
De TweeTerp • JANUArI 2022 • pAgINA 1

DeTweeterp

Padel in Engelen

Eco-oasis in Henriëttewaard

Engelen legt gewicht in de schaal

DeTweeterpDeTweeterp
Jaargang 58  •  nummer 1  • 22 januari 2022



In deze editie:
03-09 Bestuursraad
11 Nikki Zilverentant organiseert
13 Erol van den Bergh
16-17 Kindcentrum Antonius Abt
19-21 De kerken
25  Kindcentrum De Matrix
27 Heemkundekring Angrisa
29-30 Eco-oasis in Henriëttewaard
31 Huisartsen
35 Dorpsagenda

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

weet waar je aan toe bent

bespaar tot €300,- per jaar

geen verrassingen achteraf

vooraf weten wat je 
jaarlijkse autokosten zijn?



De TweeTerp • JANUArI 2022 • pAgINA 3

Van de bestuursraad
Voorzitter bestuursraad blikt terug op 2021 en vooruit op Nieuwjaar 2022

Yvonne Schram

1 januari 2021: velen van u zullen het glas 
hebben geheven op een mooi nieuw jaar. 
Een jaar zonder zorgen, waarin we elkaar 
weer zouden kunnen ontmoeten. Terug naar 
het normale leven. Als we maar eenmaal de 
vaccins zouden hebben gehad, dan zou het 
wel beter gaan. Daar was onze hoop op 
gevestigd. 

Niemand had toen kunnen voorzien, dat 
het door corona weer een heel heftig jaar 
zou worden. Met aan het eind van het jaar 
een kerst en een jaarwisseling, anders dan 
we gewend zijn, door de harde lockdown. 
Maatregelen die hard aankomen na een 
jaar, waarin veel mensen ziek zijn geworden 
door het coronavirus. Waarin we familie of 
vrienden hebben verloren aan deze ziekte. 
Voor veel ondernemers was 2021 een ware 
beproeving: elke keer weer je zaak moeten 
sluiten vanwege een nieuwe uitbraak van 
het virus. En de verenigingen in onze dor-
pen hebben hun leden het afgelopen jaar 
vaak moeten teleurstellen, omdat activitei-
ten werden geannuleerd. Iedereen heeft last 
gehad van de strenge maatregelen: onze 
scholen, de (thuis)zorg, oud en jong. 

In ons jubileumjaar - de Bestuursraad Enge-
len Bokhoven bestond 50 jaar in 2021 - heb-
ben wij vaak moeten vergaderen via het 
beeldscherm. Niet ideaal, maar via Teams 
konden wij toch onderling zaken afstemmen 
en uitwisselen met wethouder Roy Geers tij-
dens openbare vergaderingen.         
Ondanks alle coronaproblemen kijk ik met 
trots terug op het afgelopen jaar en zie ik 
dat we samen heel veel gerealiseerd heb-
ben. Een bijzonder woord van dank aan mijn 
medebestuursleden voor het vele werk dat 
zij hebben verricht. 

Een korte terugblik op een veelbewogen jaar   

Onze druk bezochte dorpstafel op 10 no-
vember had drie speerpunten:
1. Wonen
2. Leefomgeving
3. Ontmoeten

Wonen
Wonen is een regelmatig terugkerend 
onderwerp op onze agenda. Tijdens de 
dorpstafel Welzijn in 2019 is de enorme 
behoefte opgehaald bij bewoners (senio-
ren, starters, doorstromers) aan woningen. 
Zonder doorstroming en een toekomst voor 
starters en jonge gezinnen in onze dorpen 
moeten voorzieningen worden afgebouwd, 
opgeheven of gesloten (denk aan de scho-
len, verenigingen, de winkel), zoals elders in 
veel dorpen het geval is.  
Een enquête onder onze bewoners om de 
behoefte aan verschillende soorten wonin-
gen te peilen is als input gebruikt voor een 
te organiseren digitale dorpstafel voorjaar 
2021. De enquête is gehouden, en in plaats 
van een digitale ongewenste dorpstafel 
konden we op 10 november 2021 fysiek de 
dorpstafel ‘Wonen, Ontmoeten en Leefom-
geving’ organiseren in ’t Veerhuis in Bokho-
ven. Tijdens deze drukbezochte dorpstafel 
verzorgde Ivar Schoppema een inleiding 
over de woonvisie van de gemeente. Margo 
van den Oord heeft de uitkomsten van de 
enquête gedeeld met de bewoners. Uit de 
enquête blijkt de behoefte aan levensloop-
bestendige woningen, aanleunwoningen 
en hofjes als vorm van gemeenschappelijk 
wonen, hetgeen nog eens bevestigd werd 
tijdens de dorpstafel. 

Tijdens fi etstochten met de burgemeester 
en wethouder in augustus en met de amb-
tenaren in november is uitvoerig aandacht 

besteed aan het thema wonen en leefomge-
ving en is stilgestaan bij mogelijke locaties 
voor wonen en ontmoeten in onze dorpen. 
Een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld de 
herbestemming van de Lambertuskerk, kun-
nen de aanzet vormen voor een impuls met 
betrekking tot het thema wonen en ont-
moeten. 

De bestuursraad heeft onlangs een gesprek 
gehad met het kerkbestuur om te worden 
geïnformeerd over de voortgang van het 
onderzoek naar herbestemming van de 
kerk. Een afvaardiging van de bestuursraad 
gaat in 2022 participeren in de klankbord-
groep van het kerkbestuur.   

Leefomgeving 
Mariëlle Kok, landschapsarchitecte, is 
betrokken bij de opzet en nieuwe ontwik-
kelingen rond het Engelermeer. Tijdens 
de dorpstafel heeft zij de nieuwe plannen 
gepresenteerd. Plannen, die samen met de 
bestuursraad verder worden uitgewerkt. Een 
fraaie aanwinst bij het Engelermeer is het 
nieuwe paviljoen van de watersportvereni-
ging, waarover de bestuursraad het college 
van burgemeester en wethouders heeft 
geadviseerd. Ook heeft de bestuursraad een 
bijdrage geleverd aan de nieuwe bebor-
ding en zonering rond het Engelermeer. De 
ontwikkelingen bij het Engelermeer sluiten 
prima aan bij het thema groen en verduur-
zaming, waarmee de bestuursraad zich het 
afgelopen jaar heeft beziggehouden. Door 
een nog meer groene inrichting willen wij 
onze dorpen voorbereiden op de gevol-
gen van klimaatverandering. Een structureel 
overleg met de gemeente over het beheer 
van de openbare ruimte is gestart in 2021. 
De biodiversiteit is geïnventariseerd door 
studenten van de HAS. Het bomenplan is 
tot stand gekomen met input van bewoners. 
Met de stichting Kasteeltuinen Haverleij en 
docenten, ouders en leerlingen van Antonius 
Abt zijn in de kasteeltuinen en de schooltuin 
mooie ecologische initiatieven ontplooid. 
Zo zijn voor de watervoorziening in de tui-
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Vutter (RIVU). 
Bij de planvorming Henriëttewaard wordt 
de bestuursraad betrokken. Met het Enge-
lerhart is gesproken over hun plannen, zoals 
de vergroening van het schoolplein, een 
hondenspeelplaats, een beweegtuin en het 
beheer van de boomgaard.   
Het door de bestuursraad gemaakte visie-
document vergroening gaat onderdeel uit-
maken van het te ontwikkelen dorps(ont-
wikkelings)plan (DOP), waarmee in 2021 een 
eerste begin is gemaakt. In het DOP staat 
de vraag centraal hoe Engelen en Bokho-
ven zich zouden moeten ontwikkelen de 
komende tien jaar. Hiervoor worden in een 
vijftal werkgroepen bewoners betrokken bij 
de verdere invulling van het DOP.
Veiligheid hoort ook bij de kwaliteit van de 
leefomgeving. Eind 2021 heeft de bestuurs-
raad een brandbrief naar de gemeente 
gestuurd met een opsomming van een aan-
tal gevaarlijke omgevingssituaties waarvoor 

wij een oplossing zoeken. 
Ook is de gemeente gewezen op de toe-
gezegde fi etsstraat over de Maasdijk vanaf 
de kom van Bokhoven tot aan de onder-
doorgang van de A59. De uitvoering wordt 
steeds doorgeschoven naar een volgend 
kalenderjaar, omdat andere prioriteiten 
budgettair voorrang krijgen. 
De volledige brandbrief is overigens te vin-
den op onze website, waar ook alle advie-
zen van de bestuursraad te lezen zijn: www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl/advie-
zen-en-publicaties.
Een ander aspect van leefomgeving is de 
energietransitie. De bestuursraad heeft 
gesprekken gevoerd met de gemeente 
Heusden over het voornemen om wind-
turbines te bouwen bij Bokhoven. Over de 
komst van zonneweides in ons gebied, de 
pelletverwarming bij het nieuwe kasteel 
Heesterburgh en uitbreiding van het aantal 
elektrische laadpalen heeft de bestuursraad 
standpunten geformuleerd.

Ontmoeting
Tijdens de dorpstafel heeft Herberg Haver-
leij in het Slot zich gepresenteerd als ont-
moetingsplek voor bewoners. De aanwezige 
bewoners is gevraagd om aan te geven 
waar behoefte is aan nieuwe ontmoetings-
plekken voor binnen- en buitenactiviteiten. 
De jeu-de-boulesbaan bij de tennisvereni-
ging is in 2021 geopend, nadat de bestuurs-
raad eerst verschillende andere locaties 
heeft geïnventariseerd waar mogelijk een 
jeu-de-boulesbaan  zou kunnen komen.

nen de grondwaterpompen aangesloten 
op zonne-energie, zijn er vijftig bakken 
geplaatst voor het duurzaam telen van eet-
baar groen en zijn voor de bestuiving twee 
bijenkasten geïnstalleerd. Eetbaar groen is 
een belangrijk thema bij leefomgeving. Het 
ziet ernaar uit, dat het door ons gewenste 
voedselbomenbos een plek gaat krijgen bij 
het Engelermeer. Ook de verduurzaming en 
vergroening van bedrijventerrein De Vutter 
is onderwerp van gesprek geweest met de 
overkoepelende organisatie Rietvelden-De 

Beheer dorpsbudget
De bestuursraad beheert het dorpsbudget, 
waarmee we ook in 2021 tal van initiatieven 
van bewoners fi nancieel hebben kunnen 
ondersteunen. Het totaaloverzicht hiervan is 
te vinden op de website van de gemeente; 
hierbij een doorkijkje door de initiatieven: 
• kerstbomen 2021 Engelen en Bokhoven 
• gehaakte Bloemen voor het Herden-

kingsmonument
• opzetten en bijhouden van ‘IJsbaan 

Haverleij’ 
• informatiebijeenkomst Dorpstafel Wo- 

nen en Leefbaarheid
• pilot tegelwippen aanleggen groen 

Leliënhuyze
• beplanting boomspiegels Velderwoude
• sinterklaas in Engelen
• objecten skatebaantje Bokhoven
• atelierroute digitaal
• watersysteem op zonne-energie Kas-

teeltuin Haverleij
• diverse initiatieven betreff ende biodi-

versiteit en vergroening
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Verkiezingen bestuursraad 16 maart 2022
De oproep in De Tweeterp aan bewoners 
om zich kandidaat te stellen voor de verkie-
zingen van een nieuwe bestuursraad in 2022 
heeft tot nu toe geresulteerd in een lijst met 
tien kandidaten. Twee kandidaten zijn her-
kiesbaar, te weten Philip van Beek en Yvonne 
Schram. Rob Pander Maat, ons niet-gekozen 
bestuursraadslid en ondersteuning in het 
afgelopen jaar, stelt zich kandidaat. Met de 
overige zeven kandidaten zijn gesprekken 
geweest en een aantal kandidaten zijn al 

actief betrokken bij de activiteiten van de 
bestuursraad sinds zomer 2021. Alle kandi-
daten stellen zich voor in De Tweeterp van 
februari 2022.   

Gelukkig nieuwjaar!
De bestuursraad wil ook in 2022 zo veel 
mogelijk de stem van onze dorpen kunnen 
vertegenwoordigen. Laat ons weten wat 
er leeft, wat jullie bezighoudt en deel jullie 
aandacht voor en zorgen over je leefomge-
ving met de bestuursraad. We kunnen niet 
alles oplossen, maar samen kunnen we wel 
onze dorpen nog mooier maken. 
Namens de bestuursraad wens ik alle bewo-
ners een voorspoedig 2022 met veel geluk 
en liefde en vooral een goede gezondheid. 

Bezoek aan ‘De Locatie’
Rob Pander Maat

Vlak bij het strand aan het Engelermeer en 
langs de A59 ligt Zorgboerderij ‘De Locatie’. 
Veel Engelenaren zullen zich wel eens afge-
vraagd hebben wat ze nu precies zien als ze 
daar langs lopen, fi etsen of rijden. En dat 
terwijl De Locatie op 24 september 2021 al 
haar twaalf-en-een-halfjarig bestaan vierde. 
Ook bij een aantal leden van de bestuurs-
raad was De Locatie onbekend en daarom 
had John Branderhorst er een afspraak 
geregeld. Op maandag 8 november 2021 
bezocht een delegatie van de bestuursraad 
deze bijzondere plek. 

Bernadette van den Akker is de initiatief-
neemster en zij woont zelf ook op De Locatie. 
Zij heeft een lange ervaring in de geestelijke 
gezondheidszorg. Bernadette had uitge-
sproken idealen om de zorg voor kinderen 
die het wat moeilijker hebben anders vorm 
te geven. Uiteindelijk heeft ze de Bossche 
woningcorporatie Zayaz bereid gevonden 
te investeren in de grond en de boerderij en 
met heel veel zelfwerkzaamheid en onder-
steuning door vele vrijwilligers heeft ze iets 
heel moois opgebouwd. Een plek waar vier 
kinderen kunnen wonen en nog eens tien 
tot twintig kinderen en jongeren overdag 
kunnen verblijven om mee te werken. De 
basisgedachte is dat kinderen meer gevoel 
voor eigenwaarde ontwikkelen door liefde-
vol met dieren en de natuur om te gaan. 
Ze gaf daarbij een voorbeeld van een kind 
dat het thuis erg moeilijk had en de eerste 
keer bij De Locatie kwam. Bernadette wilde 
net een lammetje een fl esje geven en dat 

fl esje had ze in de hand. Het gevolg was dat 
het lammetje meteen naar hen toekwam 
en het kind uitriep “Oh, wat lief, toch nog 
iemand die mij lief vindt!” 
Ook gaf ze aan dat ze een kind veel mak-
kelijker uit bed krijgt door te zeggen dat 
de koeien hem nodig hebben dan door te 
dwingen. Het kind snapt meteen dat ze die 
koeien niet kan laten wachten. Zeer ont-
roerende en aansprekende voorbeelden. 
Prachtig om te zien dat er koeien, paarden, 
schapen, geiten, eenden, kippen, konij-
nen, honden en katten allemaal vreedzaam 
samenleven met elkaar en met Bernadette, 
haar vrijwilligers en de kinderen die het zo 
nodig hebben. 

Daarnaast is er ook een behoorlijk grote 
groente- en fruittuin. Vrijwilliger Arend Joos-
ten vertelt hoe hij daar op biologische wijze 
groente en fruit kweekt. Zijn methode heet 
EM of Eff ectieve Micro-organismen, waar-
door de bodem veel beter en duurzamer 
wordt gebruikt en er veel minder tot geen 

bestrijdingsmiddelen hoeven te worden 
toegepast. Ook hier helpen vele jeugdigen 
mee onder het motto ‘Bram zorgt voor de 
groentes, wij zorgen voor Bram’ en ‘Remco 
zorgt voor de plantjes, wij zorgen voor 
Remco’. Alle biologische producten worden 
verkocht in de boerderijwinkel ‘Vers van den 
Akker’ en de opbrengsten dienen voor de 
kosten van activiteiten en de verdere uit-
bouw. In die boerderijwinkel kan iedereen 
al het lekkers kopen en wel op woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 10 tot 14 uur. Ook is 
er een groentepakketabonnement mogelijk 
en zijn er heel lekkere jammetjes, vruchten-
sappen en biologische eieren te krijgen. 

Adresgegevens: 
Stichting De Locatie
De Gemeint 3
5251 VB Vlijmen
E-mail: delocatie@zorgboerenzuid.nl
Telefoon:  0653752891
Internet: www.delocatie.nl

Omdat De Locatie zowel jongeren uit de 
gemeente ’s-Hertogenbosch als uit Heus-
den wil bedienen, is er af en toe discussie 
tussen deze gemeentes. Als bestuursraad 
hebben we toegezegd in ieder geval onze 
steun en waardering uit te spreken bij onze 
gemeente.
Als bezoekers waren we onder de indruk van 
zo veel toewijding en positieve energie die 
van De Locatie uitgaat. Een prachtig initia-
tief en heel mooi uitgewerkt, en zo dichtbij!
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Sandra de Lizer / John Branderhorst

Het afgelopen jaar zijn de lezers van De 
Tweeterp regelmatig geïnformeerd over 
activiteiten in onze dorpen voor het ontwik-
kelen van meer jeu-de-boulesbanen.
Inmiddels zijn er banen in Bokhoven, kas-
teel Wuijvenhaerd en Engelen. Daarnaast 
worden geschikte locaties gebruikt om dit 
gezelschapsspel samen te beoefenen, zoals 
op het Oberonplein en Velderwoude. 
In de aanloop naar de kampioenschappen 
dit jaar in Den Bosch zal het animo zeker 
groter worden. Daarnaast is het een bezig-
heid, die verder gaat dan alleen een compe-
titiespelletje.

Jeu de boulesbanen

Gelukkig heeft de tennisvereniging op 
Engelerhart de handschoen opgepakt en 
hun verdwenen baan gereactiveerd en dit 
najaar feestelijk geopend. De bestuursraad 
heeft hiervoor een bijdrage uit het Wijk- en 
Dorpsbudget ter beschikking gesteld. 
We hebben afgesproken, dat niet-leden van 
de tennisvereniging ook toegang tot deze 
locatie moeten krijgen. Het bestuur van de 
tennisvereniging (TVE) heeft woord gehou-
den. Paul Pardoel, penningmeester van de 
vereniging, heeft nu 15 extra pasjes voor de 
toegangspoort laten maken, die met een 
borgsom van € 15,00 bij hem verworven 

kunnen worden. Let wel, ben je het pasje 
kwijt, dan wordt dit niet vereff end. Voor een 
pasje kunt u met Paul contact opnemen via 
Penningmeester@tennis-engelen.nl
Een tip: met een pasje kun je ook een groep 
vrienden of familieleden toelaten. Daar-
bij blijft wel de verantwoordelijkheid bij 
de houder rusten. Dus verenig je met een 
stel enthousiastelingen en geniet van deze 
mooie faciliteit. In verband met de corona-
maatregelen en de winterperiode zal het 
animo om te jeu-de-boulen wellicht even 
wat minder zijn, maar zoals altijd: het voor-
jaar lonkt weer en dus spelen maar.

Volgende vergadering 
bestuursraad 
De volgende vergadering van de 
Bestuursraad Engelen Bokhoven is op 
maandag 24 januari 2022 om 20.00 uur 
digitaal via Teams. Belangstellenden en 
insprekers kunnen zich aanmelden tot 
24 januari  12.00 uur via info@bestuurs-
raad.nl. Zij krijgen een digitale link toege-
stuurd voor deelname.
  
Voor eerdere vergaderstukken zie:
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Cursus Kunstgeschiedenis
De Vrienden van de Oude Lambertus orga-
niseren een cursus Kunstgeschiedenis in de 
Protestantse kerk in Engelen op donder-
dagen 20 januari, 3 februari, 17 februari, 10 
maart, 24 maart en 7 april. Het is niet uit-
gesloten dat 20 jan. en 3 febr. vervallen in 
verband met corona.  Reservedata zijn dan 
21 april en 12 mei.
De cursus vindt plaats in de middag van 
15.00 uur – 16.00 uur,daarna koffi  e/thee met 
wat lekkers en napraten. 
De docent is dr. Christ School, Academie 
voor Kunst en Vormgeving, Kunstgeschie-
denis Universiteit Nijmegen. De kosten van 
de cursus bedragen € 45,00.

We kijken per bijeenkomst meestal naar het 
werk van een kunstenaar en bespreken dat.
Daarbij richten we ons vooral op kunste-
naars van het einde van de 19e eeuw en de 
20e eeuw.

In veel gevallen zal dat om een schilder gaan 
maar ook bij het werk van architecten staan 
we stil.
We behandelen de stijl, de kenmerken, de 
ontwikkeling van het werk, de levensloop en 
de invloeden.

De volgende kunstenaars komen aan bod: 
Caspar David Friedrich (1774-1840) met zijn 
goddelijke kijk op het landschap. Berthe 
Morisot (1841-1895) een van de vrouwelijke 
impressionisten van het huiselijke leven. 
Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) 
met zijn kleurige schilderwerk en gebouwen. 
Corneille (1922-2010) ook bekend door zijn 
felle  kleurgebruik en schilderingen van die-
ren. Frida Kahlo (1907 -1954) met haar aan-
grijpende op het eigen leven gebaseerde 
schilderijen.

Begin Moderne Architectuur (1910- 1940) 
een aantal baanbrekende gebouwen en 
architecten.

Commissie van aanbeveling: Han Wijns, Frits 
Kool en Herman de Bokx.

Opgeven bij Herman de Bokx , 073-6312068; 
e-mail; herman@ac51.nl. Degene die zich 
reeds heeft opgegeven hoeft dat niet 
opnieuw te doen.
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Nikki organiseert, creëert sfeer en beleving
Ingrid Roefs

Het bedrijf van Nikki Zilverentant - de 
Vaan beschrijft precies wat ze doet. Nikki 
organiseert. Maar ze doet nog veel meer 
sinds de start van haar bureau in juli 
2021. Ze adviseert, bedenkt, regelt, plant, 
helpt, neemt uit handen en vooral: cre-
eert sfeer en beleving. Ze doet dat voor 
bruidsparen, maar ook voor bedrijven. 
“Diep van binnen wist ik altijd al dat 
organiseren mijn kracht was.”

Een paar jaar geleden had Nikki al een eigen 
bedrijf in woonaccessoires: “Maar in alle 
eerlijkheid zat daar niet mijn passie. Daar 
ben ik dus ook mee gestopt. De wens voor 
iets van mezelf bleef echter. Uiteindelijk 
kwam ik uit bij het organiseren van bruilof-
ten en events, en nu klopt het wél. Hier krijg 
ik energie van. Diep van binnen wist ik altijd 
al dat dit mijn kracht was: mensen dingen uit 
handen nemen door zaken grondig te rege-
len.” Maar de keuze maakte ze niet alleen 
maar voor zichzelf. “Ik vind het ook belang-
rijk om aan onze kinderen mee te geven dat 
je moet durven kiezen voor wat je écht leuk 
vindt, ook als je niet zeker weet of het gaat 
lukken.”

Klik
Ze startte in 2020 met het maken van een 
businessplan en met het beschrijven van 
haar kernwaarden: “Voor mij zijn dat ‘Bour-

gondisch, persoonlijk en tot in de puntjes 
geregeld’. Het allerbelangrijkst daarbij is de 
persoonlijke klik. Vooral bij bruiloften. Dan 
kan ik dicht bij mezelf blijven en lukt het ’t 
best om als team - dus sámen - een dag te 
creëren die perfect bij het paar past.” Hoe 
haar rol eruitziet, bepalen de koppels zelf. 
“Sommige willen graag alles zelf bedenken 
en regelen. Zij zoeken een ceremoniemees-
ter die alles op de dag zelf soepel laat verlo-
pen, zonder een van hun gasten te belasten 
met deze rol. Maar er zijn ook bruidsparen 
die zeggen: ‘Help ons van A tot Z.’ Beide rol-
len vind ik even mooi.”

Teamwork
Je zegt ‘als team’? “Jazeker, ik doe het vóór, 
maar zeker ook mét het bruidspaar of de 
opdrachtgever. Én met alle vakmensen in 
mijn netwerk. Ik besteed erg veel aandacht 
aan het zoeken en vinden van kundige en 
betrouwbare partijen in de regio, waarmee 
ik makkelijk en snel kan schakelen en die 
werken vanuit dezelfde waarden. Dus of het 
nu gaat om de locatie, of om catering, foto-
grafie, video, grafisch vormgeving, tekst, 
muziek, bloemen, decoratie, ga zo maar 
door, alles draait om het samen neerzetten 
van die perfecte sfeer en beleving. Daarbij 
heb ik de regie in handen, maar vertrouw ik 
wel op de aanwezige expertise. Dus ja, abso-
luut: teamwork!”

Bedrijfsleven
Over de vraag wat ze nu het leukst vindt, 
bedrijfsevents of bruiloften, hoeft ze niet 
lang na te denken. “Allebei even leuk. Want 
weet je wat het is? Ik vind het gewoon echt 
heel fijn om van toegevoegde waarde te 
zijn. Om te helpen. Bij bedrijven organiseer 
ik heel veel verschillende events. Beurzen, 
teamuitjes voor de fun of met een bepaald 
doel, bedrijfsopeningen, presentaties, con-
gressen, noem maar op. Daarbij is het altijd 
mijn drive om ervoor te zorgen dat ieder-
een kan focussen op wat voor hen belang-
rijk is, doordat ik al het andere op hun dag 
voor mijn rekening neem. Bij bruidsparen 
beschouw ik het echt als een eer, dat ik zo’n 
sleutelrol mag vervullen bij het creëren van 
hun blijvende herinnering. Ik verras bijvoor-
beeld ook altijd graag met kleine extra’s 
voor nog meer beleving en sfeer. Wanneer 
ik tevreden ben? Als gasten achteraf zeg-
gen: ‘Dit was nou typisch een bruiloft van 
… ‘, en dan de naam van het echtpaar. Dan 
weet ik dat het persoonlijk was en dat ik het 
verschil heb kunnen maken.”

Meer weten over Nikki organiseert? 
www.nikkiorganiseert.nl



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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“Want als ik het niet doe, wie doet het dan wel?”
Samen voor Den Bosch
Alisa Lalicic 

Het is geen onbekend gezicht voor Enge-
len. Hij zette zich eerder in voor het 
Engelens Weeknd en was onlangs weer 
volop in het nieuws vanwege een actie 
om drie gezinnen met een kleine porte-
monnee te voorzien van een kerstdiner. 
Het is Erol van den Bergh, oprichter van 
‘Samen voor Den Bosch’. Hoewel hijzelf 
woonachtig is in Den Bosch-West, heeft 
hij een hart voor Engelen. “Er kan nog zo 
veel gedaan worden in Engelen om men-
sen bij elkaar te brengen! Daar draag ik 
graag een steentje aan bij.”

Alleen ben je sneller, samen kom je 
verder
Wie Erol kent, zou hem beschrijven als een 
kei die zich inzet voor de samenleving. 
Maatschappelijke vraagstukken trekken zijn 
aandacht. Daar waar de een er alleen iets 
van vindt, pakt Erol verder door. Waarom 
eigenlijk? “Van jongs af aan heb ik dat in me 
zitten. Als iedereen links is, ben ik benieuwd 
wat rechts te beleven valt. Vroeger vonden 
mensen mij altijd bijdehand en druk, werd ik 
bevooroordeeld. Hoe mooi zou het zijn als 
dat stukje stigma eraf kan worden gehaald? 
Want als ik het niet doe, wie doet het dan 
wel?”

‘Samen voor Den Bosch’ is opgericht in 2020 
met als doel: zich inzetten voor onderne-
mers, kwetsbare doelgroepen uit de samen-
leving en goede doelen. Wat ‘Samen voor 
Den Bosch’ zo bijzonder maakt? De crea-
tieve activiteiten en evenementen worden 
opgezet in samenwerking met het lokale 
bedrijfsleven. Een win-winsituatie voor 
iedereen. 

Tot nu toe heeft Erol al mooie activiteiten op 
zijn naam staan. Denk aan een kerstdiner (in 
samenwerking met FF Swanjéé, PLUS Mul-
der, Proef en Quiet Community), een goo-
diebag voor mensen die het hard nodig 
hebben, een online Koningsdagbingo (Bar-
rique Culinair & Cadeau!), Dinnershow Hele-

maal Heppie en FoodTour Engelen (activitei-
ten samen met Bob Mulder). En dat is pas 
het begin. 

Vol gas vooruit
In 2019 was Erol initiatiefnemer voor het 
Engelens Weeknd. “Dat is wel iets waar ik 
echt trots op ben. Iedereen zei tegen me 
dat het niet zou lukken. Ik heb destijds zo 
veel opgegeven om het te organiseren. Ik 
ben zelf gek op kermis: mensen in een dorp 
zien genieten, oliebolletje erbij. Een succes!” 
En zo wil Erol in 2022 vol gas vooruit met 
‘Samen voor Den Bosch’. De focus zal liggen 
op het organiseren van activiteiten waarbij 
verbinding en ontmoeting centraal staan. 
Samen met Bob Mulder van PLUS Engelen 
is Erol lokaal betrokken en zal ook in 2022 
onderzocht worden welke mogelijkheden 
er zijn om de leefbaarheid en mobiliteit in 
Engelen naar een hoger niveau te tillen. “We 
willen dat Engelen gezien wordt als dorp 
en niet als onderdeel van Den Bosch-West. 
Dus met alle faciliteiten die een dorp nodig 
heeft”, aldus Erol. 

Opa Nard van den Bergh en Erol

Pubquiz deel 7 naar het voorjaar ...
Helaas, beste pubquizvrienden, we moeten 
de pubquiz van 28 januari nog even uitstel-
len vanwege de pandemie waar we met z'n 
allen in zitten. Wij geven het niet op en gaan 
nog even door met de organisatie en het 

bedenken van pubquizvragen. 
Heb geduld, het komt goed! In de volgende 
Tweeterp komen we met een nieuwe datum 
(vanwege de deadline van De Tweeterp kon-
den we nog geen datum vermelden).

Eigenwijze verbinder
Erol beschrijft zichzelf als een eigenwijze 
verbinder. Hoewel zijn eigenwijsheid hem 
vroeger nog weleens in de weg stond, is het 
nu de kracht achter ‘Samen voor Den Bosch’. 
Het brengt hem waar hij zijn wil. Daarmee 
hoopt hij tevens een inspiratiebron te zijn 
voor andere jongeren. “Ik word natuurlijk 
ook ouder. Als ‘de jongen’ er straks vanaf 
is, kan plaatsgemaakt worden voor ande-
ren om te groeien. Ik wil hen begeleiden 
en klaarstomen, zodat er altijd aandacht zal 
zijn voor maatschappelijke vraagstukken én 
voor Engelen natuurlijk.” 

Meer weten? 
Kijk dan eens op https://www.facebook.
com/samenvoordenbosch.
Contact opnemen kan via: 
samenvoordenbosch@gmail.com.

Aanmelden kan nog steeds via: pubquizen-
gelenburcht@gmail.com. Deelname is gra-
tis. Aan het aantal teams van zes deelnemers 
zit een maximum. Vol is vol. 



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl

C l a a s s e n        P s y c h o s o c i a a l        A d v i e s b u r e a u
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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

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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	 	 EN ZO STRUINEN WE 2022 IN… 

	 	 Avondvierdaagse Engelen hoopt voor iedereen dat het een heel mooi jaar zal 	 	
	 	 zijn -uiteraard vooral privé- waarin ook plaats kan en mag zijn voor veel Þjne 	 	
	 	 wandelkilometers en dan liefst met een heleboel anderen samen. Vooral die vier 		
	 	 dagen in mei! 

Wíj doen alsof er geen beren bestaan die op de weg kunnen gaan liggen en zijn al een paar 
maanden actief achter de schermen. We hebben geconstateerd dat er veel vrijwilligers nog 
beschikbaar willen blijven om hand -en spandiensten te verlenen. Daar zijn we heel blij mee, 
maar we zouden er ook wat mensen bij kunnen gebruiken, onder andere voor de functie van 
verkeersregelaar. Voor die functie moet je ouder zijn dan 18 jaar en een digitale cursus en toets 
doen. Fluitje van een cent zei iemand, zelfs het bestuur zou het makkelijk halen… Dus voel je je 
geroepen om te helpen, meld je dan zo snel mogelijk aan via info@avondvierdaagseengelen.nl.

Daarnaast denken we na over het inzetten van bijvoorbeeld thema’s aan de wandeldagen en 
weten zeker dat er mensen zijn die daar interessante ideeën over hebben. Het zou leuk zijn als 
je die dan met ons deelt, ook via hetzelfde mailadres.
weten zeker dat er mensen zijn die daar interessante ideeën over hebben. Het zou leuk zijn als 
je die dan met ons deelt, ook via hetzelfde mailadres.

In
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e

Padel in Engelen
Het is zover: vanaf nu kan er padel 
gespeeld worden in Engelen! Bij Tennis-
vereniging Engelen liggen er sinds begin 
januari twee padelbanen. Dus voor alle 
liefhebbers is er de mogelijkheid om deze 
sport ook in Engelen te beoefenen. 

Maak op 30 januari kennis met padel
Padel is een erg jonge sport. In Neder-
land bestaat het ongeveer 10 jaar. Op de 
Maaspoort lag een van de eerste padel-
banen. Padel is een racket- en balsport. 
Het wordt altijd met vier spelers gespeeld, 
waarbij je een soort tennisbal met een rac-
ket over een net speelt. Het is een mix van 
tennis en squash. Voor veel mensen is het 
geheel nieuw en daarom zijn er miniclinics 
op zondag 30 januari om met deze sport 
kennis te maken. Deze clinics worden door 
Simon Padel verzorgd.

Fantastische aanvulling voor Engelen
Naast het grote aanbod van sporten is er nu 
ook padel. Wordt het niet erg veel? Volgens 
Martin Bouwman, voorzitter van de ten-
nisvereniging niet! “Het is een fantastische 
aanvulling voor Engelen. Veel mensen spe-
len padel naast andere sporten, zoals ten-
nis en voetbal. De voormalige topvoetballer 
Arjen Robben is daarvan een mooi voor-
beeld. Hij wil padel echt groot gaan maken 
in Nederland.”  
Het aanbod padel groeit fl ink in de regio 
Den Bosch en dat is niet voor niets. “We 
hebben de behoefte in Engelen gepeild”, 
gaat Bouwman verder. “Daaruit blijkt dat 
veel Engelenaren grote interesse hebben 
om padel te gaan spelen. Op basis van 
die peiling en landelijke trends hebben we 
vorig jaar besloten om padelbanen aan te 
gaan leggen. Eerst twee en, als het een suc-

ces wordt, is er ruimte voor nog twee. Een 
enthousiaste groep mensen uit de vereni-
ging heeft alles geregeld voor de aanleg en 
het is erg mooi dat het zo snel geregeld is.”

Les en padelclinics voor alle leeftijden 
Het leuke van padel is dat het door jong 
en oud gespeeld kan worden. Het is veel 
meer een tactisch spelletje. Simon Padel 
gaat vanaf februari padellessen verzorgen 
en gedurende het hele jaar zullen er gratis 
padelclinics verzorgd worden bij Tennisver-
eniging Engelen. De vereniging hoopt dat 
heel veel mensen, huidige en nieuwe leden, 
hier gebruik van gaan maken. Het is natuur-
lijk wel afhankelijk van wat er mogelijk is 
met de coronamaatregelen.
 
Meer informatie en aanmelden voor een 
gratis padelclinic: www.tennis-engelen.nl.

Vijf van de vrijwilligers die betrokken zijn bij de aanleg van de 
padelbanen bij TV Engelen. Hier op de foto op andere locatie.

Een foto waarbij de constructie van een van de padelbanen 
staat met ook het glas geplaatst.



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan 
naar een informatieavond op een van onze prachtige 
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl 
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer 
informatie: www.antoniusabt.nl.

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? 
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek 
met een van onze locatieleiders.

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

Meer spelen en beter leren
Natuurspeelpleinen Antonius Abt
Tegel eruit, plantje erin? Nee, dat dekt 
bij lange na niet de lading van de groene 
school- en speelpleinen van Jenaplan-
school Antonius Abt. Onze schoolpleinen 
en speelruimte buiten zijn een verlenging 
van ons schoolgebouw en ons onderwijs. 
Voor kinderen een verrijking van het spel 
en ontwikkelkansen: dit gun je ieder kind!

Jenaplanschool Antonius Abt is bezig om 
haar visie verder handen en voeten te 
geven, een visie op bewegend en ontdek-

kend leren, onder de noemer ‘Wij halen 
de wereld naar binnen en gaan met ons 
onderwijs naar buiten’. Locatie Slot heeft de 
beschikking over een natuurlijk speelplein, 
schooltuin en wij maken gebruik van het 
Peterpan veldje dat aan de rand van het Slot 
ligt. Onze schooltuin levert ingrediënten 
op voor gezonde lessen in de groep, voor 
kookactiviteiten en soms levert hij produc-
ten op die door bewoners uit de wijk voor 
een minimaal bedrag gekocht kunnen wor-
den. Jenaplanschool Antonius Abt maakt 

gebruik van enkele vrijwilligers/ouders in 
de schooltuin en ook kinderen van de HUB 
komen ons wekelijks versterken. Wat een 
geweldige vorm van samenwerking! 

Op locatie Park wordt er gebruik gemaakt 
van de sportvelden en een heuse natuur-
speeltuin. Samen spelen en ravotten! Hoe 
ziet de natuurspeeltuin eruit? De natuur-
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speeltuin bevat een rioolbuis, bedolven 
onder zand en aangeplant met gras, bele-
vingspaden en reusachtige boomstammen 
om op te spelen. In de natuurlijke speeltui-
nen vindt men diverse nestkastjes en bloei-
ende planten. In het voorjaar komen ook de 
kleurrijke planten tot bloei, die veel vlinders 
moeten aantrekken. 
En wat denkt u van de appelboomgaard 
aan de rand van ons terrein? Met regelmaat 
levert hij ons de ingrediënten om met kin-
deren appelmoes of iets anders met appels 
te maken. 
        
In Nederland zijn groene schoolpleinen in 
opkomst; in Scandinavische landen heeft 
men al veel ervaring met onderwijs in de 
natuur. Wat blijkt? Kinderen die in de pauze 
op een groen schoolplein spelen, zijn meer 
geconcentreerd als ze weer in de groep 
terugkomen. Een uitdagend groen school-
plein is beter voor de concentratie dan een 
kaal en betegeld schoolplein.

Een ultieme beleving voor kinderen
De kinderen van Antonius Abt genieten ook 
zienderogen, alhoewel ze wel flink wat mod-
der en zand het schoolgebouw in brengen. 
De verrijking die de natuurspeelpleinen en 
moestuinen brengen, wil je ieder kind laten 
beleven. “De kinderen voelen zich als een vis 
in het water in de verschillende groene bele-
vingstuinen en pleinen van Antonius Abt.” 
Kinderen laten hun fantasie de vrije loop, 
doordat we de natuur en de wereld van bui-
ten aan het platte vlak letterlijk toevoegen. 
Wij kijken uit naar het voorjaar, maar tot die 
tijd bieden onze school- en speeltuinen een 
heerlijke ruimte om te genieten van sneeuw-
pret. Laat de winter maar komen. 



Advertorial 
 

 
Vorig jaar heb ik je meegenomen in de 
wijngaard en dit jaar zal ik je wat 
vertellen over verschillende technieken 
van wijn maken. En ik begin, hoe kan 
het ook anders, met Champagne! 
Het is dé mousserende wijn uit de 
streek rondom Reims. Het speciale van 
deze wijn is dat het een tweede gisting 
in de fles krijgt. Wanneer je most laat 
gisten dan zetten de gistcellen de 
suiker om in alcohol. Restproduct is 
koolzuur en dat laat de wijnboer 
normaal gesproken vervliegen. Hou je 
‘t vat gesloten (‘cuve close’) dan blijft 
dit gas in de wijn en hou je een 
mousserende wijn over. Op die manier 
worden veel Prosecco’s gemaakt. 
Bij Champagne wordt wijn gebotteld 
samen met wat suiker en gist en laat 
men de wijn een tweede gisting 
ondergaan. De belletjes kunnen niet 
ontsnappen en houden de wijn 
mousserend. Volgens de overlevering 
was het de monnik Dom Perignon die 
deze ‘méthode champenoise’ heeft 
uitgevonden. Daar zal best een kern 
van waarheid in zitten. In zijn tijd had 
men echter nog niet zulke zware 
flessen die 5 à 6 bar druk konden 
weerstaan en kans is groot dat 
rondlopen in zijn kelder 
levensgevaarlijk was door 
uiteenspattende flessen…. 
Veel later is deze methode 
geperfectioneerd en uiteraard 
gekopieerd door andere streken. Je 
kan dan denken aan Crémant in de rest 
van Frankrijk (‘méthode traditionelle’), 
Cava in Spanje en Spumante in Italië. 
Waar dan ook vandaan, het blijft een 
feestelijke drank – 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 
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Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

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



De TweeTerp • JANUArI 2022 • pAgINA 19

Zo 23 jan
10.00 uur 

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

Zo 30 jan
10.00 uur

Woord- en communie-
viering door diaken Anton 
van Diessen
T.i.v. Esmeralda Hernandez 
Willems, Tonnie ter Ellen - 
Hendriks, Jo Gruben

Zo 6 feb
10.00 uur

Woord- en communievie-
ring door onze werkgroep
T.i.v. Jan en Koos Roozen - van 
de Heuvel, Jo Gruben

Zo 13 feb
10.00 uur

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

Zo 20 feb
10.00 uur

Eucharistieviering door pas-
tor Ben van Bronkhorst
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. LAMBERTUSPAROCHIEBerichten uit de parochie

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 
uiterlijk 30 januari weten via een e-mail aan secretariaat@parochie-engelen.nl.

Weer van start
We gaan weer van start op zondag 23 janu-
ari. We laten de actuele situatie steeds op de 
website zien: www.parochie-engelen.nl. Niet 
gehonoreerde misintenties worden later in 
overleg ingehaald.

Overlijden
Op 29-11-2021 is overleden A. van Drunen, 
Zonneweide, 80 jaar
Op 5-12-2021 is overleden M. Veldman - 
Hesselbert, Kooikersweg, 86 jaar
Op 20-12-2021 is overleden E. Hernandez 
Willems, Togenaarstraat, 29 jaar
Op 28-12-2021 is overleden J Gruben, Ph. de 
Montestraat, 81 jaar

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

2021
Door corona is in 2021 de kerk elf zondagen 
dicht geweest, hetgeen heel teleurstellend 
is geweest voor velen, maar we hopen dat 
2022 een beter vooruitzicht biedt.
Er is in 2021 één kind gedoopt, en er hebben 
twee tieners hun Vormsel ontvangen. Er was 
door corona geen Eerste Communie. Ver-
der zijn er twintig parochianen overleden, 
van wie er van acht in een uitvaartviering 
afscheid werd genomen.  

Actie Kerkbalans 2022
Als geloofsgemeenschap in Engelen probe-
ren we de pastorale steun te geven die nodig 
is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van 
sacramenten (doop, communie, vormsel) en 
de voorbereiding daarop, maar dat gebeurt 
ook bij ziekte en overlijden, begeleiding van 
stervenden en nabestaanden. 

Ook als u geen regelmatige bezoeker van 
de kerk bent, kan dit gebouw een plek van 
betekenis voor u zijn. Het is een sfeervolle 
plek om te vieren. Het is ook een plek om 
rust te vinden en te gedenken, bij  een over-
lijden of andere ingrijpende gebeurtenis. 
Ook dit kerkgebouw vraagt de nodige tijd, 
energie en geld. 
Het moet een plek zijn waar de geloofsge-
meenschap zich thuis kan voelen. 

Om al onze activiteiten vol te houden, heb-
ben we ook uw fi nanciële hulp nodig. 
Deze maand ontvangt u in uw brievenbus 
weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. 
Deze actie Kerkbalans is noodzakelijk om de 
parochie fi nancieel gezond te houden. Doet 
u mee dit jaar door eenmalig of maandelijks 
een fi nanciële donatie? 

Extra collecte Adventsactie
De extra collecte voor de Adventsactie die 
op zondag 19 december gehouden is bracht 
€ 58,50 op, waarvoor onze hartelijke dank.

Opbrengst adventsactie voor de Voedselbank
Bert Scholing, Diaconie

In de adventsweken, vanaf eind november 
tot vlak voor kerst, heeft in de kerk een vijf-
tal kratten gestaan. Daarin konden houd-

bare levensmiddelen en drogisterijartikelen 
worden gedaan voor de Voedselbank. Dit 
initiatief kwam vanuit de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Engelen. Inmiddels 
hebben de ingeleverde artikelen hun weg 

gevonden naar de mensen die een extraatje 
konden gebruiken.
Alle gevers van harte bedankt! Hopelijk kun-
nen we in de toekomst opnieuw een beroep 
op u doen.



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 23 jan Geen dienst

Zo 30 jan 
10.30 uur

Ds. Peter van Helden

Zo 6 feb
10.30 uur

Joop Lankhar

Zo 13 feb
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer

Zo 20 feb
10.30 uur

Muziek op zondag

Op dit moment van schrijven is nog ondui-
delijk of de diensten de komende tijd kun-
nen doorgaan in verband met het coronavi-
rus. Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort 
weer ontmoeten in de kerk! Om een dienst 
te kunnen bijwonen moet u zich van tevo-
ren aanmelden via aanmelding@kerk-en-
gelen.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 
Peter Polling op 06-14643282. Enkele dagen 
voorafgaande aan de dienst ontvangt u dan 
nadere informatie.

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 betreff ende parochie op te vragen. Let op: wij ontvangen 
uw aanmelding graag uiterlijk 30 januari 2022.

Engelenactie
Marloes Meijer

Het is inmiddels een goede traditie: ‘engel-
kens’ zweven niet alleen door ’t luchtruim, 
zoals het oude kerstlied bezingt, ze wande-
len ook door Engelen en Bokhoven. In de 
adventsperiode, de vier weken voor kerst, 
vonden heel wat mensen kleine verrassin-
gen aan de deurknop of achter het tuinhek. 
Enkele reacties delen we hier graag en we 
hopen dat we volgend jaar weer veel enge-
len mogen laten uitvliegen.
• ‘Beste kerstengel, dank je wel voor de 

cadeautjes die je me gestuurd hebt, 
maar vooral voor de moeite – aandacht 
en warmte.’

• ‘Langs deze weg wil ik de kerstengel 
hartelijk bedanken voor de attenties 
welke de afgelopen weken werden 
bezorgd. Uw bemoedigende woorden 
en inspirerende gedichten hebben veel 
indruk op mij gemaakt. Ik hoop dat het 
licht brengt in deze donkere dagen. 
Met een dankbare groet,‘

• ‘Graag wil ik de kerstengel die bij mij 
vier zondagavonden in de Advent 
langskwam om iets aan de voordeur 
te hangen heel erg hartelijk bedanken. 
Vier zondagen kreeg ik een woord van 
bemoediging met daarbij een specu-
laaspop, chocoladeletter, snoepjes of 
een amaryllisbol in vaas. Ik heb deze 
aandacht echt gewaardeerd en wil me 
volgend jaar graag gaan opgeven dit 
ook voor een ander te doen. Ik heb me 
nooit eerder gerealiseerd hoe leuk dit 
voor iemand kan zijn.’

• ‘Graag wil ik bedanken voor de super-
lieve, attente, meelevende en creatieve 
kerstengel die mij deze 4 adventsweken 
heeft bezocht. Het is al leuk en span-

nend om kerstengel te zijn maar een 
kerstengel te krijgen is enorm verras-
send en eigenlijk niet te beschrijven. Zo 
lief, toegewijd en verzorgend. Het is bij-
zonder waardevol en ik hoop dat ik met 
deze e-mail mijn speciale kerstengel 
hiervoor kan bedanken. Met hartelijke 
groeten,’

• ‘Lieve kerstengel! Blij verrast ben ik 
door de cadeautjes die telkens aan mijn 
deurtje hangen, dankjewel!’

• ‘Ik wens in het bijzonder ‘mijn kersten-
gel’ en alle Engelenaren liefdevolle 
kerstdagen en alle goeds voor het 
nieuwe jaar.’

• ‘Beste kerstengel, Dank je wel voor de 
mooie kerstcadeaus die ik ontvangen 
heb.’ 

En daarbij sluiten ‘wij van het engelenpro-
ject’ ons graag aan: dank je wel, lieve enge-
len, en graag tot volgend jaar! 

Nieuwjaarswens
Het is misschien wat laat wanneer u dit leest, 
maar we wensen u van harte een nieuw jaar 
toe waarin er altijd een schittering van licht 
zichtbaar blijft.



De TweeTerp • JANUArI 2022 • pAgINA 21

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. 
In overleg heeft ons kerkbestuur besloten 
tot nader datum onze kerk te sluiten. Houdt 
u het zelf goed in de gaten!
U kunt altijd onze vice-voorzitter 
bellen: mevrouw Henriëtte van Aart, tel: 
06-23940314.

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo 23 jan Viering zonder orgelbegelei-
ding
Voor een bijzondere intentie

Zo 30 jan Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Joke Godschalk- 
Endstra en Jan Zetz, Marco 
Jehoel en Mien de Greef

Zo 6 feb Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mill 
en overleden ouders en 
Anouschka Jansen

Zo 13 feb Viering met orgelbegeleiding
Intenties overleden ouders Van 
Heijningen en dochter Marjan, 
overleden leden familie 
Masraff en Fred Leenaers

Zo 20 feb Viering met orgelbegeleiding
Intenties An Weijts en Guido 
van de Griendt

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent 
van het dameskoor uit Bokhoven.
Onze organist probeert de dienst extra 
luister te geven en mooie intermezzo’s en 
liederen te spelen. Wij hopen er mooie vie-
ringen van te maken, al is het in deze coro-
natijd moeilijk.

Het mirakel van Bokhoven
Marloes Meijer

U weet het misschien allang, of heeft het 
in onze kerstnachtvlog gehoord, maar ik 
wil het hier ook nog even delen. Ik vind het 
een mooi verhaal. Zo mooi, dat ik het graag 
‘het mirakel van Bokhoven’ zou noemen. Of 
anders misschien ‘de legende van Jezus van 
Bokhoven’. Ik zou er graag ‘heilige Jezus’ 
van maken, maar daar zijn regels vanuit 
Rome aan verbonden, dus dat doe ik maar 
niet. Soms moeten protestanten ook naar 
Rome luisteren. Dus veiligheidshalve toch 
maar gewoon: het mirakel van Bokhoven.
Het was vlak voor kerst 2020. De buurtver-
eniging van Bokhoven had gezorgd voor 
een prachtige kerststal, buiten op het plein. 
Jozef, Maria en kindje Jezus trokken de aan-
dacht van jong en oud, de schaapjes verte-
derden menigeen, kortom: kerstsfeer zat er 
goed in. Tot men op een vroege ochtend 
ontdekte dat de kerststal vernield was. Jozef, 
Maria, Jezus, schaapjes – allemaal verdwe-
nen.
Dat was pijnlijk. Pijnlijk voor wie met zo veel 
tijd en aandacht de stal hadden georgani-
seerd en opgebouwd, pijnlijk voor wie er 
graag naar keek (of zou hebben gekeken) 
en pijnlijk voor wie betekenis ontlenen aan 
het verhaal van de geboorte van Jezus. Een 
verhaal dat draait om Gods liefde die te vin-
den is op plaatsen waar je het misschien het 
minst verwacht. Het was ook heel passend, 

achteraf gezien. 
In het kerstverhaal (Lucas 2) was er geen 
plaats voor Jezus in de herbergen. En nu 
blijkt er ook geen plaats te zijn voor Jezus 
in Bokhoven. Het gebeurt telkens weer: er 
zijn mensen die anderen om een of andere 
reden in hun hart willen raken. En dat doe 
je het beste door te vernielen wat zij heilig 
vinden. Of het nu om grafstenen gaat, om 
bezittingen of religieuze items als kerst-
stallen. Gelukkig zitten de meeste mensen 
omgekeerd in elkaar: als je weet dat iets hei-
lig is voor een ander, doe je er extra voor-
zichtig mee. Maar ja, in Bokhoven was de 
kerststal vernield en na een opruimactie was 
er weinig wat nog aan dat mooie geboorte-
verhaal vol kwetsbare liefde herinnerde.
En toch (geloven gaat altijd over ‘en toch’) …
Een paar dagen na dit gebeuren wandelde 
er iemand langs de Maas. En daar zag die-
gene ineens Jezus dobberen. Hij was geha-
vend, zag er niet meer uit. Maar toch. Hij 
was het echt. En de voorbijganger trok Jezus 
uit het water. Het kindje was letterlijk en 
figuurlijk gedoopt: kopje onder gegaan en 
weer uit het water getrokken. Jozef, Maria 
en de schaapjes zijn tot op heden niet 
gevonden. Maar Jezus laat zich niet zomaar 
uit de wereld verbannen. En zeker niet uit 
Bokhoven.
Als dat geen mirakel is …

Kliederviering
De Kliederkerst kon helaas nét niet door-
gaan dit jaar. De coronamaatregelen gingen 
precies die zondag in en waren behoorlijk 
duidelijk: niet samenkomen in grote groe-
pen. Dus deden we het andersom en kwam 
de Kliederkerk naar je huis. De kinderen die 
waren aangemeld kregen een boekje en een 
cadeautje thuisbezorgd. Zij maakten op hun 
beurt prachtige filmpjes over het kerstver-
haal. Zoek op Youtube de kerstmorgenvlog 
van 2021 maar eens op (kanaal Kerk Enge-
len), dan zie je het resultaat. Sommige kin-
deren kwamen spontaan toch nog langs. Zij 
hebben even in de kerk rondgekeken en die 
heel oude, zware kanselbijbel getild.
Nu hopen we natuurlijk heel erg dat de vol-
gende kliederviering wél door kan gaan. Die 

is gepland op zondag 30 januari om 16.00 
uur. Geef je op, dan houden we je op de 
hoogte van alles wat je moet weten!
De kliederviering is speciaal ontwikkeld voor 
kinderen van de basisschoolleeftijd en hun 
(groot)ouders. Jongere en oudere kinderen 
zijn ook welkom. I.v.m. corona kan het zijn 
dat alleen een paar ouders beperkt aanwe-
zig kunnen zijn. Ook daarom: geef je op via 
predikant@kerk-engelen.nl, 06 36501973. 
De kliederviering is voor alle mensen die 
graag actief bezig zijn met Bijbelverhalen 
en wordt georganiseerd namens de katho-
lieke parochie en de protestantse gemeente 
Engelen.
Kosten zijn € 7,50 per kind. Contant te beta-
len of ter plaatse over te maken via QR-code.

Open kerk
De Protestantse kerk in Engelen is elke don-
derdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur open 
voor bezichtiging, een moment van bezin-
ning, gebed of een praatje en een kopje 
koffie.

Wegens onderhoud staat de website www.
kerk-engelen.nl op zwart. We hopen rond 
week 4 met een geheel vernieuwde en 
opgefriste site naar buiten te komen.

Onderhoud website kerk



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!

GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Goodbye 2021 Hello 2022
Actiecomité WindparkRietveldenNee

Allereerst wensen wij, van het actieco-
mité WindparkRietveldenNee, u allen 
een heel fijn, zonnig en gezond nieuwjaar 
toe.  Graag kijken we even kort terug op 
2021 en daarna een blik op de toekomst.

Terugblik op Europees Arrest
Na het Arrest van Nevele in België op 20 juni 
werd duidelijk dat de Nederlandse windtur-
binebepalingen niet voldoen aan de Euro-
pese milieuregelgeving.  De Raad van State 
heeft het Nederlandse normenstelsel ver-
nietigd. Er komen in 2022 overbruggings-
maatregelen en in 2023 nieuwe normen. 
Ook reeds vergunde en gebouwde wind-
parken komen hierdoor onder druk te staan.

Overheid aan zet
De Nederlandse regering zal een nieuwe 
milieubeoordeling moeten maken voor 
windparken, waarbij het effect van windtur-

bines op de leefomgeving van omwonenden 
uitdrukkelijk moet worden meegenomen.  
De stelling van het RIVM dat windturbinege-
luid beperkte nadelige gezondheidseffecten 
heeft, blijkt niet langer houdbaar. Een col-
lectief van artsen komt tot de conclusie dat 
er wel degelijk reden tot zorg is. Hierover 
leest u meer op www.windwiki.nl. 
Voor het Windpark bij Engelen zal blijken of 
de turbines zo dicht op woningen, namelijk 
350-450 meter, mogen blijven staan. De 
gemeente Den Bosch hanteert nu zelf al een 
norm van 1.000 meter voor nieuw te bouwen 
windturbines. 

Kort geding
Het actiecomité heeft de gemeente Den 
Bosch verzocht om de vergunning van 
windpark De Rietvelden nietig te verklaren 
en stil te zetten. Voor dit windpark is géén 
MER (Milieu Effect Rapportage) uitgevoerd 
en dit is volgens de Europese uitspraak bij 
het Arrest van Nevele wel verplicht. 

In memoriam Jo Gruben
Op dinsdag 28 december is in de leeftijd 
van 81 jaar oud-dorpsgenoot Jo Gruben 
als gevolg van een hartinfarct overleden. Jo 
was lid van FC Engelen vanaf de oprichting 
in 1971. Ruim 50 jaar heeft hij zich op vele 
manieren en in meerdere functies ingezet 
voor de club. Jo was aanvoerder van het 
legendarische veteranenteam. In de jaren 
‘90 heeft Jo diverse bestuursfuncties ver-
vuld. Een periode van twee jaren was hij 
waarnemend voorzitter. Daarna vele jaren 
penningmeester. De penningmeesters die 
hem opvolgden, heeft hij ontlast van veel 
werk door kleinere, dagelijkse financiële 
handelingen af te wikkelen. Heel bijzonder 

was dat echtgenote Corrie ook in dezelfde 
tijd zitting had in het bestuur. Zij was daar-
mee het tweede vrouwelijke bestuurslid 
in het bestaan van FC Engelen. Nadat Jo 
gestopt was met zijn bestuursfuncties en 
met pensioen ging, werd hij lid van het klus-
senteam. Vanaf dat moment was hij weke-
lijks dinsdags en vaak ook donderdags op 
het sportpark aanwezig om allerlei werk-
zaamheden te verrichten. Hij was een zeer 
gewaardeerde medewerker voor alle leden 
van het klussenteam. Zijn motto was: ‘Wat er 
gedaan moet worden gaan we doen!’
We wensen de familie Gruben veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het kort geding om een voorlopige stilzet-
ting van de turbines diende op 24 decem-
ber. Deze voorziening zou dan moeten gel-
den totdat er een uitspraak komt over de 
rechtmatigheid van de vergunning.  

Blik op de toekomst
De volgende zitting zal op 10 februari 2022 
plaatsvinden. Het actiecomité doet hier het 
verzoek tot intrekking van de vergunning 
van Windpark De Rietvelden. Afhankelijk 
van de uitspraak zal het actiecomité of de 
tegenpartij de zaak naar de Raad van State 
brengen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, 
laat het ons weten via info@windparkriet-
veldennee.nl 
Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw bevin-
dingen over het wonen naast het windpark: 
heeft u er veel last van of valt het juist erg 
mee? We horen het graag.

Veel dorpsgenoten hadden weer mooie kerstverlichting in hun tuin.



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

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

PERSOONLIJKE AANDACHT, 
DAAR LIGT MIJN FOCUS.
CHRISTEL VAN DE LAAK

KAPSALON HIP & HAIR

HOOGVELDWEG 12

5221 BA  ENGELEN

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

DE KAPSALON IS 

CORONAPROOF
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Tineke van der Lee

Op de eerste plaats de beste wensen voor 
een gelukkig en gezond nieuw jaar! Hope-
lijk heeft iedereen, ondanks de beperkende 
maatregelen, kunnen genieten van een fijne 
kerstvakantie.
Helaas moesten de scholen een week eer-
der sluiten dan de bedoeling was. Geluk-
kig hebben we de activiteiten die gepland 
waren voor de laatste week naar voren 
kunnen halen. Op donderdag werd er in 
iedere groep geknutseld. Er werden kaar-
ten gemaakt, kerstmannen van wc-rolletjes 
en schilderijtjes met lollystokjes. Met glitter, 
vilt en papier werden de mooiste creaties 
gemaakt. Op de foto`s ziet u er enkele voor-
beelden van.

Op vrijdag hadden we het kerstontbijt. 
Iedereen kwam in zijn mooiste outfit naar 
school en aan prachtig gedekte tafels geno-
ten de kinderen van het ontbijt dat ze zelf 
meegebracht hadden. Na het ontbijt keken 
de kinderen naar een filmpje waarin het 
kerstverhaal voorgelezen werd door het kin-
derkabinet.

In de week voor Kerstmis was er noodop-
vang voor de kinderen van ouders met een 
cruciaal beroep. Er waren geen onlinelessen, 
dus konden alle kinderen doen waar ze zin in 
hadden. Ze konden knutselen, lezen, spelle-
tjes doen, tekenen en kleuren, buiten spelen 
en af en toe een filmpje kijken. Muziekdo-
cent Tim kwam de kinderen vermaken met 
allerlei verschillende instrumenten waar de 
kinderen zelf op mochten spelen. Zo werd 
het voor de kinderen een gezellige week.
In deze week hebben de leerkrachten zich 

ingezet om alle groepen, kasten, maga-
zijnen en de zolder op te ruimen en de 
noodopvang te verzorgen. Intussen konden 
de schilders verder met het schilderen van 
de lokalen. De achterwanden van de lokalen 
hebben een nieuw, fris kleurtje gekregen. 
In februari komen de nieuwe meubels, De 
huidige meubels zijn nog te koop. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met onze conci-
erge Roderick, tel. 073-8519990.
De meubels die niet verkocht worden, gaan 
via de Stichting Caritas naar Roemenië. De 
stichting is al 20 jaar bezig met het onder-
steunen van projecten door middel van 
hulpgoederen. De huizen die zij ondersteu-
nen zijn onder andere een opvanghuis voor 
kinderen, een bejaardenhuis, een zieken-
huis en enkele scholen. Er worden goede-
ren verzameld waar behoefte aan is en die 
aangevraagd worden. Uit de reacties van de 
betreffende huizen weet de organisatie dat 
ze er heel blij mee zijn en dat het nog steeds 
nodig is!
Gelukkig gingen de scholen maandag 10 
januari weer open en konden we weer fysiek 
lesgeven. Kinderen, ouders, juffen en mees-
ters zijn er heel blij mee en zijn weer vol 
enthousiasme aan het werk gegaan. Hope-
lijk gaat dit niet meer veranderen.
Op 2 februari hebben we een studiedag. Die 
dag zal in het teken staan van onderzoe-
kend en ontdekkend leren.

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, mevrouw B. Ent-
ken-Buunen, tel. 073-8519990.



                                     

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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Oude ansicht
Dit is dezelfde foto als die uit de serie van 
1953. Daar heet de onverharde weg nog 
Kommersteeg. Naar verluidt omdat het 
toch wel erg kommervol was om zo ver bui-
ten het dorp te gaan wonen … Nadat in de 
zomer van 1956 echter de Sint Lambertus-
school (later Kempenaarsschool, nu Matrix 
genaamd) in gebruik was genomen, werd 
de weg omgedoopt tot Schoolstraat. Hoe-
wel de fotokaart stamt uit omstreeks 1961 
geeft zij dus een oudere situatie weer. Op 
de kaart zien we de eerste naoorlogse uit-
breiding van het dorp Engelen. 
De afgebeelde huizen werden gebouwd in 
de periode 1946-1948. Er werd nog terdege 
rekening gehouden met het agrarische 
karakter van het dorp, want in alle huur-
huizen op de fotokaart werd een ruimte 
gereserveerd voor een varken of een kalf! 
De school waaraan de straat haar naam ont-
leent, was trouwens ontworpen door archi-
tect Tibosch. Rechts op de voorgrond nog 

zichtbaar het begin van het erf van de boer-
derij van Kusters, die tot dan toe het weste-
lijk einde van het dorp markeerde. 

De kaart maakt onderdeel uit van een serie 
van zes. 
Rob Gruben, info@angrisa.nl

Schaatsen anno 1885
Er kon eindelijk weer geschaatst worden, 
vorig jaar. Het blijft voor velen een genoe-
gen om te doen of om naar te kijken. Enge-
len blies al lang geleden zijn schaatspartijtje 
mee. Jong en oud lieten zich daarbij niet 
onbetuigd. 

In de Bossche krant van dinsdag 27 janu-
ari 1885 stond het volgende berichtje: ‘Een 
bewijs, dat men in het naburige Engelen nog 
al liefhebbers en liefhebsters van schaatsen-
rijden vindt, dient, dat Zaterdag-namiddag 
eene aldaar wonende dame, oud 84 jaren, 
meer dan een half uur en Donderdag jl. een 
landbouwer, oud 82 jaren, bijna een uur zich 
daarmede hebben bezig gehouden.’ Krasse 
knarren dus!

Blijkbaar had de krant een alerte corres-
pondent ter plekke, want enkele dagen 
later meldde deze: ‘ENGELEN 28 Jan. Hoe-
wel het gister-avond reeds was beginnen te 
dooien, werd heden toch de voorgenomen 
hardrijderij op schaatsen gehouden door 
de leerlingen der openbare school alhier. ‘t 
Was, niettegenstaande het slechte weder, 
een waar genot voor de vele toeschouwers 
den vinnigen strijd van ‘t kleine volkje op de 
met vlaggen versierde ijsbaan te aanschou-
wen. Des namiddags werden al de leerlin-
gen der school getracteerd op chocolade 
met beschuit en werden verschillende prij-
zen uitgereikt als Hollandsche en Friesche 
schaatsen, spaarbankboekje, portmonnaie’s, 
knipmessen enz.’ 

Naar de locatie van de wedstrijd is het gis-
sen. Maar voor een sfeerbeeld uit later tij-
den gaan hierbij twee foto’s uit 1954. 
Op de ene een echte Engelense schaatsco-
ryfee, Willie Toebak, die er later om bekend 
stond dat het ijs niet dun genoeg kon zijn 
om zich op het Engelermeer te wagen. Het 
huis op de achtergrond stond op de hoek 
Schoolstraat / Het Hoenderland. 
Op de andere foto staan de schaatsers met 
de rug naar de Dorpstraat. Het zijn v.l.n.r.: 
Henk Huijsmans, Ad Peulen, Adrie van der 
Steenhoven, Thera Toebak, Jan Geerts, Lies 
Kempenaars, Henk Geerts, Willie en Hans 
Toebak.



Alisa Lalicic

Column

Het beste
Ik ben nooit echt ergens het beste in 
geweest. Gedurende mijn schoolcarrière 
was ik een gemiddelde leerling, geen hoog-
vlieger. Gewoon voldoende, vaak met de 
aantekening van docenten dat ik wel wat 
beter mijn best moest gaan doen. Hoewel 
ik uit een fanatieke familie kom, is de drang 
om ergens het beste in te zijn er nauwelijks 
geweest. Goed zijn zoals je bent, was en is 
voor mij prima. Of zou ik toch op zoek moe-
ten gaan naar het beste, misschien juist nu 
in 2022? 

Te midden van de wereldwijde pandemie 
waarin we volgens wetenschappers al bijna 
twee jaar zitten, lijken we steeds dieper naar 
de bodem te zakken. Zonder enige vorm 
van vooruitgang. Wachten op goed nieuws, 
verlossende woorden. Want of we willen of 
niet, het nieuwe jaar is schaamteloos gestart. 
Wéér anders. Het trucje is inmiddels bekend. 

De hoop is gevestigd op de toekomst waar 
mogelijk meer vrijheid ligt. Ik weet alleen 
niet of men dit jaar start met goede moed 
of dat deze in de schoenen zakt.

En toch wensen we elkaar na die eerste knal-
len het beste. Dan denk ik weer terug aan 
die schooltijd waarin het ook altijd beter 
moest. Uiteindelijk is alles goed gekomen, 
al zeg ik het zelf. Het gaat misschien niet 
zozeer om het beste maar om gewoon te 
accepteren wat we hebben. En dat veran-
dert ook voortdurend. Ik denk dat niemand 
vijf jaar geleden had bedacht dat hij hier nu 
zou staan. Toen wensten we elkaar ook het 
beste.

Zoeken naar het beste in 2022, waar moet 
je beginnen? Het is zeker verstandig om ter 
inspiratie soms naar een ander te kijken. 
Anderzijds ‘wijzen’ we net zo makkelijk naar 

diezelfde ander. Zo hopen we het juiste te 
vinden daar op de bodem. Mijn voornemen 
is om in 2022 vooral naar mezelf te kijken. 
Dat is waar het begint. De eerste stap, de 
keuze, de verandering, de positiviteit. Op 
zoek gaan naar het beste wat we hebben, 
begint bij jezelf. 
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Ties van der Hoevens eco-basis in de Henriëttewaard
Van bouwen met tot bouwen van natuur
René van der Hoeven

Ties vertelt gretig, snel en met een voor 
mij overstelpende kennis van zaken. Ik 
probeer scherp te zijn maar verdwaal 
toch af en toe enigszins in zijn woorden-
vloed. Adriaan Roland Holst zei ooit over 
Simon Vestdijk: ’O gij, die sneller schrijft 
dan God kan lezen!’ Daar moest ik even 
aan denken.

Groot geworden met water
Opgegroeid aan de Diezekade in Engelen, 
op de fiets langs Henriëttekanaal en Maas 
heen en terug naar basisschool Antonius 
Abt in Bokhoven en met mams, paps en zus-
sen van jongs af gezeild. Na de middelbare 
school op zijn achttiende de wijde wereld 
in: Australië, een jaartje backpacken. Ver-
volgens aangevangen met de studie Civiele 
Techniek Kustwaterbouw in Delft. Tien jaar 
nationaal en internationaal gewerkt in de 
baggerwereld. Vanuit consultancy over-
gestapt naar een groot baggerbedrijf en 
vanuit waterbouw de ecologie ingerold, 
onderzocht met de hulp van stagiaires hoe 
je ecologie in waterbouw kunt betrekken. 
Verdiepte zich vanzelf ook steeds meer in de 
materie. Richtte In 2017 met twee gelijkge-
stemde geesten, Maddie Akkermans en Gijs 
Bosman, het bedrijf The Weather Makers op, 
gevestigd in het oude Groot Ziekengasthuis 
in het centrum van Den Bosch. Ties: “Ener-
verend en nog steeds keihard werken om 
onze kop boven water te houden, prachtig.” 
Inmiddels heeft het bedrijf tegen de twintig 
personeelsleden.

Methodiek in plaats van ontwerp
Op zijn werk hield hij zich onder andere bezig 
met het ontwikkelen van werkbaarheidssys-
temen voor de baggerschepen. Ties: ”Die 
schepen kunnen bij hoge golfslag niet meer 
baggeren en moeten dan vaak de haven in. 
Probleem: de golfslagvoorspellingen waren 
niet altijd even betrouwbaar, zodat het werk 
vaak onnodig werd stilgelegd. Het leidde tot 
een zeer succesvol, betrouwbaar manage-
mentsysteem door een combinatie van 
monitoring en computermodellen. Met als 
resultaat dat de schepen veel langer door 
kunnen blijven werken, want niet onnodig 
in een haven moeten schuilen en een forse 
besparing.” 

“Mijn team had hiermee binnen het bedrijf 
het nodige krediet opgebouwd en kreeg 
snel meer gehoor en ruimte voor zijn eco-
logische ideeën. We hebben ons aangeleerd 
heel open te denken, ons niet bij voorbaat 
neer te leggen bij onmogelijkheden. Op 
die manier ontwikkelden we methodieken 

in plaats van ontwerpen, met gebruikma-
king van allerlei zaken die al lang zijn uit-
gevonden en bedacht. Voor een groot deel 
betekent het bestaande ideeën bij elkaar 
brengen en verbinden tot iets nieuws. Op 
die wijze kunnen we bijna alle vraagstuk-
ken oplossen. Een eigen bedrijf gaf me de 
mogelijkheid veel holistischer te denken, 
dan binnen een grote logge organisatie.” 

ليودربلا ةريحب
“En toen kwam de vraag of we iets konden 
doen aan de visstand in het meer van Bar-
dawil in het noorden van Egypte. Een kust-
meer van maximaal 80x20 km, vroeger een 
rijk visgebied, waar de lokale bevolking van 
leefde, nu door verzanding en verzilting een 
visarm water, waar geen inkomen uit valt te 
halen. Intuïtief zagen we al snel de ecolo-
gische potentie van dit meer. Onze droom 
werd werkelijkheid. Hier moesten ecolo-
gie en baggertechniek wel samenwerken, 
niet omdat wij dat zo nodig vonden, maar 
omdat de werkelijkheid erom vroeg. Het 
belang van het samengaan van die twee 
hoefden we niet meer aan te tonen: het was 
onontkoombaar. We gingen ons nog verder 
verdiepen in de ecologie, kijken wat er op 
basis van ecologische data aan de hand is 
en analyseren wat er mogelijk is. Dat blijkt 
heel veel te zijn. De plannen zijn vergevor-
derd en volop in ontwikkeling: uitbaggeren 
en de getijdenwerking herstellen waardoor 
het meer weer visrijk wordt. Alleen de lokale 
bevolking krijgt visrechten voor kleinscha-
lige visserij. Over het slib heb ik dadelijk nog 
wat.” 

Inspirators
“Tijdens onze zoektocht in de ecologie 
ontmoetten we John D. Liu, onvermoei-
baar voorvechter van ecologisch herstel. Hij 
toonde ons de resultaten van succesvol eco-
logisch herstel in het Chinese Lössplateau, 
vroeger woestijn, nu vruchtbaar land (zie 
VPRO’s ‘Groen goud’). Via zijn netwerk kwa-
men we in aanraking met vermaarde ecolo-
gen als John Todd, Millan Millan en Liu Ree. 
In 2017 organiseerden The Weather Makers 
op kosten van minister Schulz in de raads-
zaal van het Bossche stadhuis een twee-
daagse conferentie over ecologisch herstel 
in de Sinaï, waarbij veel grootheden op dit 
gebied aanwezig waren.”

Eco-oasis
“John Todd (83) bouwt al zijn leven lang 
ecologische machines, zijn eco-oasis. Wij 
werken op dezelfde manier met ecologie 
en het klikte meteen. Sinds 2019 is hij ver-
bonden aan The Weather Makers. Vorig 
jaar ging er in Rosmalen een prototype van 
een eco-oasis in bedrijf. De doorontwik-
kelde opvolger hiervan staat sinds kort in de 
Henriëttewaard: 175 m2, 8 m hoog en 15 m 
doorsnee. 12 tot 18 transparante aquatische 
cilinders en 6 grondbakken, in zijn geheel 
overkoepeld. Een mini-ecosysteem dat we 
met behulp van monitoring kunnen sturen 
en bemeten. Vanaf de Graaf van Solmsweg 
kunt u de koepel tussen het struikgewas 
door zien tussen de vistrap en het prachtige 
laantje.” 

Lees verder op pagina 30



Wat gebeurt er in die eco-oasis?
“In de eco-oasis kunnen we het complete 
functioneren van een ecosysteem naboot-
sen. We bouwen in wezen voedselwebben 
in het waterland en de lucht, recyclen nutri-
enten, mineralen en via condensatie zon-
ne-energie. Zo kunnen we laten zien dat het 
aanleggen van complete natuur, dus land, 
water en lucht, een oplossing biedt voor veel 
van onze problemen. De focus op efficiency 
van land, water en lucht afzonderlijk en niet 
op het samenhangend geheel ervan, veroor-
zaakt dat we op het moment geen oplos-
sing vinden voor problemen met klimaat, 
waterveiligheid en verlies aan biodiversiteit. 
Natuur kent geen efficiency per afzonderlijk 
onderdeel maar wel in het complete sys-
teem. Dat kunnen we goed zichtbaar maken 
in dit laboratorium. Daarnaast kunnen we in 
een proefopstelling ook bijdragen aan het 
ontwikkelen van een succesvolle ecologie 
voor de toekomstige natuurontwikkeling in 
de Henriëttewaard. We kunnen als het ware 
een voedselweb op land en water ontwik-
kelen dat juist heel goed kan omgaan met 
het teveel aan kool- en/of stikstof! We ont-
wikkelen dus ecologie die het probleem van 
ecologische vervuiling helpt op te lossen in 
ruil voor biodiversiteit.” 

 
O ja
“Ik zou nog terugkomen op het slib uit het 
meer van Bardawil.
Ons doel is het vergroenen van de Sinaï. Het 
woord kwam al een keer voorbij. Het ecolo-
gisch herstel van het Lössplateau sterkte ons 
in het idee dat dit technisch ook in de Sinaï 
zeer wel mogelijk is. In de koepel verzame-
len we ook hiervoor gegevens. We krijgen 
daarbij geweldige ondersteuning van onder 
anderen de hierboven genoemde ecolo-
gen. De gigantische hoeveelheid bijzonder 
vruchtbaar slib die het uitbaggeren van het 
meer oplevert, kan ingezet worden voor de 
vergroening. 
Door kunstmatige irrigatie ontstaat groei. 
Na verloop van tijd zal de kunstmatige irri-
gatie langzaam worden vervangen door 
natuurlijke irrigatie enzovoort.”

PS
Mocht u denken dat de twee namen boven 
dit artikel wijzen op een vader-zoonrelatie, 
dan heeft u het bij het rechte eind. Ik heb 
mijn uiterste best gedaan objectief te blij-
ven. 

Meer info:
• greentheSinaï.com 
• www.theguardian.com/environ-

ment/2021/mar/20/our-biggest-chal-
lenge-lack-of-imagination-the-scien-
tists-turning-the-desert-green

• www.vpro.nl/program-
mas/tegenlicht/goengoud 

Rondleidingen op afspraak:
connect@theweathermakers.nl

Vervolg van pagina 29
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Engelen legt gewicht in de schaal
Antoinette Marinus en Sylvia van Manen

Ook dit jaar goede voornemens? 
Die zijn meestal makkelijker te halen door 
het sámen te doen.

In de huisartsenzorg merken wij veel 
gezondheidswinst van een paar kilotjes min-
der, van lenig blijven (in hoofd en lichaam) 
van gezonder eten en samen met anderen 
iets ondernemen. Dat brengt je energie en 
onder andere een verlaging van de bloed-
druk en het cholesterol.
Wij willen je graag ondersteunen met ‘Enge-
len legt gewicht in de schaal’.

Wat houdt dat in?
We doen het samen met anderen:
• Met de PLUS, waar aandacht is voor de 

goede keuzes qua kwaliteit van de voe-
ding. De PLUS verzorgt een kleine actie 
bij iedere 100 kilo in de schaal.

• Met de diëtiste Chantal Graafmans. 
Zij heeft op woensdag spreekuur in 
de Lage Leun. Met verwijzing van de 
huisarts wordt dit vergoed (binnen het 
eigen risico). Zij heeft zich onder andere 
gespecialiseerd in over- en onderge-
wicht, in diabetesbegeleiding en in 
emotie-eten.

• Met beweegcoach Georgette Mulder, 
die met kleine groepjes gaat wandelen 
in de directe omgeving van Engelen. 
Ook dit is kostenvrij. U kunt zichzelf 
aanmelden.

Vragen over sport en bewegen (´S-PORT), 
dagbesteding, vrijwilligerswerk, contacten 
leggen, gezonde voeding, slaap, stress en 
stoppen met roken, al die vragen kunnen 
via de huisartsenpraktijk worden doorgege-
ven aan de mensen in ons netwerk (o.a. bij 
de GGD en gemeente) die je daarbij op de 
goede weg kunnen helpen. 

Zie onderaan dit bericht voor alle contact-
gegevens.
Op de website van de huisartsenpraktijk 
staan een ‘handvol tips’ om de bloeddruk 
met andere voedingskeuzes naar beneden 
te brengen, om beter te slapen en om af te 
vallen.
Wil je het rigoureuzer aanpakken, en ook 
een gezondere darmfl ora krijgen, dan kun 
je je aanmelden voor ‘het 5-fasen-stappen-
plan’. Hierbij staat een verbetering van de 
darmfl ora voorop, en is gewichtsafname een 
bijeff ect. Maar dat wordt wel meegeteld in 
de schaal!

Hoe meten we het gewicht dat Enge-
len in de schaal legt?
Allereerst de startsituatie: laat jezelf de maat 
nemen in de praktijk! 
1. Je meldt je aan via poh@huisartsen-en-

gelen.nl. 
2. Wij bellen je om een afspraak in te 

plannen. 
3. De praktijkondersteuner bespreekt je 

wensen met jou, ze meet de bloeddruk, 
het gewicht en de buikomvang. 

4. Ze helpt je op weg met eventuele extra 
ondersteuning, afhankelijk van jouw 
wensen. 

Daarna geef je iedere week je gewicht en de 
buikomvang aan ons door via haar e-mail-
adres.
Uiteraard zijn deze gegevens vertrouwelijk. 
Wij verzorgen maandelijks een korte nieuws-
brief met de stand van zaken en houden de 
PLUS op de hoogte van de vorderingen. 
Want iedere 100 kilo is een beloning waard.

Misschien haken er wel nieuwe initiatieven 
aan.  Die verwelkomen wij van harte!

Aanmelden (ook voor niet-patiënten van 
onze praktijk):     
poh@huisartsen-engelen.nl

Diëtiste Chantal Graafmans:
chantal@voedingsadviesvlijmen.nl 
Telefoon: 06-52282839

Beweegcoach Georgette Mulder 
georgette@georgettemulder.nl 
Telefoon: 06- 51816120

Geen 55+ carnaval
Tot grote teleurstelling van het organisatie-
comité kan het 55+ carnaval in 2022 even-
als vorig jaar weer niet doorgaan. Ondanks 
de mogelijkheden die besproken zijn, is 
het niet verantwoord om deze activiteit nu 
te organiseren. Hopelijk kunnen we in het 
volgend jaar wel weer een leuke carnavals-
avond houden.



Robbert Broersma van het Sinterklaascomité

Prijsuitreiking PLUS Spaaractie
Op zaterdag 11 december jl. vond de uit-
reiking plaats van de waardecheques van 
de PLUS Mulder Spaaractie ‘Spaar je club 
gezond’ aan de 16 deelnemende verenigin-
gen uit Engelen. In totaal werd € 7500,00 
verdeeld. Hiervan ontving Tennisvereniging 
Engelen € 1056,00, Heemkundekring Angrisa 
€ 861,00 en de Zonnebloem Engelen/Bok-
hoven € 834,00. De andere deelnemers 
waren FC Engelen, Tafeltennisvereniging 
Recrea, Engelenrun, Vakantie Jeugdwerk, 
Muziek Collectief Engelen, Sinterklaasco-
mité, U-Battle Run, VMHC, WV Engelermeer, 
Harmonie Oude Post, Dansplaats, Engelens 
Kadekoor en de Damesgymclub. Ook deze 
verenigingen kregen allemaal een bedrag 
voor de clubkas naar gelang de hoeveelheid 
punten die zij behaalden. Het was weer een 
fantastische actie van PLUS Mulder. Veel 

Inbraak
Tussen dinsdag 14 december 08.00 uur en 
vrijdag 17 december 16.17 uur is ingebroken 
in een woning. 
Het gaat om een hoekwoning. De inbraak 
vond plaats in de Karekiet.

Op zondag 26 december is tussen 11.30 uur 
en 21.20 uur ingebroken in een woning. 
Het gaat om een twee-onder-een-kapwo-
ning. De inbraak vond plaats in de Aalschol-
verlaan. 

Inbraakpoging
Op zondag 26 december tussen 11.30 uur 
en 21.00 uur heeft een poging tot inbraak 
plaatsgevonden in een woning. Het gaat 
om een hoekwoning. De poging tot inbraak 
vond plaats in de Karekiet. 

Op zondag 26 december tussen 20.30 uur 
en 20.45 uur heeft een poging tot inbraak 
plaatsgevonden in een woning. Het gaat om 
een twee-onder-een-kapwoning. De poging 
tot inbraak vond plaats in de Waterhoen.

Geef bomen een tweede kans
De gemeente ’s-Hertogenbosch staat voor 
een gezonde, groene en klimaatbestendige 
leefomgeving en heeft de ambitie om 100 
hectare nieuw bos rondom de stad te ver-
wezenlijken. Dat is een nobel streven, maar 
die bomen moeten ook ergens vandaan 
komen. Natuurlijk kunnen bomen gekweekt 
worden door een kweker, maar jaarlijks wor-
den veel zaailingen versnipperd. Simpelweg 
omdat bomen rooien goedkoper is dan 
oogsten en opnieuw planten. Dit is groene 
kapitaalvernietiging. 

Een tweede kans
De organisatie MeerBomenNu roept ieder-
een op om nu de tuin in te duiken en zaailin-
gen en stekken te verzamelen en die op 
zaterdag 12 februari a.s. tijdens de ‘doneer-
een-zaailingdag’ in te leveren bij een van 
de vele inleverpunten in het hele land. In 

Engelen kan dat van 10.00 tot 15.00 uur 
nabij Engelerhart. Vervolgens gaan vele vrij-
willigers aan de slag om dit jonge groen in 
Brabant op 200 locaties opnieuw te planten. 
Hiermee wordt tegelijkertijd iets gedaan 

aan de klimaatverandering en biodiversiteit. 
Voor meer informatie: 
www.meerbomennu.nl of Dirk Huisman, 
e-mail: dirkhuisman@home.nl.

Reacties 
Voor spoedmeldingen, als elke seconde telt, 
bel 112 (politie). Wilt u rechtstreeks de poli-
tie informeren, geen spoed bel 0900-8844 
(politie). Wilt u de politie informeren en 
zeker anoniem blijven, bel 0800-7000 (Meld 
Misdaad Anoniem). Wilt u de gemeente 
informeren, bel dan 073-6155555 of ga naar: 
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.

≈≈heuvel t je≈≈
Hulp in huishouding gezocht voor de 
donderdagochtend.
Bij interesse bellen naar Lily: 06-82196120.

dank voor deze mooie financiële ondersteu-
ning van het Engelense verenigingsleven.
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Herkomst naam Dr. H.P. Heinekenstraat
Eind 1955 werd begonnen met een Heineken-bierbrouwerij in ’s-Hertogenbosch (van de 51 brouwerijen uit de 16e eeuw was niets meer 
over). In die tijd breidde Engelen zich uit en aan een van de nieuwe straten liet Heineken tien woningen bouwen voor zijn werknemers. 
Aan burgemeester Kempenaars en de gemeenteraad van Engelen werd voorgesteld deze straat naar de oud-president-directeur te ver-
noemen: Dr. H.P. Heineken, vanwege zijn sociale verdiensten. Op 16 augustus 1958 werd de Dr. H.P. Heinekenstraat feestelijk geopend in 
het bijzijn van vader en zoon (Freddy) Heineken.
Bron: Brabants Dagblad, 5 februari 1987, ‘Straat en naam’ door Henny Molhuysen.

Cecile Brinkhoff 

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

Deze maand zijn Jente en Sep Bos uit de 
Dr. H.P. Heinekenstraat aan het woord.                                                                                       
Jente is 9 jaar en Sep is 7 jaar (als deze 
Tweeterp uitkomt). Zij wonen hier met vader 
Hans en moeder Saskia. Eind januari komt 
er nog een huisgenootje bij: hondje Penny, 
een zwerfhondje uit Italië, zij hebben via 
foto’s al kennisgemaakt.

Waar komt de straatnaam vandaan, 
denk je? 
Sep en Jente denken allebei dat de straat-
naam van het bier komt, want er staat een 
fabriek in de stad.

Wat vind je leuk in jouw buurt? 
Je kunt hier lekker spelen met vriendjes en 
vriendinnetjes, die wonen hier in de buurt. 
Jente heeft net een nieuwe mountainbike, 
waar ze lekker veel rondjes mee rijdt. Sep 
voetbalt graag met zijn vriendjes.

Waar zit je op school?  
De kinderen zitten op Kindcentrum De 

Matrix; Jente in groep 6 en Sep in groep 3 
(in februari in groep 3-4). Jente oefent graag 
Myloo op de IPad of laptop; Sep houdt van 
rekenen en lezen en ook de IPad. Maar het 
liefst spelen ze buiten … schommelen, kuke-
len, voetbal.

Wat doe je graag? 
Jente houdt van kleuren en spelletjes, Sep 
speelt en bouwt graag met de lego. Buiten 
zie je hen veel met een bal: Jente een hand-
bal en Sep een voetbal.
Allebei zijn ze lid van een sportvereniging: 
Sep van FC Engelen, Jente van Handbal-
vereniging Blauw Wit.

Mijn lievelings eten-, kleur-, dier- 
sport en hobby:
Jente: 
Friet+kipnuggets+frikandel | turquoise, lila 
en blauw | hond en stokstaartje | handbal | 
kleuren en lezen 
Sep: 
zelfgemaakte friet+mayo+ketchup | goud | 
leeuw | voetbal | lego en lezen (moppen)



Dwangbevel in naam van de Koning
De menselijke maat
René van der Hoeven

Gisteren even wezen borrelen, was gezel-
lig. De vrouw des huizes had iets op haar 
lever. Met toenemende verontwaardiging 
vertelde ze over het ‘Dwangbevel in naam 
van de Koning’ dat zij onlangs per post ont-
ving. “Een dwangbevel?”, vroeg ik. “Zeker”, 
luidde het antwoord, “een dwangbevel, een 
Dwangbevel in naam van de Koning, van het 
waterschap, inhoudend dat wij binnen een 
paar dagen dienden te betalen.”

Het betreft een achtenswaardig echtpaar uit 
Engelen. Ondanks het voorheen vermeend 
intelligente en nog immer wonderlijke 
beleid, heeft het zijn gedrag afgestemd op 
de nieuwste oekazes, met de nodige uit-
zonderingen, die het demissionaire kabinet 
afwisselend uitvaardigt en weer intrekt. Het 
praktiseert nauwgezet de zeventien basisre-
gels. Ondanks de gevorderde leeftijd woont 
dit echtpaar nog altijd op zichzelf, zoals de 
overheid het graag ziet. Modelburgers waar 
je zuinig op zou moeten zijn.

Op mijn allerempatischt vroeg ik haar hoe 
hoog het bedrag dan wel niet was, immers 
een dwangbevel krijg je niet ter inning van 
een grijpstuiver, lijkt me. Zij: “Zeventien 
euro”, ik: “zeventien euro?”, hij en zij in koor: 
“inderdaad zeventien euro!” 
Alle rekeningen waren betaald, wat was 
er aan de hand? Als je het echt niet meer 
weet, vraag je het de koning. Dus Willem 
gebeld, geen gehoor, bootje aan het schu-
ren of feestje aan het voorbereiden, denk 
ik. Dan maar het waterschap. Na enige tijd 
de mantra ‘Al onze medewerkers zijn op het 
moment in gesprek …’, je moet tenslotte wel 

je plaats weten, eindelijk contact met een - 
ze bestaan nog - hulpvaardige medewerk-
ster.

Heel ingehouden geïnformeerd wat er toch 
aan de hand was. Dat werd snel duidelijk: er 
was een aanmaning verstuurd, die weliswaar 
betaald was maar niet de aanmaningskosten 
die, zoals duidelijk vermeld, de eerste keer 
niet betaald hoefden te worden. Alles auto-
matisch, digitaal via de site ‘Mijn Overheid’. 
Daar zat het zwakke punt. Daar kijkt het 
echtpaar nooit op en zag dus rekening noch 
aanmaning. De tweede aanmaning ging per 
post, maar ja het echtpaar wist uiteraard 
niet dat het de tweede was. De boete kon, 
ondanks de hulpvaardige mevrouw en 30 
jaar trouwe en stipte betaling, niet onge-
daan gemaakt worden.

De stemming zat er inmiddels goed in: “Na 
zo veel jaren trouwe betaling zou wellicht 
een bedankje op zijn plaats zijn, of bij een 
foutje, een persoonlijk briefje: ‘Mevrouw/ 
Mijnheer, misschien is het aan uw aandacht 
ontsnapt maar….’ “Menselijke maat in plaats 
van een Dwangbevel van de Koning. Zijn ze 
nou helemaal van de pot gerukt?” Gelukkig 
zaten we op de verplichte afstand. 

Er kwam trouwens nog wel een bedragje 
van vierenveertig euro dwangbevelkosten 
bij, de koning heeft ook zo zijn uitgaven. 
Uiteraard mag je dan ook bij zo’n feodaal 
majesteitelijk dwangbevel niet op coulance 
rekenen. 

Moraal: reken niet op enige klantvriendelijk-
heid bij een dwangbevel in naam van onze 
majesteit.
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900 jaar Norbertijnen
De kloosterorde waartoe de Abdij van Berne 
behoort, werd in 1121 door de heilige Nor-
bertus van Xanten gesticht in Prémontré. 
De orde, die het beschouwende leven en de 
liturgische dienst verenigt met het actieve 
leven, zoals zielzorg en onderricht, kwam 
spoedig tot grote bloei. De Abdij van Berne 
werd in 1134 door ridder Fulco van Berne 
gesticht in Berne aan de Maas, het tegen-
woordige Bern (Gelderland). Hiermee is 
Berne de oudste nog bestaande kloosterge-
meenschap van Nederland. Priesters werden 
naar parochies gestuurd en de parochies 
werden veelal met alle bijkomende rechten 
geschonken aan de abdij. Zo kwam Berlicum 
reeds in 1240 in bezit van de abdij. Heeswijk 
volgde in 1284. Later werden in 1285 Oud-
heusden, Elshout, Hedikhuizen, Vlijmen en 
Engelen toegevoegd en in 1369 ten slotte 
Bokhoven. In 1613 volgde Lithoijen, Haar-
steeg in 1846 en in 1948 werd Middelrode 
aan de zorgen van de abt van Berne toe-
vertrouwd. U kunt meer over de geschiedeis 
lezen in het boek ‘Als de Bliksem’ en op de 
website van de Abdij van Berne. Ook kunt u 
op onderstaand adres een fi lm van oud-pas-
toor Jan Nabuurs zien, over een bijzondere 
kerstexpositie - ingericht in de Abdij van 
Berne in Heeswijk-Dinther - ter gelegenheid 
van het 900-jarig bestaan van de Norber-
tijnen. Kerststal en geschiedenis van verle-
den, heden en toekomst zijn door middel 
van talloze beelden, kerstattributen, foto’s, 
gedichten en korte teksten tot één geheel 
gesmeed en vormen zo een reis door de tijd. 
Www.abdijvanberne.nl/nieuws/video-een-
reis-door-de-tijd-900-jaar-norbertijnen.
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Colofon

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

Dierenambulance Den Bosch: 073 - 6146070   
Stadskantoor Wolvenhoek: 073 - 6155155    
Afvalstoff endienst: 073 - 6156500
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig: 
073 - 6155555
Brabant Water storingen: 073 - 6838000
Essent storingen: 0800 - 0340
Stichting Farant: 073 - 6124488 
Vivent: 088 - 1637000

Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda

Maandag 24 januari
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
Via Teams

Zondag 30 januari Opening padelbanen
Tennisvereniging Engelen

Woensdag in februari
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 12 januari
10.00 - 15.00 uur

Doneer een zaailing
Nabij Engelerhart

(S)limmerik
In december viel te overwegen,
komt uitgebreid familie dan wel gelegen,
voor prettige feestdagen, zo onder elkaar?
Dit op weg naar weer een nieuw jaar,
met de bekende wens ‘veel heil en zegen’.



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

Openingstijden  
PLUS Mulder

Maandag t/m zaterdag  
08.00 - 20.00 uur

Zondag 
09.00 - 19.00 uur

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

Gratis

Thuisbezorgd!

Vanaf €50 

in heel Engelen!
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u fijne feestdagen!
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Draaiboek Marble Maniacs
Looptijd: zondag 31 januari (week 5) t/m zaterdag 20 maart (week 11)

LET OP: Onder embargo tot donderdag 21 januari (week 3)

Boodschappenpakket:

Tot en met zaterdag 19 februari kun je weer sparen voor het enige echte PLUS 
Boodschappenpakket. Bij elke € 10,00 aan boodschappen en bij een selectie ac-
tieproducten ontvang je een spaarzegel.  


