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Engelenaar van het jaar
Terugblik op kersttijd
Bezoek burgemeester aan Engelerhart
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Van de bestuursraad
Verkiezingen Bestuursraad Engelen-Bokhoven
21 maart 2018 Verkiezingen Bestuursraad
Engelen-Bokhoven, stelt u zich ook kandidaat?
Gelijktijdig met de verkiezingen voor de
gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch wordt
een nieuwe bestuursraad voor Engelen en
Bokhoven gekozen.
Van de zittende bestuursraadsleden stelt
zich de helft herkiesbaar. In alfabetische
volgorde zijn dat Martin Kroezen, Charl
Lavell, Yolie Mulkens, Margo van den Oord
en Yvonne Schram. Mooi voor de continuïteit en het beschikbare geheugen over
zaken die speelden en nog spelen.
Nieuwe kandidaten zijn Philip van Beek,
John Branderhorst, Paul Noz, Bram van
der Ploeg en Bert van de Wakker. In een
volgende Tweeterp stellen zij zich voor.
Zowel in 2010 als in 2014 hadden we 15
kandidaten, wat ook nodig bleek. Daarom
doen we hierbij nog een laatste oproep om

onze kandidatenlijst te komen versterken.
De complete lijst moet begin februari bij
de kiescommissie van de gemeente worden
ingediend.
De dorpskommen van onze twee kerkdorpen zijn mooi vertegenwoordigd, maar
uit de Haverleij kunnen we nog wel wat
versterking gebruiken. We halen hiermee
ook nog niet de verdeling man/vrouw zoals
die ook hier in werkelijkheid 50/50 is! En
het is natuurlijk gewenst dat er ook wat te
kiezen valt.
Dus overweeg nog eens uw huidige tijdsbesteding en kijk eens of u niet ook wat
meer prioriteit zou willen geven aan de
behartiging van de belangen van de inwoners van Engelen en Bokhoven. Los van elke
partijpolitiek en alleen gericht op wensen,
behoeften en verlangens van de inwoners.
Kijk op www.bestuursraadengelenbokhoven.nl en mail of bel een zittend bstuurs-

raadslid nog voor aanvullende informatie
als dat kan helpen u over de streep te
trekken.

Volgende vergadering Bestuursraad
Engelen-Bokhoven
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag 22
januari 2018 om 20.00 uur in de Engelenburcht. Insprekers kunnen zich aanmelden
tot 22 januari 12.00 uur via info@bestuursraad.nl. Voor eerdere vergaderstukken: zie
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Nieuwjaarspraatje bestuursraad 2018 door Yvonne Schram
groene woonomgeving.
U komt hier om gezellig onder elkaar te zijn,
niet om een lang verhaal te horen. Ik zal
de terugblik van de bestuursraad dan ook
beperken tot drie onderwerpen: waar zijn
we trots op, waar zijn we nog mee bezig,
wat is helaas (nog) niet gelukt in 2017.
Er is veel waar we trots op kunnen zijn,
zoals:
• Het initiatief om een wijkbus te laten rijden om bewoners te vervoeren naar de
Helftheuvel, het ziekenhuis en de stad.
Sinds kort is deze buurtbus weer overgenomen door Arriva. Een goed voorbeeld
Dames en heren, jongens en meisjes,
Hartelijk welkom in 2018. Fijn, dat u bent
gekomen om de beste wensen aan elkaar
over te brengen. Dat we dit samen doen is
belangrijk voor Engelen en Bokhoven. Onze
dorpen kennen nog een menselijke maat en
hebben daarmee kansen op ontmoeting,
op kennen en gekend worden.
Als
Bestuursraad
Engelen-Bokhoven
hebben we het afgelopen jaar weer geprobeerd om aanwezig te zijn en goed te luisteren naar wat bij de bewoners leeft.
Ook in 2017 heeft de bestuursraad zich
weer ingezet voor goede voorzieningen in
onze dorpen, een goed verenigingsleven,
veiligheid, gezondheid en - niet te vergeten
- we hebben ons ingezet voor onze mooie,

van ‘we doen het zelf wel’, met dank aan
de vele vrijwilligers, die dit mogelijk hebben gemaakt;
• de AED’s, de draagbare apparaten, die
overal hangen om bij een hartstilstand het
hartritme te herstellen, en het organiseren
van de bijbehorende cursussen om AED’s
te leren gebruiken;
• de betrokkenheid van de bestuursraad bij
de plaatsing van laadpalen in de kastelen;
• de betrokkenheid van de bestuursraad
bij het beoordelen van de aanvragen om
financiële ondersteuning van initiatieven
vanuit ons nieuwe dorpsbudget.
Lees verder op pagina 5

Bewoners aan zet!

Politiek café in de Engelenburcht
De gemeenteraadsverkiezingen komen
eraan. En de verkiezing van een nieuwe
Bestuursraad Engelen-Bokhoven. Op
21 maart 2018 zijn de bewoners van
onze dorpen aan zet en kiezen zij wat
zij belangrijk vinden voor Engelen en
Bokhoven.
Voorafgaand aan de lokale verkiezingen
organiseert de Bestuursraad Engelen-Bokhoven een ontmoeting met de
lokale politiek. Het wordt een levendige

avond met onderwerpen die de bewoners van Engelen en Bokhoven aan het
hart gaan. Lokale politici worden uitgenodigd met elkaar en met de bewoners
in gesprek te gaan, ze reageren op prikkelende stellingen, en ze kijken terug en
blikken vooruit.
Noteer nu vast in uw agenda:
Woensdag 7 maart 2018
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Engelenburcht
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Heeft u al eens nagedacht
over uw uitvaartwensen?
Vraag bij ons vrijblijvend
een wensenboekje aan.
WWW.PAULIENUITVAART.NL

Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch
T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | E: info@paulienuitvaart.nl

Nieuwjaarspraatje BREB 2018
Vervolg van pagina 3
We zijn nog volop bezig met:
• het voorkomen van de plaatsing van de
windturbines Rietvelden / Gemaalweg.
• 23 januari 2018 dient de rechtszaak tegen
de gemeente ’s-Hertogenbosch;
• de initiatieven rond het Engelermeer. De
bestuursraad streeft nog steeds naar een
wandelpad rondom het Engelermeer;
• toezicht en handhaving rond het Engelermeer. Straks in het voorjaar blijven wij de
gemeente ’s-Hertogenbosch aanspreken
op deze gemeentelijke taken;
• het
Gemeenschappelijk
Overleg
Langstraat en het voorkomen van sluipverkeer vanuit Vlijmen naar de aansluiting
Engelen – De Vutter – De Rietvelden;
• de verkeerssituatie Beverspijken – Haverleij, waar we een rotonde willen na het tragische ongeval met 2 jeugdige fietsers;
• het verlagen van de maximumsnelheid
op de A59 van 120 naar 100 kilometer uit
volksgezondheidsoverwegingen en de
gewenste inperking van CO2 en geluid;
• zorgwoningen in Engelen en Bokhoven,
zodat oudere bewoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen
op een kleine en menselijke schaal.
Helaas is het niet gelukt om de gemeentesecretarie open te houden, althans niet
volledig. Maar wij geven het niet op om hiervoor aandacht te vragen bij de gemeente.
Het ophalen van paspoort of rijbewijs in
Engelen blijft mogelijk na 1 januari 2018.
Vervelend, dat de bestuursraad dit uit de
krant heeft moeten vernemen. De commu-

nicatie met de gemeente hapert nogal
eens. De bestuursraad geeft vaak ongevraagd advies, omdat de gemeente weer
eens vergeten is ons te informeren over
zaken die ons grondgebied betreffen. De
gemeenteraad kan ook het college naar
het advies van de bestuursraad vragen,
als het weer eens ontbreekt. Dat zal echt
beter moeten in 2018. Ook ontvangt de
bestuursraad veel klachten van bewoners
daar waar het gaat om communicatie met
de gemeente. De bestuursraad zal communicatie met de gemeente in 2018 tot speerpunt van beleid maken.
In 2018 staat ook weer veel te gebeuren. Ik
zie 2018 als een spannend jaar. Spannend
voor ons allemaal.
In de eerste plaats zijn er de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op woensdag
7 maart organiseert de bestuursraad een
politiek café in de Engelenburcht. Politieke partijen worden uitgenodigd om hun
plannen kenbaar te maken voor Engelen en
Bokhoven. U bent allen welkom om vragen
te stellen aan de politici.
U kunt niet alleen stemmen voor de
gemeenteraad ’s-Hertogenbosch, maar ook
voor de Bestuursraad Engelen-Bokhoven.
Een nieuwe bestuursraad, die zich tot 2022
gaat inzetten voor het versterken van de
leefbaarheid en de identiteit van onze
dorpen. De bestuursraad is geen wijkraad,
maar een gekozen territoriale adviescommissie voor het college van burgemeester
en wethouders. Een officieel adviesorgaan
dus. We hopen, dat alle bewoners ook gaan
stemmen voor de bestuursraad.

In 2018 zal ook de nieuwe burgemeester
van ’s-Hertogenbosch, de heer Mikkers,
Engelen en Bokhoven bezoeken. We gaan
hem rondleiden langs alle mooie en minder
mooie plekjes in onze dorpen en we laten
hem kennismaken met onze bewoners.
Belangrijk is verder, dat er nog twee
‘buitenplaatsen’ komen om te wonen in de
Haverleij: Heesterburgh en Oeverhuyze. De
omwonenden kregen de eerste schetsen en
tekeningen van de laatste twee kastelen te
zien, die vanaf eind 2018 in het landschap
zullen verrijzen.
De inwoners maken Engelen, Bokhoven en
de Haverleij. De kracht van de huidige leefbaarheid ligt bij de verenigingen, de vrijwilligers, die veel en uiteenlopende activiteiten organiseren (denk maar aan Engelen
1200) en de voorzieningen, zoals de scholen
en de Engelenburcht. Er is veel bereikt in de
afgelopen 4 jaren. Maar wat is nodig om de
leefbaarheid te behouden en indien mogelijk te vergroten?
Saamhorigheid, elkaar helpen en open zijn
over wat je doet. Hiermee kunnen wij met
vertrouwen het nieuwe jaar in.
Tot slot wil ik graag met u het glas heffen
en toosten op u en allen die u lief zijn, door
u een gelukkig 2018 toe te wensen, een
goede gezondheid en de inspiratie en de
energie om er samen iets van te maken in
ons mooie Engelen, Bokhoven en de Haverleij.

Engelenaar van het jaar
Bij de bekendmaking van de Engelenaar
van het jaar werd Herman van der Kamp
dit jaar in het zonnetje gezet. Herman
was jarenlang voorzitter van de bestuursraad, hij is BIN-coördinator en voorzitter
van de vereniging Wijkbus Engelen-Bokhoven. Hij begeleidt vluchtelingen op hun
lange weg naar integratie en is voorzitter
van een landelijke vereniging van weduwen
en weduwnaren. Hij was voorzitter van de
Stichting Engelen 1200 en is momenteel
bestuurslid van dorpshuis De Engelenburcht. Hij heeft altijd een belangstellend
en luisterend oor en een bemoedigend
woord voor iemand met problemen. Hij
heeft een groot netwerk opgebouwd
om overal positieve zaken voor het dorp
binnen te halen, je krijgt hem niet gek, hij is
grondig, onvermoeibaar en houdt absoluut
niet van half werk. Als reactie geeft Herman

de opmerking: “Hoe kan ik als inwoner van
Boxtel, nu hier de Engelenaar worden?” Het
was bijzonder leuk dat kinderen en kleinkinderen bij de huldiging aanwezig waren.

Herman, gefeliciteerd, meer dan verdiend
en hopelijk kunnen we nog lang op je
onuitputtelijke hulp blijven rekenen.
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agenda
enda
Pubquiz
Vrijdag 19 januari
Na een jaartje rust is het de hoogste tijd voor een gezelig avondje Pubquiz!
Aanmelden via de site.

Dinnershow
Zaterdag 27 januari
Dinnershow Helemaal Heppie - Het vergeten kind

Meer info volgt of kijk alvast op facebook : Dinnershow Helemaal Heppie

Lazy Sunday afternoon
Zondag 28 januari

entree gratis

Vanaf 14.00 uur genieten van een goed stukje akoestische muziek,
onder het genot van een heerlijk speciaal biertje of wijntje.
Speciale gasten : Het Engelens Kadekoor!

Senioren carnaval
Vrijdag 9 februari vanaf 16.00 uur

KIDS carnaval
Zondag 11 februari vanaf 14.00 uur

POPquiz
Vrijdag 16 Maart
Een vervolg op het succes van de 1e editie.
We starten om 20.30

Inschrijven via de site, wacht niet te lang: VOL = VOL!!

Bingo avonden op 2 februari, 2 maart, 6 april en 4 mei 2018.
Prijskaarten (rikken) op 23 februari en 23 maart en 20 april 2018.

20.00 uur.
20.00 uur.

55+ carnaval

Op vrijdag 9 februari wordt in de Engelenburcht weer het 55+’carnaval gehouden.
Het evenement start om half vijf met de
ontvangst en daarna een rustig programma
met twee fantastische kletsers, De Laatbloeiers en zangduo Anita en Ed. Gedurende het programma komt er steeds
meer leven in de brouwerij. Hiermee wordt
een soepele overgang gemaakt naar het
carnaval voor de jongere 55+’ers, met
muziek van kapellen en allerlei andere
muziekstijlen van disco Blue Flamingo.
Dit loopt door tot middernacht. Daarmee
hoopt de organisatie dat er meer jongere
55+’ers naar dit evenement komen.
Drinken maakt hongerig, en daarom is
er van zes tot acht een uitgebreid buffet.
Wethouder Kagie en wijkmanager Ronnie
van Gaal maken zich hier sterk voor en
het buffet wordt dan ook betaald door
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Door
het buffet door te laten lopen tot acht
uur kunnen de jongere 55+’ers hier indien
gewenst wat later bij aansluiten.
De organisatie is in handen van een comité,
bestaande uit Jo, Maartje, Wyno, Daan en
Francien in samenwerking met Maarten
Hoogaars van De Engelenburcht. De
kosten voor dit evenement zijn 10 euro per
persoon. Dit is inclusief enkele consumpties

en natuurlijk de optredens. Om het geheel
goed te kunnen organiseren vragen wij u
zich uiterlijk 2 februari aan te melden bij
Daan van Os, De Vlacie 15, telefonisch bij
Jo Westerlaken, 073-631 1394 of via e-mail:
engelenburcht@engelenburcht.nl. Betalen
kan bij Daan of aan de deur van de zaal.
Vanaf 20.30 uur is de entree vrij en kan
iedereen binnenlopen.

onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Donderdag

Repetitieavond het Engelens Kadekoor 20.30 uur.
Repetitieavond Pop en musical koor 20.00 uur.
Vergaderavond van de Bestuursraad Engelen 20.00 uur.
Workshops MCE in samenwerking met de regionale muziekschool Den Bosch.

Activiteiten Stichting Actieve Senioren vanaf 14.00 uur.
- Tekenen en schilderen
- Biljarten
Inleveren / ophalen van boeken voor de Bibliotheek Den Bosch,
van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanleveren voor de Ruilboekenkast in het café, van 14.00 tot 16.00 uur.
Vaste speelavond van tafeltennisvereniging Recrea vanaf 19.00 uur.
Workshops MCE in samenwerking met de
regionale muziekschool Den Bosch.
Biljartclub Onder ons, vanaf 19.30 uur.

Dinsdag
Maandelijks koffie-uurtje met Seniorenvereniging 55+ Engelen, vanaf 10.00 uur.
Bridge competitie Bridgeclub 55+ vanaf 13.00 uur.
Activiteiten Stichting Actieve Senioren, vanaf 13.00 uur.
- Kaarten
- Bloemschikken
- Biljarten
- Computercursus
Dans en beweging voor senioren ism. stichting Vivent, van 14.30 tot 15.30 uur
Workshops MCE in samenwerking met de regionale muziekschool Den Bosch.
Repetitieavond van het jeugdorkest van Muziek Collectief Engelen, vanaf 19.30 uur.
Linedance-avond vanaf 19.30 uur.

Ons café is van maandag t/m vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur.

Woensdag
Repetitieavond grootorkest Muziekcollectief Engelen vanaf 20.00 uur.
Workshops MCE in samenwerking met de regionale muziekschool Den Bosch.

Met de boot naar Oeteldonk
Na het grote succes van vorig jaar, vaart
rederij Kuijpers ook dit jaar weer met
carnaval tussen Engelen en ’s-Hertogenbosch.
Alleen op reservering via email info@zoetelievegerrit.nl of mobiel 06-40364396.
Kosten enkele vaart € 4,- p.p.
Hieronder staan opstapplaatsen en vertrektijden vermeld.

De Oetelboot!

Hét gezelligste vervoer met carnaval, vaart u mee?

Vrijdag
Activiteiten Sportvereniging Topfit vanaf 9.00 uur.
Maandelijks Bingoavond in samenwerking met
Stichting Actieve Senioren vanaf 20.00 uur.
Maandelijks Prijskaarten ( rikken) vanaf 20.00 uur.

Heb je een idee voor een leuke (openbare) activiteit?
Neem dan het heft in handen en vraag hoe je het kunt organiseren.
Stuur een mailtje naar engelenburcht@engelenburcht.nl.

De Oetelboot!

Hét gezelligste vervoer met carnaval, vaart u mee?

Donderdag 8 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u
Vrijdag 9 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u
Zaterdag 10 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Donderdag 8 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Zondag 11 februari
Vertrek Sluis Haverleij 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Vrijdag 9 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Maandag 12 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Zaterdag 10 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Dinsdag 13 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Zondag 11 februari
Vertrek Sluis Haverleij 11.50u - 13.50u - 17.50u - 19.50u
Vertrek kade Engelen 12.00u - 14.00u - 18.00u - 20.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 19.00u - 23.00u

Alleen op reservering
info@zoetelievegerrit.nl of mobiel: 06-40364396
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Kosten enkele vaart €4,- p.p.

Bij ons staat u centraal wij
worden immers door u betaald.

Uw huis verkopen of
een huis aankopen?

De geldverstrekker met de
laagste rente en beste
voorwaarden daar wilt u toch
de hypotheek van hebben?

Betaal geen 1 à 1,5% excl. BTW
aan courtage (1,5% van
250.000,- = 3.750,- excl. BTW)

Wij kunnen de keuze maken,
gaat u rechtstreeks naar
een bank dan is er helaas
geen keuze.

De huizenbemiddelaar Den Bosch
Pastoor de Leijerstraat 25
5246 JA Rosmalen
T. 073-6448757
E. denbosch@dehuizenbemiddelaar.nl
www.dehuizenbemiddelaar.nl

Mart van Nistelrooij: Bemiddeling in
hypotheken, (schade)verzekeringen, vermogensbeheer, kredieten, en spaarrekeningen.

Pastoor de Leijerstraat 25, 5246 JA Rosmalen
T: 073-6448757, www.mvnadvies.nl

maar € 995,- incl. BTW

Oproep
Zoals de meesten van jullie weten, verzamel
ik cartridges en mobieltjes voor Stichting
A.A.P. in Almere. De verzameldoos staat bij
PLUS Mulder. Als de doos vol is, of bijna vol,
neem ik ze mee naar huis. Als ik er genoeg
verzameld heb, bel ik Stichting A.A.P. en die
komt ze dan aan huis ophalen. Het is niet
zo veel werk. Toch zou ik graag het stokje
overdragen in verband met mijn gezondheid.
Wie, o wie zou het van mij over willen
nemen?
Stichting A.A.P. is heel erg blij met de
opbrengst. U dient er een heel goed doel
mee. Bij voorbaat dank!
Anny v/d Akker, tel. 073-6311803.

De snelst groeiende keten van Nederland

≈≈ h e u ve l tje s ≈≈
Heeft u zin om dit jaar meer te gaan zingen?
Zet de stap en probeer het uit!
Ik ben Isabel Commandeur, onlangs komen
wonen in Engelen en afgestudeerd aan het
Rotterdams Conservatorium.
Of u nu geen of juist veel ervaring hebt, ik
wil u graag meer leren over zangtechniek
en zangplezier!
Voor meer informatie kunt u mij bellen of
mailen op 06-15 222 155/ isabelcommandeur@gmail.com

Laatbloeier leeft op

“Ik moest en zou dit gaan doen!”
Monique Geertsen
Margareth van Herwaarde (59) werkte jaren
op kantoor, maar gooide zo’n vier jaar
geleden het roer om. Ze werd sportmasseur
en –therapeut en heeft sinds twee jaar haar
eigen massagepraktijk in Engelen. “Dit had
ik veel eerder moeten doen.”
Ooit wilde Margareth van Herwaarde
dokter worden, maar: “Ik heb helemaal
geen wiskundeknobbel.” Ze ging werken
op kantoor en was daar al gauw de spin in
het web. Tussen haar collega’s vond ze haar
man, ze trouwden en kregen drie kinderen,
waarvan er inmiddels twee zijn uitgevlogen.
Maar de ‘medicus’ in haar bleef zich roeren,
zij het lange tijd onderhuids.

Oude droom

Sinds 1991 woont het gezin in Engelen, aan
de Oeverzwaluw, maar Margareth groeide
op in Tilburg. Ze was enig kind in een gezin
waarvan de vader in het leger werkte. Daardoor moesten ze vaak verhuizen. Vervelend? “Nee, je wist niet beter. Vaak kwam
je steeds dezelfde mensen tegen want
iedereen zat in hetzelfde schuitje.” Leuk en
spannend maar ook: “Steeds kijken wat je
nu weer voor vlees in de kuip hebt. Daardoor ben ik een tikje voorzichtig geworden.”
In Engelen ging haar leven zijn gangetje,
met haar kantoorbaan, opgroeiende gezin
en oude moeder die allemaal aandacht
vroegen. Toen haar kinderen groter werden,
stak de oude droom weer de kop op. “Door
de jaren heen volgde ik allerlei cursussen,
onder andere op paramedisch gebied.
Misschien kan ik er ooit iets mee, dacht ik.”

Opknappen door massage

Maar wat kun je als medisch geïnteresseerde
zonder wiskundeknobbel? De oplossing
bleek dicht bij huis. “Mijn vader ging voor
rugklachten vaak naar een masseur, en mijn
moeder bezocht een fysiotherapeut. Ik zag
hoe ze ervan opknapten. Zoiets doen leek
mij machtig interessant.” Ze twijfelde lang,
gewend de kat uit de boom te kijken, en
had ook meteen de pech dat de uitverkoren
cursus sportmassage in Vlijmen vol zat.
Maar het vuurtje was nu wel flink aangestoken. “Ik moest en zou dit gaan doen!” Ze
zocht net zo lang tot ze terechtkon op de
zo gewenste opleiding. Dat ze ervoor naar
Dordrecht moest, had ze er graag voor over.

Beter in je vel

En daar zitten we dan in haar eenvrouwspraktijk-aan-huis.
Een
professionele
massagetafel prominent in het midden,
boeken over het menselijk lichaam en
psychologie netjes in het gelid. De massageoliën startklaar, verse handdoeken op
stapels. Maar vandaag praten we alleen.
Wat doet ze eigenlijk? “Klassieke massage,
stevig of zacht. Dat zorgt voor een betere
doorbloeding, de zenuwen krijgen meer
ruimte, en afvalstoffen worden sneller
afgevoerd. Dat bevordert het herstel.” Het
lijkt fysiotherapie maar er is een belangrijk
verschil. “Ik wil eerst weten hoe iemand leeft
en denkt. Voor zo’n gesprek neem ik alle tijd.
Stress kan bijvoorbeeld leiden tot allerlei
lichamelijke ongemakken.” Over sportblessures heeft ze ook duidelijke ideeën. Rust
en tijd doen meestal wonderen, vindt ze.
“Vaak wil een sporter te snel zijn training
weer oppakken. Maar ik ben geen Harry

Potter met een toverstokje.” Ook ouderen
en kinderen helpt ze graag hun klachten
te verminderen. Desgewenst gaat ze naar
de mensen toe, de massagetafel onder de
arm. En ze gaat al enkele jaren mee met
de ROPA-run als verzorger van het team
Run4thefuture. Afwisseling genoeg!
Het contact met haar klanten heeft haarzelf
ook sterk beïnvloed. Ten positieve, vertelt
ze: “Ik ben er zelf ook veel opener en flexibeler door geworden. Het werkt beide
kanten op. Je zit gewoon fijner in je vel.”
Interesse? Bel 06-21680486, of kijk op Facebook: Flexus Sportmassage.

Rechtszaak tegen de windturbines
Het bestuur Actiecomité Windpark Rietvelden NEE
Op dinsdag 23 januari 2018 om 09.15 uur
dient de openbare rechtszaak bij de Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch tegen het besluit
van de gemeente om de vergunning voor
de windturbines te verlenen. Er zijn meer-

dere advocaten die spreekrecht zullen
krijgen.
Wij willen u erop wijzen dat het tijdens
de zitting uitdrukkelijk niet de bedoeling
is dat er geprotesteerd wordt zoals bij de
gemeenteraadsvergaderingen.
Uw aanwezigheid wordt uiteraard wel op
prijs gesteld.
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PILATES
STEP/BODY SHAPE
GRATIS PROEFLES

Michelle Verwey
06-48631702
sportclubtopﬁt@gmail.com
www.sportclubtopﬁt.nl

Praktijk Engelen voor een lichter leven
Meditatiecursussen beginners- gevorderden inclusief meditaties op mp3
Channelcursus: contact met je gids inclusief meditaties op mp 3
Reiki-cursussen-Reiki-oefenavonden-Reiki behandelingen

www.reiki-meditatie.nl of bel Ine Hurkens 073-6313438/06-25442064

Iedereen in de beste handen

Fysio- en Manuele therapie Engelen is een fysiotherapiepraktijk voor mensen met
beweegproblemen en biedt praktische oplossingen en een actieve trainingsgerichte
aanpak voor gezond bewegen met aandacht voor persoonlijke begeleiding.
Meer weten? Neem contact met ons op.

Behandeling
‘s avonds
mogelijk

en

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

2018 het jaar van de vrijwilliger
We wensen alle lezers van De Tweeterp het
allerbeste voor 2018! Het allerbeste betekent: in goede gezondheid samen met
familie en vrienden. En met veel sport- en
tennisplezier!
Binnen Tennisvereniging Engelen doen
we er van alles aan om het tennisplezier
mogelijk te maken. Zeven banen en een
vernieuwd paviljoen in topconditie. Gezellig
een balletje slaan en dat kan op alle niveaus.

Vele activiteiten

In 2018 willen we iedere maand een dag of
avond voor leden organiseren. De aftrap was
op 5 januari met het Oud-en-Nieuwtoernooi. Daarna: de interne competitie voor de
jeugd op 21 januari en op 4 maart, en de
open dag op 18 maart, een kick-off voorjaarscompetitietoernooi op 30 maart, het
open kampioenschap in juni en de clubkampioenschappen in september. En nog
veel meer ….

Tennisschool Simontennis

Tijdens het Oud-en-Nieuwtoernooi hebben
we het contract met Simontennis met twee
jaar verlengd. We zijn daar erg blij mee,
omdat we weer verzekerd zijn van goede
en leuke tennislessen op alle niveaus. Van
de jeugd tot senioren, van de starters tot de
gevorderden. Tennislerares Talitha de Groot
zorgt ervoor dat iedere leerling een goede

bal gaat slaan en met plezier op de baan
staat.

Het jaar van de vrijwilliger

Iedere vereniging draait op vrijwilligers.
Dat is bij Tennisvereniging Engelen niet
anders. Iedere dag zijn er leden bezig
voor de vereniging, om zo te zorgen dat
de vele leden kunnen tennissen. De banen
onderhouden, activiteiten organiseren,
vergaderen, sponsors werven, bardiensten

draaien, inkopen doen, stukjes voor de
nieuwsbrief schrijven, leden werven, enz.
enz. We zijn blij dat zo veel leden zich daarvoor inzetten en we waarderen dit zeer.
Daarom een pluim voor iedere vrijwilliger.
Daarvoor hebben we op 8 april onze vrijwilligersdag! En natuurlijk kunnen we nog
steeds iedere kracht gebruiken. Dus wil jij
helpen of ken je iemand, geef je dan op bij
het bestuur.

Goede voornemens?

De Engelenrun! Wie neem jij mee?
Jan, Geert, Ellis, Astrid, Wilfred, Frank, Roy,
Leon en Judith van de Engelenrun
Lekker fit zijn of blijven in dit nieuwe jaar?
Goed idee! De Engelenrun werd vorig jaar
door onze lopers beoordeeld met een 8.7
en door onze 80 (!) vrijwilligers met een 9.1!
Dus ons goede voornemen is dat we op 10
juni 2018 zorgen voor een supergezellige,
verrassende en opnieuw zeer sportieve

editie van de Engelenrun. Wij zijn er al vol
enthousiasme mee bezig, dus met ónze
goede voornemens zit het wel goed!
Noteer de datum dus maar in die mooie,
lege agenda, want hier wil je weer bij zijn.
Mocht je denken: wat een eind ... de beginnerscursus van de hardloopclub start op
14 maart 2018 en dat is een perfecte voorbereiding! Inschrijven voor de beginners-

cursus kan via:
secretariaat@hardloopclubengelen.nl.
Ga naar www.engelenrun.nl om je in te
schrijven voor de kidsrun of de 6 of 12 kilometer. Heb je nog suggesties om de Engelenrun nog leuker te maken? Aarzel niet om
te mailen naar info@engelenrun.nl. Maak
van 2018 een spetterend, ontspannen,
gezellig en sportief jaar! We zien je graag
op 10 juni 2018! Wie neem jij mee?
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www.blankautoschade.nl

BOEM IS BLANK!

Autoschade is altijd vervelend,
maar dankzij Blank Autoschade
snel weer opgelost.
Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent
u binnen de kortste keren weer
mobiel.
We handelen het gehele schadetraject voor u af. Als erkend Focwa
Eurogarantbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering ontvangt u gratis vervangend
vervoer.
Wij helpen u graag op weg!

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

☺
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Diëtistenpraktijk voor jong tot oud!
Eten Met Plezier is er voor iedereen, van jong tot oud, met vragen over voeding.
U kunt o.a. bij ons terecht voor onder- en overgewicht, kritische eters,
maag- en darmklachten, diabetes, hart- en vaatziekten en voedselovergevoeligheid.
Wilt u weten wat Eten Met Plezier voor u kan betekenen?
Neem dan contact op via onderstaande gegevens.
Cora Derksen - (kinder)diëtist
06-16946602 - info@etenmetplezier.nl

Marlijn op ’t Hoog - diëtist
06-51352138 - marlijn@etenmetplezier.nl

Zie ook onze website www.etenmetplezier.nl en volg ons op Facebook.

seniorenles

Eerste rit van de Arriva buurtbus
U hebt deze bus natuurlijk al zien rijden in
Engelen, Haverleij en Bokhoven.
Op 11 december is landelijk de nieuwe
OV-dienstregeling van start gegaan. Dit
betekent voor Engelen en Bokhoven dat
wij overstappen van een wijkbus naar een
buurtbus van Arriva.
In vorige edities van De Tweeterp hebben
wij je al uitgebreid geïnformeerd over wat
dit betekent voor jou als reiziger.
Natuurlijk kon deze eerste rit niet zonder
enige officiële aandacht van start gaan.
Door het bestuur van de vereniging Wijkbus
Engelen-Bokhoven waren alle chauffeurs
uitgenodigd. Ook waren wethouder Kagie,
de voorzitter van de bestuursraad en enkele
medewerkers van Arriva aanwezig. Na een
welkomstwoord door voorzitter Herman
van der Kamp, werd een korte toespraak
gehouden door Cees Doeser, ontwikkelmanager van Arriva. Hij sprak zijn dank uit voor
de goede samenwerking met het bestuur
van de vereniging. Door deze samenwerking is het mogelijk gebleken om in redelijk korte tijd afspraken te maken over de
inzet van de buurtbus in Engelen. Daarna
kreeg wethouder Paul Kagie het woord.
Hij memoreerde het feit dat enkele jaren
geleden Arriva buiten de spits is gestopt
met het vervoer van passagiers, maar dat
dit hiaat vorig jaar is opgepakt door het
bestuur van de wijkbus. Het inzetten van
de wijkbus heeft aangetoond dat er ook
overdag behoefte is aan openbaar vervoer.
Hij is blij dat Arriva nu, in samenwerking met
de vrijwilligers van de vereniging Wijkbus
Engelen-Bokhoven, deze buurtbus heeft
ingezet en dat Arriva heeft aangegeven dit
meerdere jaren te willen doen. Een eis van
Arriva is dat er maandelijks minimaal 600
instappers zijn.
Na deze woorden was het tijd voor chauf-

feur Jan de Raad om de eerste rit te gaan
rijden. Om 9.10 uur gaven wethouder Paul
Kagie en Cees Doeser van Arriva het startschot voor de eerste rit. Bij die eerste rit zat
de buurtbus meteen vol.
Daarna met zijn allen snel naar de
lunchroom van Jan de Groot om weer warm
te worden en te genieten van een kop koffie
met een Bossche bol.
Het was met alle sneeuw die dag een
slechte dag om te starten. Daardoor vielen
er vanwege de sneeuw die middag al 2
ritten uit. Het positieve van het slechte
weer: die week telde een recordaantal
passagiers, namelijk in totaal 407 passagiers van maandag tot en met zaterdag.

Voorlichtingsmiddag ‘Vitaal ouder worden’
Anouk van Gestel & Antoine Sonneveld
Al jaren bieden wij vanuit ons Buurtzorgteam verpleging en verzorging aan huis
in Engelen en Den Bosch-West. De zorg
achter de deur is heel belangrijk, maar ons
werk omvat meer dan dat. Het wordt steeds
belangrijker om ons te richten op preventie
en voorlichting, om te voorkomen dat
mensen zorg nodig hebben. Vandaar dat wij
hebben besloten om, in samenwerking met
onze partners, een voorlichtingsmiddag te
organiseren voor de 70+’ers in Engelen. Wij
willen u daarom van harte uitnodigen om
hieraan deel te nemen.

Tijdens de middag richten we ons op ‘vitaal
ouder worden’. Wij willen u hierover graag
informeren, samen met onze partners: een
fysiotherapeut, diëtiste en ergotherapeut.
We gaan dit op een leuke en interactieve
manier aanbieden d.m.v. een carrousel.
We hopen u een informatieve en gezellige
middag aan te bieden, inclusief koffie en
wat lekkers uiteraard.
Datum: donderdag 1 februari 2018.
Tijd: vanaf 13.00 uur is er koffie. Om 13.30
uur start het programma.
Locatie: De Engelenburcht.

We hopen u te mogen ontvangen! Heeft
u nog vragen, dan kunt mailen naar:
denboschwestengelen@buurtzorgnederland.com of bellen naar 0620251098 en
vragen naar Anouk of Antoine.
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The art www.bighelaardij.nl
Wertsteeg 27
5331 PE Kerdriel

169 m² / 7000 m²
9 kamers (5 slaapkamers)
Landhuis met champignonkwekerij. Mogelijkheid
om twee extra woningen
te mogen stichten

€ 675.000 k.k.

Gasthuisstraat 19
5321 GW Hedel

Grote kerk 11F
5251 AA Vlijmen

169 m² / 481 m²
6 kamers (3 slaapkamers)

57 m² / 166 m3
2 kamers (1 slaapkamers)

Veranda met buitenkeuken
en bijgebouw geschikt als
praktijkruimte of woning

Met carport, natuur
en winkelcentra op
loopafstand bereikbaar

€ 497.000 k.k.

€ 160.000 k.k.

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

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl

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

180104_Adv_Bighelaar_190x120.indd 1

FIETSENMAKER
Den
Bosch








Dé fietsenmaker van Engelen
Snelle en vakkundige service
Met haal- en brengservice
Kleine reparaties klaar terwijl u wacht
Aangesloten bij de BOVAG
Servicepunt van fietsenwinkel.nl
Ook voor uw fietsverzekering
De Bloemendaal 5
(Industrieterrein De Vutter)
5221 EB, Den Bosch
088 0123 060

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

04-01-18 10:05

feestelijks voor het buffet te maken. Vrijdag werd er opgeruimd om daarna van de
kerstvakantie te gaan genieten.

Tineke van der Lee
Na de kerstvakantie zijn we op maandag 8
januari weer vol goede moed aan de slag
gegaan.
Voor de kerstvakantie waren er nog enkele
activiteiten:
• Donderdag 14 december gingen de groepen 3, 4 en 5 met de bus naar de Verkadefabriek. Zij gingen kijken naar de film
‘Meester Kikker’. Het verhaal ging over
een gewone school met gewone kinderen, maar wel met een bijzondere meester. De meester veranderde soms in een
kikker. Hij had dan bescherming nodig,
omdat hij als kikker heel kwetsbaar was.
Die bescherming kreeg hij van twee van
de kinderen, Sita en Wouter. Deze twee
waren dol op hun meester. Een erg leuke
film waar de kinderen van hebben genoten.
• De week voor de kerstvakantie stond
in het teken van Kerstmis. Alle groepen
waren heel sfeervol versierd met een
kerstboom en heel veel lichtjes. Er werden verhalen voorgelezen en kerstliedjes gezongen. Op woensdag gingen alle
groepen knutselen. De kinderen van de
onderbouw werden ondersteund door de
kinderen uit de bovenbouw. Er werden
prachtige knutselwerkjes gemaakt, die in
de kerk konden worden opgehangen. Op
donderdag gingen alle groepen naar de
kerk. Daar werd het kerstverhaal voorgelezen door de kinderen van het Kinderkabinet. ‘s Middags waren de kinderen vrij.
‘s Avonds was er in elke groep een feestelijk kerstbuffet. Alle kinderen (en ouders!)
hadden heel erg hun best gedaan om iets

Ook voor de komende periode staan er
weer activiteiten op het programma:
• De groepen 6, 7 en 8 gingen op dinsdag
16 januari naar de Verkadefabriek naar het
komische toneelstuk ‘Spijker’ van de Toneelmakerij. De inhoud van het toneelstuk:
Spijker is een jongen met onmogelijke ouders. Zijn moeder komt erachter dat zijn
vader zijn baan kwijt is. Hij probeerde dat
geheim te houden, maar dat is niet gelukt.
De ouders werden toen nog onmogelijker
dan normaal. Nu zijn ze uit elkaar, maar ze
hebben te weinig geld om te verhuizen.
Daarom delen ze alles in tweeën. Hoe het
afloopt was op het moment van schrijven
nog niet bekend.
• De kinderen van de groepen 8 bereiden zich inmiddels voor op het JeugdEHBO-examen. Er worden verbanden bij
elkaar aangelegd en de stabiele zijligging
wordt geoefend. De praktijklessen kunnen niet in de klas gegeven worden, dus
maken ze gebruik van de kleutergymzaal.
Eind februari wordt het examen afgenomen.
• Voor de komende periode staat het carnavalsfeest op het programma. De onderbouw gaat in het Atrium van de school
‘sjoowtijm’ houden, waarbij alle groepen
gaan optreden voor elkaar. Daarnaast
worden er spelletjes gedaan en natuurlijk zal er gehost en gedanst worden. De
bovenbouw gaat naar De Engelenburcht.
Daar zullen alle groepen optredens voor
elkaar verzorgen. Ook zij zullen hossen en
dansen om het feest compleet te maken.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand. Wilt u meer of andere informatie over onze school, dan kunt u contact
opnemen met de directeur, mevr. B. EntkenBuunen, tel. 073-8519990.
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Vrijwilliger van
het jaar:
Jos van Bladel
Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel
voor de vrijwilligers van de parochie wordt
elk jaar de vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt, als een hulde aan al die vrijwilligers die hun bijdrage aan onze kerk
hebben geleverd. Deze keer viel de beurt
aan de heer Jos van Bladel. Jos is al vele
jaren collectant en lid van de onderhoudsgroep op maandagochtend. Samen met
de andere leden van de groep heeft hij
al veel klussen, zoals de renovatie van de
garage en het tegelpad in de pastorietuin,
tot een voortreffelijk einde gebracht. Iets
maken met metaal is Jos zijn specialiteit.
Samen met Piet Klerkx zijn hierdoor al vele
behoeften vanuit kerk en pastorie tot een
goede oplossing gebracht. Een huldiging
met de paaskaars van het afgelopen jaar en
bloemen voor zijn partner Corry waren dan
ook zeker op z’n plaats.

Parochie St. Lambertus
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen, telefoon: 073-6311216
www.parochie-engelen.nl; e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl.
Spreekuur: maandag van 9.00–12.00 uur.
Bereikbaarheid pastor Fons Boom: maandag van 9.00–11.00 uur in de pastorie.
Rabobank: NL 04 RABO 0121 9076 43 t.n.v. Voorzitter R.K. Kerkbestuur Engelen,
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen.

	
Zo 21 jan.
10.30 uur

3de zondag door het jaar, oecumenische viering in de Protestantse kerk
T.i.v. Truus Klerkx - Bouwman

Zo 28 jan.
10.00 uur

4de zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Net Brouwers – van Boekel. Na de viering gezamenlijk koffiedrinken.

Z0 4 febr.
10.00 uur

5de zondag door het jaar, woord- en communieviering
T.i.v. overleden ouders Bouwens – de Wit

Zo 11 febr.
10.00 uur

6de zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Jeanne Hurkmans - van Leeuwarden

Wo 14 febr.
19.00 uur

Aswoensdag
Aswoensdagviering met wijding van de as en toediening askruisje

Zo 18 febr.
10.00 uur

Eerste zondag van de veertigdagentijd, eucharistieviering
T.i.v. Net Brouwers – van Boekel

Berichten uit de parochie
Dopen:

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

de goede voornemens die we begin 2017
hadden?
Het gezamenlijk koffiedrinken na de viering
op de laatste zondag van de maand, het
organiseren van ‘Muziek in de kerk’ op
zaterdagavond en speciale vieringen zoals

met Allerzielen zijn goed geslaagd.
De viering op zondag, verzorgd door pastor
Fons Boom of de leden van de werkgroep
Woord- en Communiedienst, zijn een fraai
moment van reflectie met veel persoonlijke
inbreng en goede voorbereiding. We zijn
blij met de aanwezigheid van Fons, de link
met de Abdij van Berne en de werkgroep
Woord- & Communiedienst. Dit geeft
continuïteit op de zondagen en vormt een
wezenlijk onderdeel van ons kerkzijn.
Daarnaast is het van onschatbare waarde
om er te zijn op momenten dat het even
tegenzit, op momenten van rouw, maar
ook op blije momenten van dopen, eerste
communie, vormsel en huwelijk.
Het kerkzijn kan alleen maar omdat we
vrijwilligers hebben. Vrijwilligers voor het
pastorale en het sociale werk, maar ook
vrijwilligers om het mogelijk te maken om
bij elkaar te komen in het kerkgebouw. Het
kerkbestuur is daar alle vrijwilligers uiteraard heel erg dankbaar voor.

UIT DE WERKGROEPEN
Collectanten

Piet Klerkx heeft de werkzaamheden voor
de werkgroep collectanten neer moeten
leggen. We bedanken hem voor zijn jarenlange trouwe en bereidwillige inzet als
collectant.

Voornemens geslaagd
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar
is het traditie dat de vicevoorzitter van het
kerkbestuur, de heer Denis Dartee, de parochianen toespreekt met, behalve de goede
wensen, ook een terugblik op het afgelopen jaar. Wat is er terechtgekomen van

Ben je gedoopt? Dan doe je toch ook het vormsel!
Wat het vormsel betekent en wat er van iemand die gevormd is, verwacht wordt, willen
we graag uitleggen tijdens een algemene en gezellige informatieavond voor jullie en
je ouders. Die avond is op dinsdag 30 januari om 19.30 uur in de parochiezaal van de
pastorie.
Omdat we het een en ander moeten klaarzetten, willen we graag weten hoeveel jongeren
en ouders die avond zullen komen. Wil je dit uiterlijk 25 januari laten weten per e-mail:
pastor@parochie-engelen.nl

Website
Onze website www.parochie-engelen.nl
is geheel vernieuwd en bevat voortaan
actueel parochienieuws.
Neem dus regelmatig een kijkje!
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Voordat het kerstavond is …
De periode van de advent kenmerkt zich
ook als een tijd waarop enorm veel inzet
wordt gevraagd van een brede groep vrijwilligers van onze parochie. De adventskrans werd gemaakt, dit jaar voor de veertigste keer door dezelfde twee dames,
het koper werd grondig gepoetst en de
kerk werd gestoft en geschrobd. Er werd
geklommen om nieuwe kaarsen op de
kroonluchter te zetten. Er werd vergaderd
over de vieringen, en lectoren, acolieten,
kosters en collectanten spraken hun
beurten af. Het Crèvekoor repeteerde extra
en de buurtcontactpersonen liepen rond
om de kerstwensen aan huis te bezorgen.
De kerststal en de kerstbomen werden
geplaatst en er werd weer een creatieve
kerkversiering gemaakt. Een dode boom-

stronk die al jaren in de kerk staat, is weer
een beetje tot leven gekomen met planten
en bloembollen. Zo is de hoop op betere
tijden gesymboliseerd.
Op donderdag 20 december was de jeugd
van kindcentrum De Matrix te gast. Luisteren naar een goed gebracht kerstverhaal
door vertegenwoordigers van de school,
meezingen met enkele bekende liedjes,
een blik op de kerststal en het ophangen
van meegebrachte kerstwensen, dit alles
maakte er een zinvol bezoek aan de kerk
van.
De opbrengst van de extra collecte van
€ 641,24 geeft aan dat ook de kerkbezoekers op gulle wijze hebben meegedaan.
Veel dank aan allen die hier zo veel tijd en
energie in hebben gestoken.

Actie Kerkbalans 2018
Als geloofsgemeenschap in Engelen
proberen 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, zoals met Kerstmis en
Pasen, bij een doop of huwelijk. Het is ook
een plek om rust te vinden en te gedenken,
bij een overlijden of andere ingrijpende
gebeurtenis. Ook dit kerkgebouw vraagt de
nodige tijd, energie en geld. Het moet een
plek zijn waar de geloofsgemeenschap zich
thuis kan voelen. Om al onze activiteiten
vol te kunnen houden, hebben we ook uw

Protestantse kerk
Engelen

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen.
Predikant: ds. W. van Egmond; ds.van.
egmond@kerk-engelen.nl of tel.: 013 2110533 of 06 - 15533666, tussen 09.0009.30 of 17.00-18.00 uur.
Scriba: mevrouw Carina Harms; scriba@
kerk-engelen.nl.
Zondag
21 januari
10.0 uur

Ds. W. van Egmond, en
pastor F. Boom
Oecumenische viering

Zondag
28 januari
10.0 uur

Muziek op Zondag:
“Rose-île”

Zondag
04 februari
10.0 uur

Predikant onbekend

Zondag
11 februari
10.0 uur

Dr. M. Wisse

Zondag
18 februari
10.0 uur

Mevr. S. Hennecke

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

Geef
voor
je kerk

Muziek op Zondag
Op 28 januari begint Muziek op Zondag het
nieuwe jaar met Rose-île: tango’s, rumba’s,
walsen en luisterliedjes in het Frans, Spaans,
Duits en Jiddisch. Vrolijke, melancholische,
romantische en sfeervolle maar ook ritmische nummers.
Zangeres Toetie Rijnaard heeft in de loop
der jaren een breed repertoire opgebouwd.
Zij zong in diverse groepen en laat zich
nu begeleiden door Theo Worm (klarinet),
Gérard Baldeo (bas/gitaar) en Nico Hoog-

land (accordeon). Haar warme stem past
uitstekend bij de mooie klankkleur van
deze instrumenten.

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Uit hun concert ‘Club Chansons’ is een
selectie voor Muziek op Zondag gemaakt
met nummers van o.a. Cole Porter, Edith
Piaf, Mikhoel Felsenbaum en Charles Trenet.
Kortom, een boeiend programma! Van
harte welkom om 10.30 uur in de Protestantse kerk!
Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel.: 06-46034624.
Website: www. parochiebokhoven.nl.
E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl.
Banknummer: NL87RABO 0121 9082 83
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt, Bokhoven.
U kunt ook bellen/mailen met de vicevoorzitter van het kerkbestuur, Loek
Prinsen: tel.: 06 - 16344715 of
e-mail: lprinsen@live.nl.
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij
anders aangegeven.

Bijzonder kerstdiner in Engelenburcht
Op 20 december jl. organiseerde De Engelenburcht in samenwerking met Erol van den
Bergh, Evi Laurant en Dani Hanegraaf een
kerstdiner. Er werden bijzondere gerechten
geserveerd, die door de initiatiefnemers
met de grootste zorg werden voorzien
van tekst en uitleg. Alle tafels waren bezet
en de sfeer was ontspannen. Tussen twee
gangen in werd door Erol en Evi met de
nodige flair een kleine veiling gehouden
voor een goed doel. Een sympathiek
gebaar. Er werden o.a. kunstwerken aangeboden van jongeren van 3O Creations.
Met de opbrengst kunnen nieuwe materialen gekocht worden, waarmee tijdens
hun dagbesteding nieuwe kunstwerken
gemaakt kunnen worden. Het ging er zeer
gezellig aan toe tijdens de veiling. Erol en
Evi kwamen regelmatig vragen of we het
lekker vonden en of we nog tips hadden.
Op zaterdag 27 januari organiseert Erol in
samenwerking met Plus Mulder weer een
bijzonder evenement: een complete avond
uit met Dinnershow Helemaal Heppie! Voor
meer informatie verwijzen we u naar De
Tweeterp van afgelopen december en naar
www.ticketkantoor.nl/shop/heppie.

21 jan.

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

28 jan.

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor overleden leden familie Masraff en Frans Hol

4 febr.

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

11 febr.

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Toos en Jan van
Gaalen en Fred Leenaers

14 febr. Aswoensdag
Viering in Engelen
om 19.00 uur
18 febr. Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts
Rob Domisse is de vaste organist en dirigent van het koor.
Het dameskoor van de Parochie zingt op
feestdagen en buiten de vakantie om op de
laatste zondag van de maand.
Als het koor zingt op het einde van de
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee.
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Reparaties en accessoires
iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

Apple,
Sony X Samsung,
pe
Lumia ria, Nokia
, HTC,
LG...
SMART SERVICE WITH A SMILE
zonder afspraak • reparaties binnen 30 minuten • ruime openingstijden
gratis onderzoek & advies • 12 maanden garantie • duidelijke, scherpe prijzen
gratis parkeren • ook voor softwareproblemen
www.smart-repair.nl • denbosch@smart-repair.nl
De Bloemendaal 10 • 5221 EC • ’s-Hertogenbosch • 073 737 01 44
u vindt ons ook in Nijmegen en Tilburg

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari jl. was er op traditionele
wijze een goedbezochte nieuwjaarsreceptie
in De Engelenburcht. Na de ontvangst met
een glaasje bubbels opende Frank Hoevenaars de middag namens het bestuur van
het dorpshuis met de gebruikelijke goede
wensen. Hij liet weten dat er achter de
schermen hard wordt gewerkt aan De
Engelenburcht. Gelukkig groeit het draagvlak en er zijn veel nieuwe initiatieven. Hij
noemt daarbij enkele activiteiten. Zo komt
er aan de Achterstraat op korte termijn
voor mindervaliden een nieuwe ingang van
de grote zaal en een lift, zodat de mindervaliden ook naar het toilet kunnen en naar
het cafégedeelte. Deze nieuwe ingang voor
mindervaliden is ook een nieuwe nooduitgang, omdat de oude nooduitgang aan de
Heuvel is afgesloten. Tandarts Jamel huurt
voortaan ook de oude gemeentesecretarie.
Ook zijn er concrete plannen voor andere
aanpassingen aan het gebouw. Positief is
ook dat er een nieuwe vrijwilligerscoördinator is opgestaan. Frank doet daarom
nogmaals een oproep om vrijwilliger van
De Engelenburcht te worden.
Hierna krijgt Wethouder Kagie het woord.
Hij constateert overal in het dorp veel activiteiten en hoopt dat onze belastingcenten
via de gemeente na gesprekken en plannen
in 2018 daadwerkelijk omgezet kunnen
worden in resultaten.
Dan spreekt Yvonne Schram namens de
bestuursraad de aanwezigen toe. Zij geeft
de resultaten uit 2017 aan waar de bestuursraad trots op is, waar ze mee bezig zijn en
wat nog niet is gelukt.
Kritisch punt is daarbij de communicatie
met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit
wordt voor de bestuursraad ook het speerpunt voor 2018.
Tot slot maakt Geert de Vries namens het
bestuur van De Engelenburcht de Engelenaar van het jaar bekend.

Excursie Meer van Engelen
Op zaterdag 27 januari is er van 13.30 uur
tot 16.30 uur een doorloopwandeling in de
omgeving van het Meer van Engelen langs
moerasbos, rietmoeras, het Meer, natte en
droge weides.
Hoor verhalen van natuurgidsen over de
Appeldijk, de eendenkooi, landgeiten en
‘Het raadsel van het Meer’. Tip: neem een
verrekijker mee.
Startpunt: parkeerplaats Engeler Visserspad bij de Haverleij. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.
Meer info: www.ivn-s-hertogenbosch.nl.
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PROFESSIONELE MUZIEKLES IN ENGELEN
neem een gratis proefles
• akoestische gitaar

Johannes Westendorp

Engelerhart/ Kindcentrum

• elektrische gitaar

Erik den Tuinder

Engelerhart/ Kindcentrum

• zang

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• piano

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• dwarsfluit

Babs van der Graaf

Engelerhart/ Kindcentrum

• klarinet

Joost van Balkom

Engelenburcht

• slagwerk

Pieter Bast

Engelenburcht

Voor jong en ‘oud’
Alle docenten zijn conservatorium opgeleid
Meer info over docenten en tarieven via www.muziekschoolshertogenbosch.nl
Bij enige vaardigheid kan worden meegespeeld met het orkest van Muziek Collectief Engelen

info@muziekschoolshertogenbosch.nl/ 06- 173 869 14

“Aquarelleren is dansen op papier”

Aquarelliste Rietje Potter
René van der Hoeven
De ontvangst in haar kasteelwoning vijfhoog is allerhartelijkst, het uitzicht van oost
naar west van de Bossche binnenstad tot
en met de Vlijmense kerk indrukwekkend,
de wanden aquarelloos, daar de achthoekige kamer vooral bestaat uit ramen met te
smalle muren om een aquarel tot zijn recht
te laten komen. Toch een beetje raar … waar
zijn de kunstwerken?

Laatbloeier

Rietje begon op haar veertigste als autodidact, realiseerde zich op een gegeven
moment dat ze techniek miste en reisde
gedurende vijf jaar één dag per week naar
het Belgische Arendonk, alwaar ze tekenen
leerde, de basis voor haar aquarelleren.
Aquarelleren is moeilijk: je dient alles in je
hoofd te hebben voor je begint. Fouten
laten zich amper herstellen. Het moet in
één keer goed zijn vanwege de nat-in-nattechniek die snel uitvloeit, soms met prachtige onverwachte effecten, maar meestal
met ongewenste. Aquarelleren betekent
transparantie, de mooiste kleuren, helderheid en zuiverheid.
Rietje heeft de drang om iets te creëren, wat
inspannend is, daar een aquarel wel binnen
twee middagen van een uur of vier af moet
en er niets mis mag gaan. Inspannend ook
omdat ze die vier uur voornamelijk staand
doorbrengt en dat voelt, ook als je pas
70 bent. Die inspanning is echter tevens
ontspanning: het resultaat geeft haar vaak
een gevoel van zelfverzekerdheid en trots
op haar kunst en kunde. Aquarelleren
wordt vaak laatdunkend bekeken. De voordelen zijn echter groot: papier is goedkoop,
verfverbruik laag, een kwast gaat jaren mee
en water is ook niet al te prijzig. Bovendien
is de verf uit- en afwasbaar, belangrijk als je
les geeft in je huiskamer. De houten vloer
ziet er in ieder geval nog prachtig uit.

Inspiratie

Rietje voelt zich een natuurmens. Haar
inspiratie vindt ze rondom haar huis in al
wat leeft en bloeit, in de prachtige op- en
ondergangen van de zon, maar ook in een

kristallen servies van haar moeder. Haar
werk is realistisch en figuratief, en ze is
als dochter van een instrumentglasblazer
gefascineerd door de schittering, helderheid en kleur van glas. Ook bij glasblazen
moet het meteen goed zijn … misschien
trok de aquarel haar daarom zo.
Haar ambitie is om losser te gaan werken,
minder gedetailleerd, meer op de grens van
het abstracte. maar dat valt nog niet mee.
Liefst zou ze in een groepje zitten met in
haar ogen betere schilders dan zij.

Les

Naast zelf aquarelleren, geeft ze er ook les
in. Kleine groepjes op twee dagen in de
week. Ze geniet ervan de mensen verbaasd
te laten staan over hun eigen creativiteit
en techniek, hen anders te leren kijken,
hen te laten groeien. Op dit moment is er
nog plaats. De lessen zijn van oktober tot
en met maart op donder- en vrijdagen, bij
haar in de huiskamer.

Dus toch

Rietje laat me uit via de trappenhal, waar
zij samen met oud-leerling Frans Paymans,
die beneden haar woont, exposeert. Vanuit
allerlei hoeken kun je de aquarellen, voorzien van prijs, bekijken. Mijn onrust door
die kale wanden in de kamer was weg.
Prachtig, geen steriele muren die de trap in
de breedte begrenzen maar een levendige,
contrastrijke
aquarellententoonstelling
met, wisselend per etage, zijn of haar werk.
De buren maken dan ook vaker gebruik van
de trap dan van de lift.
Voor het geval dat: rietjepotter@gmail.com
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Collega’s gezocht!
Eigenwijze kinderopvang in Engelen zoekt een enthousiaste, ervaren en gekwalificeerde
pedagogisch medewerker voor zowel kinderdagverblijf (KDV) als
buitenschoolse opvang (BSO). Wij bieden je een 0-uren contract in onze flex poule,
je wordt ingezet op alle groepen.

Ben jij 5 dagen per week oproepbaar, in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag,
heb je ervaring, een gekwalificeerd diploma voor de kinderopvang en woon je binnen een
straal van 20 km binnen ’s-Hertogenbosch?
Reageer dan snel!
Mail je motivatie en CV naar Ingrid van Geene, medewerker P&O: ingrid@eigenwijzekinderopvang.nl

Ook is onze kinderopvangorganisatie verantwoordelijk voor de Tussenschoolse Opvang voor KC de Matrix in Engelen.
Vind je het leuk om kinderen van de basisschool professioneel te begeleiden in de lunchpauze? En ben je enthousiast en
creatief genoeg om die pauze van die kinderen leuk en gezellig te maken?
Zo ja, dan ben jij wellicht de overblijfkracht die wij zoeken!
We zoeken begeleiders die, minimaal één dag per week, in de pauzetijden, tussen de middag van
ca. 11.45-13.00 uur beschikbaar kunnen zijn, uiteraard tegen een vergoeding.
De overblijfdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom!
Spreekt dit je aan, neem dan contact op met Sandra Mariman
073 – 631 21 06 of stuur een mail naar:
sandra@eigenwijzekinderopvang.nl

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

Kerstviering voor senioren groot succes
Peter Polling
De Protestantse Gemeente Engelen heeft
weer een drukke periode achter de rug. In
de kersttijd zijn er diverse vieringen: een
kerstviering voor de jeugd, een kerstconcert in het kader van Muziek op Zondag,
een kerstnachtdienst met medewerking
van de cantorij en een gezinsviering op
de kerstochtend. Daarnaast verzorgt de
diaconie elk jaar een kerstviering voor
senioren. Dit jaar was dat op dinsdag 19
december.

Met ongeveer dertig aanwezigen was de
kerk gezellig vol. Na een kort welkomstwoord door de diaconie, koffie met iets
lekkers en aansluitend een glas wijn of
fris, kreeg de gastspreker het woord. Mw.
Joke v.d. Knaap-v.d. Eerenbeemt nam ons
via mooie en aansprekende gedichten van
diverse oude, jonge, bekende en minder
bekende dichters mee door het kerstverhaal. Door haar enthousiasme en inspiratie werden we op een bijzondere manier
meegezogen in dit zo bekende verhaal.
Na een klein uur was het tijd voor een

uitgebreide Brabantse lunch. Het was een
gezellige bijeenkomst, die door de tijdelijke
voorganger van de Protestantse Gemeente
Engelen, Ds. Wil van Egmond, werd afgesloten.
We zijn blij dat we weer een gezellige
en inspirerende viering hebben mogen
verzorgen voor de senioren. Volgend jaar
gaan we dat zeker weer doen. Ook dan zijn
alle senioren welkom om deze viering bij te
wonen!

Hink-stap-sprong op kerstavond
In de Lambertuskerk zijn drie sfeervolle
vieringen gehouden, die goed werden
bezocht. In de familieviering op kerstavond
speelde een ensemble van Muziek Collectief Engelen een aantal mooie kerstmelodieën. Natalia Kinzerskaya begeleidde op
het key-board de traditionele kerstliederen,
die door Raisa en Rhani van Boekel werden
voorgezongen, en natuurlijk zong iedereen
mee. Ontroerend was het Silent Night,
gezongen door Jeremey van Stroe met
begeleiding van Natalia.
In de overweging maakte pastor Fons Boom
de vergelijking van het kerstfeest met een
hink-stap-sprong bij atletiek. Hij nodigde
de kinderen uit dit samen met hem vooraan
in de kerk mee te doen. Eerst een hink,
waarbij je landt op hetzelfde been: dan zien
we alleen maar rendieren, kerstmannen en
kerstbomen. Daarna een stap, dan landt
je op het andere been, naar het bekende
kerstverhaal over Jozef en Maria. En ten
slotte een sprong naar de lichtpuntjes in
donkere tijden. Dan sta je weer rechtop.
Dan heb je de hink-stap-sprong gemaakt.

de saamhorigheid met kerst en de hoop op
een betere wereld, waar ook de pastor in
zijn overweging over sprak. De gehele sfeer
maakte er een viering van waar je met een
warm gevoel vandaan ging.
Op eerste kerstdag was er samenzang,
begeleid door Charles ter Ellen en mee
voorgezongen door Jan van de Ven. Ook
hier zong iedereen weer naar hartenlust
mee. Diewertje Fijnvandraat trakteerde de
aanwezigen op enkele sfeervolle goeduitgevoerde nummers, gespeeld op de dwarsfluit.

Tijdens de nachtmis in een volle kerk zong
het Crèvekoor met volle bezetting weer de
sterren van de hemel. Mooie teksten over
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VERHUISPLANNEN?

FLORIS ZIET KANSEN EN MAAKT HET MOGELIJK!
Floris ervaart zelf dat Engelen, Bokhoven en de Haverleij het beste van 3 werelden te bieden heeft.
De variatie is groot, de kwaliteit is groot en de leefbaarheid is groot. Als je je woning wilt verkopen,
krijg je dan ook een goede prijs en als je er een (andere) woning wilt kopen is er voldoende keuze in
grootte, ligging en stijl. Verhuizen......dat doe je dus met Floris natuurlijk!

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

Kantoor: Koningsweg 97 ’s-Hertogenbosch èn thuis in 5221 . www.florismakelaars.nl . info@florismakelaars.nl . 073 6123202

Burgemeester bezoekt Engelerhart
Op vrijdag 12 januari jl. bezocht de nieuwe
burgemeester Jack Mikkers het Engelerhart om met eigen ogen te kunnen zien
hoe sport, jeugd en jongeren hier samen
zijn gehuisvest. De burgemeester was er
samen met wijkmanager Ronnie van Gaal
en wijkteamleider openbare ruimte Jasper
Maas. Het gezelschap kwam naar Engelen
met de buurtbus en werd welkom geheten
door Peter Sonnenberg, directeur van het
Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum en
John Cornelissen, beheerder van Engelerhart. Ook aanwezig waren Anthony
Lurling, professioneel voetballer en speler
bij FC Engelen, en Berry Pigmans van de
bestuursraad. Tijdens de zeer informele
kennismaking werd de burgemeester rondgeleid door een gedeelte van het gebouw.
Om leegstand te voorkomen is er vanaf dit
jaar een samenwerking met Kentalis Talent
uit Vught, een school voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met taalproblemen. Zo kunnen ook deze kinderen zo
veel mogelijk naar een gewone school. De
burgemeester was vol lof over het gebouw
en de unieke samenwerking, en hij bleek
zeer geïnteresseerd in voetbal. Een foto in
de kantine van FC Engelen mocht daarom
niet ontbreken.

BIN-berichten
Mishandeling

Op zondag 24 december om 07.20 uur
pleegde een man een vernieling, mishandeling en bedreiging in een woning aan de
Oppershof te Bokhoven. Ter plaatse werd
de 31-jarige verdachte aangehouden. Eén
persoon raakte hierbij gewond en werd
behandeld in het ziekenhuis. Een aangifte
werd opgenomen en slachtofferhulp werd
ingeschakeld. De zaak wordt verder onderzocht/afgehandeld met de verdachte.

Loslopend vee

In de nacht van zondag op maandag 25
december omstreeks 00.05 uur is een
melding ontvangen van loslopende
schapen op De Steenbeemden. Ter plaatse
bleek een deel van de omheining kapot te
zijn; dit is ter plaatse middels afzetlint zo
goed als mogelijk gedicht. Meldingen van
loslopende dieren op de weg komen regelmatig voor in Engelen en omgeving. Bent u
eigenaar van vee dat in een wei staat langs
een doorgaande weg? Wilt u dan zorgdragen voor een deugdelijke omheining
a.u.b.? Alvast bedankt.

Achtervolging

Op tweede kerstdag omstreeks 20.00 uur

werd een witte VW Up gezien aan de Parcivalring met daarin twee verdachte mannen.
Hiervan werd direct melding gemaakt bij
de politie, waarna na een korte achtervolging het voertuig met daarin één inzittende
kon worden gecontroleerd in ‘s-Hertogenbosch. De inzittende, een 33-jarige Bosschenaar, hing een verhaal op waar de collega’s
weinig van geloofden. Het voertuig en de
man zijn uitvoerig gecontroleerd, maar er
werden geen bijzonderheden aangetroffen.
Alles werd uitvoerig vastgelegd in ons
systeem. Dankzij de melder werd mogelijk
een misdaad voorkomen en werd de inzittende gerigistreerd in ons systeem.

Inbraak

Tussen woensdag 27 december 14.00 uur
en 28 december 12.00 u werd ingebroken in
een pand aan de Heuvelstraat. Geen daderindicatie. Er werd aangifte gedaan.
Mocht u tussen genoemde tijdstippen in de
Heuvelstraat iets verdachts hebben gezien,
dan horen wij dat graag.

Vuurwerk

Op zondag 31 december tussen 15.30 en
16.45 uur werd middels vuurwerk een voordeur vernield aan de Florimont. Meerdere

groepjes jeugd waren in de directe omgeving vuurwerk aan het afsteken. Wil diegene
die deze schade, al dan niet per ongeluk,
veroorzaakt heeft, a.u.b. contact opnemen
met de wijkagent, zodat de schade netjes
afgewikkeld kan worden?
In de dagen voor oud-en-nieuw zijn meerdere meldingen gedaan in Engelen van
overlast van vuurwerk (ook via de Facebook-pagina van de politie). De politie
heeft getracht om op zo veel mogelijk
meldingen inzet te plegen en de overlast te
doen stoppen.

Reacties

Wilt u reageren op dit BIN-bericht,
antwoord via e-mail: engelen@bindb.nl
naar de BIN-coördinator. Voor spoedmeldingen, als elke seconde telt, bel 112 (politie).
Wilt u rechtstreeks de politie 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.
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Doe mee met buurtpreventie!
Iedereen wil in een veilige en leefbare buurt
wonen. Politie en gemeente hebben een
rol om dat te realiseren. Maar ook jij als
bewoner kunt helpen. Misschien wil je wel
meedoen met het buurtpreventieteam!
Wat is en doet een buurtpreventieteam?
Het team bestaat uit buurtbewoners. Zij
gaan lopend of fietsend de wijk in. En ze
hebben een signalerende functie.
Het buurtpreventieteam let op (mogelijk) onveilige situaties. Bijvoorbeeld op
de straatverlichting, de bestrating en de
begroeiing. Maar het team is ook alert op
vandalisme en overlast. En het probeert
diefstal en inbraken te voorkomen. Als het
nodig is, leggen de teamleden snel contact
met de politie.
Buurtpreventie is een idee van bewoners.
Er moet in de wijk voldoende belangstelling
zijn voor een team. Het buurtpreventieteam
werkt samen met politie en gemeente.
Als je mee wilt doen met een buurtpreventieteam, dan kun je je aanmelden via
www.s-hertogenbosch.nl/
samenzienwemeer. Daar vind je een overzicht van alle buurtpreventieteams in
’s-Hertogenbosch.
Wil je weten wat de andere mogelijkheden
zijn om bij te dragen aan een veilige en
leefbare buurt? Kijk dan ook op www.s-hertogenbosch.nl/ samenzienwemeer.

Samen zien we meer!
Ook jij kunt helpen.
Buurtpreventieteams
Vorm samen met buurtgenoten een team
en let preventief op de veiligheid in de wijk!

Buurt Informatie
Netwerk
Als lid van het BIN blijf je per mail
op de hoogte van de veiligheid in
jouw wijk!www.bindb.nl

Vraag gratis
preventieadvies en
beveiligingstips aan.

BurgerNet

Buurt Apps

Burgernet stuurt je tijdens
spoedsituaties een bericht op
je telefoon.

In een buurt app communiceer
je over onveilige en ongewenste
situaties in de wijk.

Tips

Poorten en verlichting
maken het inbrekers
een stuk lastiger.

Wist je dat...
...de kans op inbraak met 90% afneemt als
je woning voldoet aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen?

...het aantal woninginbraken sinds 2012 met
40% is gedaald.

...er al meer dan 7000 BIN leden in
‘s-Hertogenbosch zijn?

BIN
2012

2016

Doe je ook mee? Want samen zien we meer!

Meer weten? Kijk op: www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer

Volg ons via:

Sport- en Ontspanningsmassage

CB Life in het kort: Ben je opzoek naar
ontspanning, dan ben je aan het goede
adres. CB Life biedt een divers aanbod
van sport- en ontspanningsmassage.

Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

Heb je een drukke agenda?
Het is ook mogelijk om een afspraak te
maken voor een behandeling aan huis.

www.cblife.nl

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

Professioneel concert Muziek Collectief Engelen
In het weekend van 9 en 10 december was
de grote zaal van De Engelenburcht omgetoverd tot een echte rocktempel. Daar
organiseerde Muziek Collectief Engelen
(MCE) samen met rockband Prime een
groots themaconcert rond de band Queen.
Een derde van de zaal was gevuld als
orkestbak, met daarin de leden van de
band en het concertorkest van MCE onder
leiding van dirigent Jan van den Brandt met
een bijzonder grote bezetting. Het geheel
werd aangekleed met een mooie lichtshow
en professioneel geluid.

Een groot gedeelte van het repertoire
van Queen werd vocaal stevig neergezet
door Marcel de Zwart en Angela Meessen.
Angela is ook de vaste zangeres van de
band Prime. Samen deden zij ook de
presentatie en zochten daarbij voortdurend
de interactie met de bezoekers. De zang
van de nummers werd versterkt met een
stevige achtergrondgroep van vier professionals.
Het nummer ‘Barcelona’ werd bijzonder
dynamisch gebracht door Marcel, samen
met zangeres Leanda Hartog. Zelfs bij

Freddie Mercury zouden daarbij de rillingen
over zijn lijf gelopen hebben.
Op zaterdag was het publiek in groten
getale komen opdagen. Op zondag was
door de zware sneeuwval de belangstelling
wat minder. De organisatie kan terugzien op
een zeer geslaagd concertweekend, waarbij
weer een nieuwe uitdaging bijzonder
succesvol is verlopen.
Op 3 en 4 februari wordt het concert
nogmaals uitgevoerd in Oosterhout.
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Hardloopclub Engelen
start in maart een

Beginnerscursus
Een goede start maken met hardlopen onder professionele begeleiding?
Dat kan! Gedurende 14 trainingsweken krijg je op een ontspannen en gezellige manier
looptraining van professionele trainers.
Iedereen kan op eigen niveau meedoen en kan aan het einde van de cursus in eigen
tempo 6 km hardlopen. Naast een goede trainingsopbouw wordt er aandacht besteed
aan loopscholing, blessurepreventie, kleding en veiligheid.
Ook voor hardlopers die terug willen komen van een blessure is deze cursus uitermate
geschikt.
Loop jij straks ook 6 km mee tijdens de Engelenrun 2018 op 10 juni?
 Voor slechts € 65,- ontvang je naast 14 trainingen ook een trainingsschema,
veiligheidshesje, gratis deelname aan de Engelenrun en een lidmaatschap tot 1
oktober 2018
Start van de cursus:
Verzamelpunt loopcursus:
Trainingsavonden:
Informatieavond:
Locatie informatieavond:

Woensdag 7 maart 2018
Parkeerterrein Politiebureau Vutter
Hoek Beverspijken/Haverleij
Woensdagavond van 19:30 tot max. 20:45 uur
Woensdagavond 28 februari 2018
van 19:30 tot 21:00 uur
Engelenburcht, Heuvel 18 te Engelen

Het inschrijfformulier kun je opvragen via onderstaande contactgegevens. Je
aanmelding is compleet als wij het inschrijfformulier hebben ontvangen. Inschrijven kan
tot 28 februari 2018, maar let op: het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 en de
snelste inschrijvers hebben voorrang!
E-mail:

secretariaat@hardloopclubengelen.nl

Kijk voor meer informatie over Hardloopclub Engelen op Facebook of www.hardloopclubengelen.nl
Hardloopclub Engelen is een groep enthousiaste loopliefhebbers en trimmers. De club is in 1992
begonnen en uitgegroeid tot een officiële vereniging. Sinds april 1994 is de club aangesloten bij de
Atletiekunie. Behalve de sportieve prestatie, die iedereen voor zichzelf bepaalt, is de sfeer bij ons erg
belangrijk. Kortom: ontspannende inspanning.

Ongedwongen sfeer bij kerstborrel
Op vrijdag 22 december jl. hield de Stichting
Muziek op de Dieze weer op bescheiden
wijze een ongedwongen samenzijn in
kerstsfeer als aanloop naar het jaarlijkse
evenement in de zomer. Deze keer was de

happening op het pleintje bij de Protestantse kerk. Een mooi verlichte kerstboom,
diverse vuurkorven, glaasjes met kaarsjes,
wat tweedehands spullen op de muurtjes
en leuke muziek zorgden voor een gezel-

lige sfeer. Het was zeker niet koud en een
grote groep dorpsgenoten, onder wie een
aantal nieuwe inwoners van de dorpskern,
lieten zich de glühwein goed smaken en
maakten kennis met elkaar.

Drukke kerstviering vol sfeer
Charles ter Ellen
Op woensdag 20 december kwamen ruim
80 belangstellenden naar de kerstviering,
die werd georganiseerd door de Seniorenvereniging Engelen – Bokhoven. Rond half
tien werd de bijeenkomst geopend door
voorzitter Hans van Dartel op zijn bekende
humoristische manier: “Ik ben wel voorzitter, maar het bestuur ‘bestuurt’.”
Na de koffie sprak eerst pastor Boom.
“Vrede op aarde, vrede onder de mensen.”
Een wens die al meer dan 2000 jaar wordt
geuit, maar nog altijd staat een groot
gedeelte van onze wereld in ‘lichterlaaie’.
Toch wenste hij iedereen ware vrede toe.
Gezamenlijk werd daarna ‘Ere zij God en
vrede op aarde’ gezongen.

Hierna sprak waarnemend dominee
mevrouw Van Egmond. Zij had altijd al een
probleem gehad met het lied ‘Stille nacht,
heilige nacht’. Maar na het lezen over het
ontstaan ervan en dat het uiteindelijk over
de hele wereld wordt gezongen, had zij er
ook vrede mee en was zij het gaan waarderen. De zaal zong hierna spontaan dit
oude bekende kerstlied.
Het eerste optreden van Annelieke Merx uit
Volkel met zang en gitaarbegeleiding begon
met enkele oude Brabantse kerstliedjes. Na
een drankje werd de lunch geserveerd met
lekkere soep en een ‘kreket’. Niet van Wim
Sonneveld, maar van onze eigen Maarten.
Het tweede optreden van Annelieke was
wat moderner wat de keuze van de liederen
betreft. Annelieke besloot haar optreden

met ‘Ik steek een kaarsje voor je aan’ en
‘Een heel gelukkig kerstfeest voor jou en
iedereen’. Een zeer fraai en door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd optreden.
Hans van Dartel bedankte haar met een
bloemetje voor haar bijdrage. Ook dankte
hij de twee senior-pianisten voor hun
opluistering en kondigde hij de traditionele tombola aan, met de opmerking dat
deze keer de eersten eens de laatsten
zouden zijn. Hij las namelijk de nummers
niet in de normale volgorde op. Toch kreeg
iedereen een leuk aandenken aan deze zeer
geslaagde kerstviering, met dank aan allen
die de viering dit jaar weer hebben georganiseerd en verzorgd.
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Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

Tel 06-30191608
www.bakxfixit.nl
info@bakxfixit.nl

Helemaal in kerststemming
Op zaterdag 16 december jl. organiseerde
het bestuur van de parochie een zeer
geslaagd winter- en kerstconcert op een
muzikaal bijzonder hoog niveau. Ongeveer 70 bezoekers genoten in een stemmig
aangeklede kerk van een aantal klassieke
werken, afgewisseld door bekende en
minder bekende kerstmelodieën. De organisten Wout Kalkman, Ton Stevens en onze
eigen Natalia Kinzerskaya wisten weer alle
tonen van hoog tot laag uit het nieuwe
orgel te halen. Ze werden daarin bij een
aantal nummers bijgestaan door Annemarie
van Keeken op viool en Daniëlle Dobbe op
dwarsfluit. De finale van het concert bracht
bij iedereen helemaal het kerstgevoel.

Na het gezamenlijk zingen van ‘Hoor de
engelen zingen d’eer’, zongen vijf kleinkinderen van Wout Kalkman op ontroerende
wijze het lied ‘Walking in the Air’. Als slot
brachten onze dorpsgenoten Saskia en
Jeremy van Stroe op voortreffelijke manier
het bekende Stille Nacht. Wederom was
middels video-verbinding vooraan in de
kerk, nu op een grootbeeld-televisie, te
zien wat er achter op het koor gebeurde.
Na een drankje ging iedereen tevreden
huiswaarts en kon de organisatie terugzien
op een geslaagd tweede concert in een
serie van vier. Het volgende concert met als
thema ‘Lente’ wordt gehouden op zaterdag
17 maart.

VMHC wil van start met nieuw herenteam voor nieuwe donderdagavondcompetitie

Mannen! De Vlijmense Mixed Hockeyclub is op zoek naar ... jullie!
Ben jij een fervent hockeyer, maar past het niet (meer) in je agenda om elke zondag de halve dag weg te zijn om een wedstrijd te
spelen? Geef je dan nu op voor de gloednieuwe donderdagavondcompetitie!
Sinds enige tijd kent de KNHB in Oost- en Midden-Brabant avondcompetities voor
dames- en mixed teams. VMHC is daar vanaf het eerste moment bij aangehaakt met
een erg gezellig en gedreven damesteam. Door het grote enthousiasme bij alle clubs
heeft de Bond nu besloten om daar een donderdagavond-herencompetitie aan toe
te voegen. Deze gaat in maart 2018 al van start. En ook dáár wil VMHC graag bij
instappen. Doe je mee?

Iets voor jou?

Ligt jouw leeftijd ergens rond de 25 - 55 jaar, heb je minimaal een aantal jaren hockeyervaring en vind je het leuk om je te committeren aan een vast aantal donderdagavondwedstrijden per seizoen (buiten de vakantieweken)? Meld je dan zeker aan! Er wordt om
de week gespeeld om 20.30 uur, waarbij het thuisspelende team zorgt voor bekwame scheidsrechters. Je speelt daarbij zowel ‘uit’
als ‘thuis in Vlijmen’ en iedere wedstrijd wordt steevast afgesloten door een gezellige ‘derde helft’ ...

Belangstelling

Teams kunnen tot 1 februari worden aangemeld. Heb jij interesse om daarin ‘speler van het eerste uur’ te zijn? Mail je gegevens dan
vóór die datum naar tc.senioren@hockeyclubvlijmen.nl of bel met 06 53 69 07 66.
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antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

WORTELS & VLEUGELS

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

gesprek

we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht
van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

spel

werk
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rwijs

de
ruim 30 jaar on
Biedt kinderen
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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.
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20 ju i Wilt u meer weten over onze school?
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Bel of mail dan de directeur
Peter Sonnenberg / 073 - 85 11 200

Locatie Slot

Locatie Park

Oberon 17
5221 LT Engelen

Engelerpark 4
5221 AM Engelen

p.sonnenberg@antoniusabt.nl
www.antoniusabt.nl

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

www.installatiebedrijfvandeven.nl
Installatiebedrijf van de Ven
Nassaudwarsstraat 1
Vlijmen
073 5112309

Een echte pionier ... Kim Marijnen
Els Brendel
Getipt door de vader van een van haar
vriendinnen maak ik een afspraak met Kim
Marijnen. Een opgewekte zoeker? Zeker na
ons gesprek weet ik: Kim is zowel opgewekt
als een zoeker.
We praten in ‘haar’ Koudijs Kafé aan
de Tramkade. Eerst wensen we elkaar
natuurlijk het beste voor 2018. De kachel
brandt nog niet en de onderhoudsmonteur gaat de koffiemachine onder handen
nemen. Het jaar moet in Koudijs Kafé nog
beginnen.
Kim is in Engelen geboren. In de dr. Heinekenstraat. Al snel werd er verhuisd naar
Vlijmen, maar haar moeders heimwee
bracht het gezin weer terug naar Engelen.
Nu naar de Oeverzwaluw, waar Kims ouders
nog wonen. Engelen was nog volop in
ontwikkeling. ‘Eén groot weiland’, herinnert
Kim zich uit haar jeugd.
Bij het KW1College in Den Bosch volgde
Kim de opleiding horeca. Voor haar stage
trok zij naar Texel. Daar liep zij niet alleen
tegen haar eerste liefde aan, maar hield
er ook een grote liefde voor de Waddeneilanden aan over. De afgelopen kerstvakantie werd met zoon Lex en dochter
Tess op Vlieland gevierd. Het vriendje van
toen maakte dat zij een jaar op Texel bleef,
eerst als stagiaire bij hotel Opduin, daarna
volgden verschillende strandtenten. Op
zeker moment toch terug naar het zuiden:
Den Bosch. Een kamer in de Ridderstraat
werd de nieuwe woonplek, en in verschillende functies werkte Kim in de horeca. Zo
was ze o.a. bedrijfsleider bij het Vlaamsche
eetcafé Het Groote Genoegen.
En dan borrelt toch de wens op om ´eigen
baas´ te zijn. In Waalwijk begint Kim een
zaak in delicatessen en tevens catering.
Als Den Bosch toch weer trekt, wordt het
café De Unie.
Daarna wordt Kim als zzp-er, een nieuwe
fase, als enthousiast ´bijspringer´ vaak ingehuurd. Ook de Azijnfabriek maakt gebruik
van haar kennis en ervaring.
En dan komt er iets bijzonders op haar weg.
Aan Kim wordt gevraagd om het Koudijs
Kafé op te zetten. De gemeente heeft
besloten om van de vroegere veevoederfabriek Koudijs/De Heus een culturele
hotspot te maken. Het café moet komen
in een van de gebouwen die gemeentelijk
monument gaan worden en die behoren
tot eigenlijk het laatste stukje ruig Den
Bosch aan de Tramkade. In mei 2016 kwam
de vraag en al in juni konden de eerste
gasten verwelkomd worden. Binnen, maar
met mooi weer op het terras aan de Dieze.

En die Dieze verbindt Kim dan toch weer
een beetje met Engelen.
Het café heeft inmiddels zijn vorm
gekregen. Er worden allerlei evenementen
georganiseerd, zoals iedere vrijdagavond
Klub Koudijs met wisselende dj’s, en de
grote zaal kan gehuurd worden voor bruiloften en andere feesten. Nu wordt er
hard gewerkt aan het restaurant. Tafels
en stoelen staan er, maar de keuken moet
nog komen uit een slooppand en geïnstalleerd worden. Als dat gebeurd is, wil
Kim aan steeds verschillende chef-koks
vragen om gasten te verrassen met heel
wisselende gerechten. Plannen genoeg!
Dat niet iedereen gecharmeerd is van de
onconventionele aanpak - je moet experimenten willen omarmen - neemt Kim voor
lief. Maar er is inmiddels een grote kring
vaste bezoekers. Kim is terecht trots op het
resultaat en voelt zich een echte pionier.
Met de buren, het WerkWarenHuis waar
mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt samenwerken met ontwerpers
en prachtige producten maken, en waar
restaurant Van Aken toe behoort, heeft Kim

Laat als een bloem
uw blikken stijgen
naar het licht.
Richt als het taaie gras
u op, en woeker.
Blijf een opgewekte zoeker.
Hans Vlek

een goed contact. Eens per kwartaal is er
burenoverleg.
Kim woont inmiddels met zoon en dochter
in het centrum van Den Bosch. “Maar”, zegt
ze, “met een goed glas bier kun je me overal
neerzetten, als de sfeer maar goed is.”
Na de rondleiding informeer ik nog even
naar haar wens of voornemen voor 2018.
Haar antwoord? “Iets meer tijd voor mezelf,
voor familie en vrienden. En ik wil wat meer
relativeren.”
Koud, maar verwarmd door haar uitstraling,
neem ik afscheid.
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Waarom Langenhuizen?
- Ambachtelijk maatwerk
- Hoge kwaliteit en service
- Veelzijde bouwervaring
- Begeleiding van ontwerp tot realisatie
- Een eigen werkplaats én showroom
- Ruime keuze uit keramische tegels,
laminaat en parketvloeren

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Zegels voor
Voedselbank
De tussenstand van de reeds ingeleverde
boekjes voor geschenkenpakketten van
PLUS Mulder voor de Voedselbank Den
Bosch stond bij de afsluiting van het jaar
2017 op 56 stuks. Een mooi resultaat, maar
de actie loopt nog door tot en met 27
januari. Verzamel de zegels en deponeer
ze in de pot die in de winkel staat. Voor
de Voedselbank zijn deze zegels heel veel
waard!

Geen HOP aan het Engelermeer
Op 11 september stond de informele HOP
(homo-ontmoetingsplaats) wederom op de
agenda van de bestuursraad (BREB).
De overlast en vervuiling aan de noordzijde van het Engelermeer is een onderwerp dat al langere tijd op de agenda van
de BREB staat: overlast door sekstoerisme
en daarmee samengaande vervuiling van
het gebied met condooms, tissues, blauwe
matjes en ander afval. Naast sekstoerisme
worden randverschijnselen als prostitutie
en drugshandel waargenomen. Een ongewenste ontwikkeling waar de bestuursraad regelmatig melding van maakt bij de
gemeente en waarbij de BREB dringend om
handhaving vraagt.
De BREB had een brief van de gemeente
ontvangen met daarin o.a. het volgende:
“De gemeente wenst een tolerante plek te
zijn voor iedereen uit de LHBT-gemeenschap.” “De openbare ruimte is beschikbaar
voor elke inwoner van de stad, en inwoners
mogen geen onevenredige last ervaren van
andere gebruikers.” “We treden repressief
op tegen openbare seks in zijn algemeenheid; we maken geen onderscheid tussen
LHBT of hetero.” “Naaktrecreatie in dit
gebied wordt niet direct aangepakt, maar
slechts beboet wanneer dit onevenredige
overlast geeft aan andere gebruikers.” Maar
verderop stond ook te lezen: “Wij blijven
dan ook bij het standpunt dat wij naaktrecreatie enkel toestaan op het aangewezen
naaktstrand. Daarbuiten is naaktrecreatie
niet toegestaan.”
De BREB is van mening dat dit tegenstrijdig is en vraagt om duidelijkheid aan
wethouder Kagie. De heer Kagie zegt dat
er geen streep wordt gezet door de infor-

mele HOP en dat de HOP officieel gedoogd
gaat worden. De gemeente wil wel nadrukkelijk bevorderen dat dit beperkt wordt
tot een bepaald deel van het Engelermeer.
De BREB informeert wanneer het college
dit besluit heeft genomen om de HOP te
handhaven. De BREB voelt zich overvallen
en is verbaasd dat hij niet betrokken is bij
dit besluit. De BREB heeft immers veelvuldig aangegeven dat hij geen HOP bij het
Engelermeer wil, vanwege de overlast die
dit met zich meebrengt.
De heer Kagie zegt dat de gemeente de situatie gedoogt, maar wel op een beperkt deel
van het Engelermeer. Er vindt vervolgens
een verhitte discussie plaats over het wel
of niet gedogen van de HOP en het gebied
waar dat gedoogd wordt. De BREB vraagt
om het betreffende B&W-besluit toegezonden te krijgen, wil duidelijkheid over de
locatie plus de spelregels en wil weten hoe
er gehandhaafd gaat worden. Daarnaast
geeft de BREB aan de wethouder mee dat
de situatie steeds verder uit de hand loopt
en dreigt te escaleren. De heer Kagie zegt
toe om binnen vier weken duidelijkheid te
geven aan de BREB.
Op 6 november, bijna twee maanden later,
vindt de volgende vergadering van de
BREB plaats. Ondanks de toezegging van
de wethouder om binnen vier weken te
reageren, heeft de BREB nog steeds geen
antwoord op de gestelde vragen. De BREB
spreekt de wethouder aan op het uitblijven
van een reactie en vraagt nogmaals hoe
de gemeente wil gaan handhaven bij het
Engelermeer. De BREB geeft opnieuw aan
dat de situatie escaleert.
Wethouder Kagie antwoordt dat vandaag

het standpunt van de gemeente middels
een Raadsinformatiebulletin naar buiten
is gegaan, waarin o.a. het volgende te
lezen valt: “Binnen onze gemeente moet
iedereen de mogelijkheid hebben om
elkaar te ontmoeten waar zij dat willen.
Onevenredige overlast is daarbij echter
niet toegestaan.” “Dat betekent dat we
hier bijvoorbeeld zonder meer optreden
tegen niet passend gebruik, openbare seks
en vervuiling. Dit is een aanscherping van
het handhavingsbeleid voor dit gebied. Wij
kiezen hiervoor, gezien de functie van en
de toegenomen overlast in het gebied van
Staatsbosbeheer.”
De heer Willems, medewerker openbare
handhaving gemeente, geeft aan dat
seks in de openbare ruimte niet is toegestaan. Daar waar de situatie tot overlast
leidt, worden maatregelen genomen. Het
gebied van Staatsbosbeheer (aan de linkerkant van het Visserspad) geeft momenteel
de meeste kans op confrontatie. De BREB
vraagt waar de informele HOP nu precies
komt. De wethouder antwoordt aanvankelijk enigszins ontwijkend, maar na nogmaals
vragen naar de precieze locatie van de HOP,
de precieze spelregels en de manier waarop
de gemeente precies wil gaan handhaven,
antwoordt de wethouder tot ieders verrassing dat hij geen plaats gaat aanwijzen
waar sekstoerisme toegestaan zal worden.
Hij stelt vervolgens heel duidelijk: er komt
geen formele of informele HOP!

Dans- & doedag
Op zondag 17 december jl. organiseerde
Dansplaats Engelen onder leiding van
Annemarie Cools een actieve dans- &
doedag in de dansruimte in Engelerhart. Er
werd een workshop hiphopdansen gegeven
door Fabiënne van Vugt, een workshop
Afrikaanse dans door Jet Robert, een workshop musicaldans door Hannah Bastiaens
en er was een workshop creatief knutselen.
Uiteraard kreeg de jeugd tussendoor een
lekkere lunch om zo’n actieve dag vol te
kunnen houden.
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Trimsalon
Engelen
Gediplomeerd
Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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!

Download onze APP
en ervaar de voordelen!

Voordelen van de AUTO HAARSTEEG-APP:
●
●
●
●

●
●
●

Wij helpen u herinneren aan de onderhoudsbeurten van uw auto
Gemakkelijk inplannen van een werkplaatsafspraak
Altijd binnen handberiek bij pech of storingen
Schade melden via een schadeformulier op de app en digitaal doorgeven
aan uw verzekeraar
Direct contact met ons via de chatfunctie
Download
Eenvoudig en snel ons actuele occasionaanbod doorzoeken
de GRATIS APP op
www.autohaarsteeg.nl
Altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en acties

AUTO

Haarsteeg

Hedikhuizerweg 11, 5222 BC ‘s-Hertogenbosch
T 073 511 47 12 E info@autohaarsteeg.nl
I www.autohaarsteeg.nl

Advertentie AOP 130x96mm.indd 1
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WHAT A MiSS toont kledinglijn in Bijzaak 24

Unieke samenwerking
Alexandra van Duin is de drijvende kracht
achter eerlijk geproduceerde, handgemaakte kleding, met een vleugje luxe door
de gebruikte belettering met een kroon en
Swarovski steentjes.
“Toen ik Elselie Willems van Bijzaak 24
vroeg om me voor een avond haar winkel te
‘lenen’ zei ze meteen: “Wat een leuk idee!”
Ik heb bij haar altijd mooie oude spullen
kunnen vinden, en het leek me geweldig
om samen met onze twee bedrijfjes iets
te doen. Mijn WHAT A MiSS-lijn te midden
van haar oude spulletjes: hoe mooi wil je
het hebben?” Donderdag 14 december was
het zover. Alexandra’s kleding hing mooi op
rekken tussen de spulletjes van Elselie, wier
winkel op zijn kerstbest was. Elselie schonk
koffie en Alexandra had echte Oostenrijkse
koekjes gebakken. Er was genoeg aanloop
in de winkel.
Alexandra komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. “WHAT A MiSS is een ‘eenvrouwszaak’,
van Wenen naar Engelen gebracht”, aldus
de ondernemende dame. Ze moest in
Nederland helemaal opnieuw beginnen,
want haar succes in Wenen bood hier uiteraard geen garantie. “Ik ga regelmatig terug
naar Wenen om mijn nieuwe collectie te
presenteren, en nu wil ik dat graag hier
doen waar ik woon. Ik heb op Beeckendael
een klein atelier. Helaas nog geen eigen

winkel, vandaar het idee om mijn kleding
in winkels met een geheel ander stempel te
tonen. Dat is heel inspirerend en geeft een
mooi contrast.”
Wie weet stimuleert dit samenwerkingsverband tussen twee kleine ondernemingen
in Engelen ook andere bedrijfjes om iets
dergelijks te doen!

Over enkele maanden volgt een uitgebreider interview met Alexandra.
Meer weten?
instagram.com/whatamissshirts
of contact@whatamiss.com
info@bijzaak24.nl of ga naar Facebook:
Bijzaak24

Muziek Collectief Engelen bakt ze bruin
Op zondag 31 december jl. waren een aantal
leden van Muziek Collectief Engelen al
vroeg uit de veren. Rond half zes begonnen
ze met het bakken van zo’n 4000 oliebollen
in de keuken van De Engelenburcht. Op de
avond ervoor waren alle voorbereidingen
getroffen, zoals het schillen van de appels,
het klaarzetten van het materiaal en het

afdekken van de vloer. Gedurende de hele
dag waren zo’n 35 vrijwilligers aan het werk
met het bakken, de coördinatie en het
thuisbezorgen van de bestellingen. Er was
dit jaar een dubbel aantal bestellingen ten
opzichte van eerdere jaren, en ook voor de
vrije verkoop was er volop aanloop bij De
Engelenburcht. Opmerkelijk is dat dit jaar

de helft van de kopers koos voor oliebollen
met krenten. Voorheen at men veel liever
naturel. De actie is zo’n 20 jaar geleden
gestart om nieuwe instrumenten te kunnen
kopen en is uitgegroeid tot een echte
dorpstraditie.
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Kerstsfeer in het dorp

Op vele plaatsen in het dorp was door mooie verlichting en versiering ook buiten een fantastische kerstsfeer gecreëerd.
Enkele foto’s om nog even na te genieten ...

Oude ansicht
Vermoedelijk behoort deze uit 1913 daterende ansicht tot een serie lokale replica’s
die al in een vroeg stadium van een aantal
‘officiële’ ansichtkaarten van Bokhoven
werd gemaakt. Op de achterzijde van de
kaart zijn alleen wat schrijflijntjes getrokken;
een uitgever wordt niet vermeld. Iets dergelijks was in de vroege twintigste eeuw niet
ongebruikelijk. Ook van het Maasgezicht
van 1908 is een dergelijke vroege replica
bekend. Op de hier afgebeelde ansichtkaart
zien we het beroemde grafmonument van
graaf Engelbert van Immerseel († 1652) en
zijn vrouw Hélèna de Montmorency
(† 1648), vervaardigd door beeldhouwer
Artus Quillinus (1609-1668). Artus was een
tijdgenoot van Rembrandt en toen minstens
even beroemd. Toen graaf Engelbert hem
na het overlijden van zijn vrouw in 1648
vroeg om een grafmonument te maken,
was Artus net bezig met het marmerwerk
van het Paleis op de Dam en hij ging er
enkel mee akkoord als hij de sculptuur in
zijn Amsterdamse atelier mocht maken.
De graaf stemde hiermee in. Het contract
tussen Van Immerseel en Quillinus - met
de ontwerptekening van de graftombe - is
bewaard gebleven. Kort nadat het monument gereed was, stierf graaf Engelbert zelf
ook. Dat was in 1652. In 1648 was het nog
de bedoeling dat de tombe geplaatst zou
worden in de Pauluskerk van Antwerpen.

Maar in Antwerpen was het, zo kort na het
einde van de Tachtigjarige Oorlog, nog zo
onrustig, dat de graaf vlak voor zijn dood
besloot dat de tombe in Bokhoven moest
komen. Snel werd daartoe tussen het koor
en het noordertransept een aparte grafkapel gebouwd. De overblijfselen van
gravin Helena, die al in Antwerpen ter
aarde waren besteld, werden teruggehaald
naar Bokhoven en samen met het stoffelijk overschot van haar man in Bokhoven

herbegraven. De grafkapel kreeg in de
Tweede Wereldoorlog een voltreffer, maar
omdat pastoor Breugelmans de tombe met
hooibalen had ingepakt, bleef deze nagenoeg onbeschadigd. Na de oorlog werden
de verwoeste restanten van de grafkapel
gesloopt en werd de tombe verplaatst
naar het noordertransept, waar zij tot op
de dag van vandaag het pronkstuk van het
toch al prachtige middeleeuwse kerkje van
Bokhoven vormt. r.gruben@baac.nl

Dorpsagenda

Colofon
De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
Engelen en Bokhoven.
Oplage: 2.28� stuks

Elke woensdag
9.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Maandag 22 januari
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Donderdag 2 januari
19.00 uur

Tafeltennistoernooi Recrea
in De Engelenburcht

Zondag 28 januari
14.00 uur

FC Engelen tegen Wilhelmina

Donderdag 1 februari
1.00 uur

Informatiemiddag van Buurtzorg
in De Engelenburcht

Dinsdag  februari
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in De Engelenburcht

Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger

Vrijdag 9 februari
1.0 uur

55+ carnaval
in De Engelenburcht

Zondag 11 februari
14.00 uur

Kindercarnaval
in De Engelenburcht
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(S)limmerik
Destijds voer in het Engelen van weleer,
dagelijks de veerpont heen en weer.
De omliggende boeren konden het maar moeizaam verkroppen
dat Rijkswaterstaat hiermee ging stoppen.
Een hefbrug via de sluis bracht snelverkeer.

Belangrijke telefoonnummers
Centraal alarmnummer: 112
Politie: 0900 - 8844 (geen spoed)
Brandweer: 0880 - 208101

Stadskantoor Wolvenhoek: 6155155
Afvalstoffendienst: 6156500
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig: 6155555

Huisartsenpraktijk: 6311366
Apotheek Lage Leun: 6330203
Tandarts: 6311588
Jeroen Bosch Ziekenhuis: 5532000
Dierenambulance Den Bosch: 6146070

Brabant Water storingen: 6838000
Essent storingen: 0800 - 0340
Stichting Divers: 6124488
Vivent: 0900 - 5152535

Distributie
Jan van de Ven,
Ad de Bok 06-50508782
Frans Rooijakkers 06-57010470
Financiële administratie
Elly van Os
Advertenties
advertentie@tweeterp.nl
Voor aanlevercondities:
zie www.tweeterp.nl
Drukwerk is verzorgd door

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 17 februari
Kopij moet uiterlijk

dinsdag � februari
binnen zijn.
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Mulder

Bijzonder genieten in Engelen
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Bij iedere €10,- krijgt u een stempel en bij 15 stempels
krijgt u 10% korting op uw volgende boodschappen!

Bepaal zelf de hoogte van uw korting!
PLUS Mulder | Dien van Hemertstraat 1 | 5221 JN ’s-Hertogenbosch

Openingstijden

PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur

