoppen.	Willemse	noemde	het	
‘een	mooie	bezuiniging’.	Roks	werd	in	1924	
als	veldwachter	in	de	afdeling	Bokhoven	op	
non-actief	gesteld	onder	voorwaarde	dat	hij	
voor	de	jaarwedde	van	200	gulden	nog	één	
jaar	de	functie	van	gemeentebode	zou	ver-
vullen.	Veldwachter	J.	Merkx	kreeg,	zo	blijkt	
uit	de	notulen	van	de	gemeenteraad,	per	1	
januari	1925	een	extra	toelage	van	40	gulden	
kledinggeld:	 dit	 bedrag	 ging	 eerder	 naar	
Roks.	 In	 de	 verslagen	 van	 de	 Commissaris	
van	de	Koningin	in	Noord-Brabant,	mr.	Edu-
ard	baron	Van	Voorst	tot	Voorst	(1858-1928),	
werd	 veldwachter	 Roks	 niet	 altijd	 positief	
beoordeeld.	’Men	houdt	niet	van	hem,	men	
vertrouwt	hem	niet.’	Roks	woonde	gratis	in	
de	voormalige	portierswoning	van	het	kas-
teel.	In	1923	merkte	de	Commissaris	op	dat	
de	gemeente	Roks	voorlopig	in	dienst	hield,	
omdat	 men	 anders	 toch	 wachtgeld	moest	
betalen.	 ‘De	 veldwachter	 uit	 Engelen,	 die	
op	den	duur	alleen	moet	overblijven,	is	een	
jonge	man,	voor	2	jaar	aangesteld,	met	veel	
dienstjaren,	 zonder	 te	 fitten.	 Men	 is	 hem	
zeer	genegen’,	aldus	de	Commissaris.

Cachot
Het	echtpaar	Roks-	De	Koning	vierde	in	mei	
1939	 uitgebreid	 hun	 gouden	 bruiloft	 met	
kinderen	en	kleinkinderen.	Er	is	ook	een	foto	
bewaard	 gebleven	 van	 het	 gouden	 echt-
paar.	De	laatste	veldwachter	van	Bokhoven	
is	na	de	oorlog	vertrokken.	Hij	is	overleden	

in	Dordrecht.	La	Licorne	werd	na	de	bevrij-
ding	tijdelijk	bewoond	door	de	familie	Van	
Mil,	die	terugkwam	van	hun	evacuatie-adres	
in	 Vlijmen.	 Hun	 huis,	 café-bakkerij-kruide-
nierszaak	 aan	 het	 Driekoningenplein	 nr.	
5,	 was	 totaal	 verwoest.	 “De	 wederopbouw	
heeft	veel	tijd	gekost,	daarom	woonden	we	
tijdelijk	 in	 La	 Licorne”,	 aldus	Riet	de	Vaan-

van	Mil	 (1942).	Het	raadhuis	van	Bokhoven	
was	door	de	oorlogshandelingen	eveneens	
totaal	 verwoest,	 het	werd	 nooit	meer	 her-
bouwd.	De	houten	deur	van	het	cachot,	de	
gevangenis,	kreeg	een	nieuwe	bestemming	
in	het	kippenhok	van	de	familie	Van	Crom-
voirt	aan	de	overkant.	Harrie	van	Cromvoirt	
kan	zich	de	tekst	op	de	deur	nog	herinne-
ren:	‘In	dit	donkere	hok	bestemd	voor	niets	
dan	boeven,	moet	ik	als	eerlijk	man	veertien	
dagen	in	vertoeven.’

Met dank aan Jac. Biemans, Nico de Bonth,  
Harrie van Cromvoirt, Riet de Vaan, Bart van 
de Wiel, juni 2021.

Bronnen:
Gemeenteraadsverslagen	Engelen-Bokho-
ven.
www.delpher.com
F.	van	Gaal	e.a.,	‘Pastoors,	kasteelheren,	
Maasboeren.	650	jaar	parochieleven	in	Bok-
hoven’,	Heeswijk	2019.
W.	Desmense,	‘Engelen	tussen	bevrijding	
en	vrijheid’,	Engelen	2020.



René van der Hoeven

Wat	mij	betreft	zou	er	best	wat	meer	dialect	
gesproken	 en	 geschreven	 mogen	 worden,	
om	uitsterven	 te	 voorkomen.	Ook	 voor	de	
gemeente	 ligt	 hier	 als	 hoeder	 van	de	 stad	
een	schone	taak,	de	Bossche	cultuur	bestaat	
tenslotte	uit	meer	dan	gebouwen,	een	schil-
der	en	carnaval.	Waarom	zijn	de	gemeente-
folders	niet	naast	het	Algemeen	Nederlands	
ook	 in	het	Bosch	geschreven?	Een	gemiste	
kans.	 Misschien	 eens	 aan	 de	 bestuursraad	
voorleggen.	

Ik	 kom	 hierop	 omdat	 in	 de	 vorige	 Twee-
terp	 de	 hond	 in	 Rommelkruid	 en	 Nagel-
gruis	zijn	gedachte	virtuoos	verwoordt:	“Vat	
toch	unnen	hark,	hork.”	Wat	mij	betreft	de	
Bossche	uitdrukking	van	het	jaar.	Mooi	ook	
dat	 het	 in	 een	 strip	 volkomen	 normaal	 is	
dat	dieren	kunnen	denken,	hun	gedachten	
onder	 woorden	 kunnen	 brengen	 en	 dan	
ook	nog	eens	in	het	Bosch,	en	hoe.	Waarom	
virtuoos?	 Het	 is	 poëzie.	 Het	 barst	 van	 de	
verbanden.	De	zin	bestaat	uit	vijf	woorden,	
unnen	is	grammaticaal,	draagt	amper	bete-

kenis,	Vat	en	toch	zijn	verbonden	door	de	t,	
hark	en	hork	bijna	identiek.	De	a	en	de	o	in	
de	eerste	twee	woorden	komen	in	dezelfde	
volgorde	terug	in	de	laatste	twee.	Het	ritme	
is	staccato,	doordat	de	vier	resterende	een-
lettergrepige	woorden	alle	nadruk	hebben,	
nog	 versterkt	 door	 de	 vrij	 harde	 mede-
klinkers	 t,	 h	 en	 k,	 en	 de	 korte	 klinkers.	De	
komma	achter	hark	heeft	klasse,	leidt	in	één	
klap	de	apotheose	in.	De	vorm	versterkt	de	
inhoud,	alles	geeft	de	zin	snelheid,	hij	 is	er	
uit	voor	je	het	weet,	het	maakt	hem	tot	een	
gevleugelde	uitdrukking,	op	menig	situatie	
toepasbaar.

In	welke	gemoedstoestand	formuleerde	de	
hond	deze	zin?	Hij	kijkt	ietwat	meewarig,	de	
eerst	vier	woorden	zou	je	nog	kunnen	zien	
als	een	wat	narrig	advies.	Bij	de	komma	slaat	
zijn	 stemming	 om,	 is	 hij	 geëmotioneerd,	
kijkt	link	uit	zijn	linkeroog.	Al	zijn	onbegrip	
en	boosheid	perst	hij	 samen	 in	het	 laatste	
vierletterige	woord.	Echter	Multatuli	zei	het	
reeds:	 “Niets	 is	zeker	en	zelfs	dat	niet.”	De	
ware	kracht	van	poëzie

Ware poëzie

Wanneer	 iemand	 jarig	 is,	 is	dat	veelal	aan-
leiding	 om	 een	 feestje	 te	 geven.	 Zo	 ook	
de	reden	voor	het	bestuur	van	de	Herberg	
Haverleij,	 te	 weten:	 André	 Dirks,	 Bianca	 te	
Lindert,	Karel	Bruckman	en	Jeanne	Langens	
om	de	Herberg	met	haar	2-jarig	bestaan	in	
het	zonnetje	te	zetten	met	een	verjaardags-
feestje.	 Op	 21	 november	 jl.	 was	 het	 zover.	
Tussen	 al	 het	 slechte	 weer	 door,	 brak	 die	
middag	de	zon	door,	heerlijk!	Zonnestralen	
vielen	 de	 Herberg	 binnen	 bij	 het	 binnen-
lopen	 van	 onze	 bezoekers.	 Iedereen	 werd	
gescand	 op	 de	 corona	 check	 app,	 waarna	
bezoekers	van	harte	welkom	waren.
De	Herberg	staat	voor	verbinding	en	saam-
horigheid,	samen	met	de	bewoners	van	de	
Haverleij,	 Engelen	 en	 Bokhoven.	Wat	 heb-
ben	we	genoten	met	elkaar,	de	warmte	voel-
baar,	 de	 gezelligheid	 zichtbaar.	 Uiteraard	
hebben	 we	 met	 de	 voorbereidingen	 ook	
gezorgd	voor	een	lekker	taartje.	Slingers	en	
ballonnen	 ontbraken	 niet,	 evenals	 hier	 en	
daar	al	wat	kerstversiering.		Naast	dat	we	de	
verjaardag	 vierden,	 wilde	 het	 bestuur	 ook	
graag	weten	van	de	bezoekers	van	de	Her-
berg	wat	we	nóg	meer	kunnen	doen	in	het	
aanbod	van	activiteiten	om	verdere	invulling	
te	 geven	 aan	 het	 creëren	 van	 saamhorig-
heid	onder	de	bewoners.	Hier	zijn	leuke	en	
goede	ideeën	uit	gekomen,	waar	we	in	2022	

op	 terug	gaan	komen.	Onder	de	 feestvier-
ders	waren	ook	 leden	van	het	bestuur	van	
de	bewonersvereniging	Slot	Haverleij.	Het	is	
fijn	om	te	zien	dat	we	ook	hier	de	verbinding	
verder	versterken	waar	dat	mogelijk	is.		We	
kijken	 als	 bestuur	 terug	 op	 een	 geslaagde	
middag,	we	zijn	dankbaar	voor	het	bestaan	
van	de	herberg	en	de	positieve	ondersteu-
ning	van	onze	vrijwilligers.	Met	al	deze	posi-

Feest in Herberg Haverleij
tieve	vibes	gaan	wij	met	veel	energie	2022	
in,	 mede	 ook	 door	 de	 verbinding	 met	 de	
Jenaplanschool	Antonius	Abt	verder	vorm	te	
geven	en	het	aanbod	aan	activiteiten	verder	
uit	te	bouwen.	Wees	welkom	in	de	herberg,	
meld	je	aan	voor	onze	nieuwsbrief,	dan	blijf	
je	 op	 de	 hoogte.	 herberghaverleij@gmail.
com
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Op	zondag	21	november	 jl.	 kwamen	 tegen	
één	uur	van	alle	kanten	ongeveer	60	grote	
en	kleine	Bokhovenaren	bijeen	op	een	zon-
nig	 Driekoningenplein	 voor	 de	 aankomst	
van	 Sint	 Nicolaas.	 In	 tegenstelling	 tot	 de	
traditie	was	in	verband	met	corona	de	ont-
vangst	nu	ook	op	dit	plein.	Hiervoor	waren	
enkele	 partytenten,	 een	 tafel	 met	 koffie,	
chocolademelk	en	taai-taai	en	natuurlijk	de	
stoel	van	de	Sint	klaargezet.	

Stipt	 op	 tijd	 kwam	 de	 goedheiligman	met	
een	 aantal	 roetveegpieten	 dit	 jaar	 met	
paard	 en	 kar	 aan.	 Een	 verrassing,	 want	 de	
Sint	 bezoekt	 Bokhoven	 elk	 jaar	 met	 een	
ander	voertuig.	De	Sint	was	weer	in	een	wel-
bespraakte	bui.	Na	het	zingen	van	een	lied	
door	het	Vaderkoor	ging	hij	gelijk	over	 tot	
het	uitreiken	van	de	cadeautjes.	

Sint ontvangen op Driekoningenplein

paden	 hiervoor	 aan	 te	 leggen.	 Deze	 krijgt	
dezelfde	 uitstraling	 als	 het	 appartemen-
tencomplex	 Daarnaast	 natuurlijk	 meerdere	
kleinere	klussen,	maar	dat	hoort	nu	eenmaal	
bij	de	afwerking.	Al	met	al	is	men	zeker	niet	
ontevreden.

Rest	mij	nog	een	oproep	aan	de	bewoners	
te	 doen.	 De	 omgeving,	 vooral	 het	 groen,	
mag	best	meer	aandacht	krijgen.	De	bewo-
ners	kunnen	wensen	als	nu	nog	laten	horen.	
Een	 klein	 groepje	 is	 hier,	 naar	 verluidt,	 al	
mee	bezig	en	vanaf	deze	plaats	wens	ik	ze	
inspiratie	 toe,	 omdat	 er	 nu	 zaken	 gedaan	
kunnen	worden.	Al	is	het	buiten	het	bestek	
...	de	bouwer	kan	zijn	groene	hart	mogelijk	
laten	 spreken	 door	 enkele	 extra	 donaties	
te	 doen.	 Na	 oplevering	 is	 het	 immers	 een	
taak	 van	 de	 gemeente	 en/of	 de	 bewoners	
geworden.	 Met	 dank	 dat	 u,	 bewoners	 en	
overige	inwoners,	de	column	goed	gelezen	
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heeft	en	daardoor	een	beeld	heeft	gekregen	
hoe	dit	complex	tot	stand	is	gekomen.	Met	
dank	 aan	 de	 openhartigheid	 van	 Aris	 van	
Galen,	Bauke	Madlener	en	Jurgen	Pennings.	
die	me	steeds	vriendelijk	te	woord	stonden	

om	die	informatie	te	geven,	die	van	belang	
was.	
Veel	succes	allemaal.



Alisa Lalicic

Column ‘Ergens ging het kaarsje uit’

Een gewone kerst
Wie	aan	december	denkt,	denkt	wellicht	aan	
een	 drukke	 (feest)maand.	Wanneer	 Sinter-
klaas	het	land	uit	is,	worden	de	kerstspullen	
van	 zolder	 gehaald	 en	winkels	 afgestruind	
naar	 de	mooiste	 kerstcadeaus.	 Een	maand	
waarin	 het	 behoorlijk	 koud	 en	 donker	 kan	
zijn.	Naast	de	feestsfeer	die	december	met	
zich	meebrengt,	denk	 ik	ook	aan	discussie.	
Over	zwarte	piet	of	liever	roetveegpiet.	Over	
boosterprikken	 en	 een	mogelijk	 2G-beleid	
zonder	een	zachte	G.	Over	waar	kerst	wordt	
gevierd	 en	met	wie.	 En	 over	 vuurwerk	 dat	
toch	niet	werkt.	December,	een	maand	vol	
verrassingen	…?	

Als	 ik	 denk	 aan	 de	 kerst	 van	 vroeger,	 dan	
herinner	 ik	 mij	 de	 gezelligheid	 met	 onze	
familie.	 Na	 de	 nachtmis	 ontmoetten	 we	
elkaar	bij	 de	 kerststal	 in	de	 kerk.	De	 fami-
lie,	mensen	 uit	 het	 dorp.	Hier	 kwamen	we	
samen.	Dan	wenste	je	elkaar	een	zalig	kerst-

feest	 en	 het	 beste	 toe.	 Als	 kind	 mocht	 ik	
dan	een	kaarsje	laten	branden.	Voor	elkaar,	
voor	mensen	op	afstand,	voor	de	overlede-
nen	van	de	familie.	Daar	bij	de	stal	kwam	je	
samen.	Dat	was	toen	nog	zo	gewoon	om	te	
doen.

“Koester	 de	 momenten	 samen,	 samen	 op	
afstand”	 was	 vorig	 jaar	 mijn	 kerstwens.	
Inmiddels	ben	ik	erachter	gekomen	dat	die	
kerstwens	 ietwat	 verkeerd	 heeft	 uitgepakt.	
De	woorden	 samen	 en	 afstand	 in	 één	 zin,	
dat	 is	 natuurlijk	 vragen	 om	moeilijkheden,	
zo	blijkt.	Waar	 zijn	we	elkaar	 kwijtgeraakt?	
Waar	 gingen	 we	 van	 ‘samen	 op	 afstand’	
naar	 ‘van	elkaar	af	 staan’?	Ergens	ging	het	
kaarsje	uit.	Dat	was	nooit	gewoon	om	zo	te	
doen.		

Hoe	 mooi	 zou	 het	 zijn	 als	 we	 weer	 kerst	
zouden	vieren	op	een	manier	die	‘gewoon’	

voelt.	 Zonder	 iemand	 buiten	 te	 sluiten.	
Daarvoor	is	het	sowieso	veel	te	koud.	Kerst	
vieren	op	een	manier	die	goed	voelt,	zonder	
verrassingen.	Mijn	kerstwens	voor	dit	jaar	is	
dan	ook	dat	we	elkaar	weer	vinden.	Dat	we	
een	kaarsje	mogen	aansteken,	 voor	elkaar.	
Als	we	elkaar	weer	ontmoeten,	dan	heb	 ik	
mijn	mooiste	kerstcadeau	gevonden.
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