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Van de bestuursraad
Kasteel Heesterburgh: een Frans terpdorpje
Yvonne Schram
Architect Sjoerd Soeters vertelde bij de
presentatie van zijn plannen voor kasteel
Heesterburgh, dat hij in zijn favoriete vakantieland Frankrijk geïnspireerd werd door de
Franse terpdorpjes: organisch gevormde
dorpjes gecombineerd met of aan de voet
van een kleine burcht.
In Heesterburgh worden vrijstaande
woningen, twee-, drie- en vierkappers
gebouwd. Appartementen komen in de
zogenaamde burcht.
De bestuursraad geeft in het advies aan
het College van Burgemeester en Wethouders aan verheugd te mogen constateren,
dat de ontwikkelingen op het gebied van
energie en duurzaamheid (o.a. materialen)
nu duidelijk worden omgezet in concrete
plannen om te komen tot meer duurzaamheid in de woningbouw. Sterk is ingezet om
het te bouwen kasteel op te laten gaan in
de natuur en de omgeving. Bij de dorpsrand is het niet toegestaan om zelf erfafscheidingen te plaatsen.
Het voornemen om een evenwichtige
woningmarkt te creëren met een gedifferentieerd en aantrekkelijk aanbod van
woningen, stemt tot tevredenheid.
Net als bij het andere nieuw te bouwen
kasteel Oeverhuyze vindt de bestuursraad
het een stap in de goede richting, dat er
gasloos gaat worden gebouwd. Ook de
toepassing van zonnepanelen is meegenomen in het ontwerp. Echter, het is een
gemiste kans om bij nieuwbouw geen ‘nul
op de meter woningen’ te bouwen. Het
later renoveren van een woning tot een
NOM-woning is aanzienlijk duurder voor

de huiseigenaar dan het direct toepassen
van alle voorwaarden waaraan een energie
neutrale woning moet voldoen.
De bestuursraad vindt dat het parkeren
in het plan goed is aangegeven, maar de
ruimte voor parkeren voor bezoekers/
passanten is een punt. Langs de verbindingsweg/ toegangsroute (met uitzondering van de grotere parkeerhavens), is dit
erg beperkt. Daarnaast is de ruimte langs
de weg, bestemd voor de voetgangers, ook
beperkt.
Waar mogelijk zouden volgens de bestuursraad meteen aansluitingen voor elektrisch
laden op eigen terrein moeten worden
gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de
parkeerplaatsen bij de appartementen.
Dit om een beroep op het plaatsen van

laadpalen langs de openbare weg te voorkomen.
Het volledige advies van de bestuursraad
is te lezen op onze website: www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/adviezen-en-publicaties/bestemmingsplan-heesterburgh/

Volgende vergadering Bestuursraad
Engelen-Bokhoven
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag
3 september 2018 om 20.00 uur in de
Engelenburcht. Insprekers kunnen zich
aanmelden tot 3 september 12.00 uur via
info@bestuursraad.nl Voor eerdere vergaderstukken zie www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Negatief advies voor Losjes Festival nog twee keer aangescherpt door bestuursraad
Martin Kroezen
In
de
gemeente
‘s-Hertogenbosch
worden op verschillende daarvoor uitgekozen plekken evenementen en festivals
gehouden. Daarover is een gemeentelijke
evenementennota vastgesteld in 2013.
Dat betekent een limitering van zowel het
aantal daarvoor als geschikt beoordeelde
locaties, als het aantal per locatie per jaar.
De festivalorganisatie Losjes meent echter
daar niet aan gebonden te zijn en zet hoog
in, precies in het reces van de politiek en in
de zomervakantie van het ambtelijk appa-

raat met een groots plan: een festival aan
het strand van het Engelermeer. Een van de
natuurgebieden van de gemeente, waarvoor na jaren overleg tussen gemeente
en bestuursraad een beleidskader is vastgesteld in 2016; aanwezige natuurwaarden
moeten worden behouden en verbeterd,
waarbij verwezen wordt naar 4 ecologische
beleidsnota’s.
De gemeente vraagt de Bestuursraad Engelen-Bokhoven op 29 juni om haar advies ter
zake. Met spoed want B&W vergaderen
3 juli en dan zou er een besluit moeten

vallen. De bestuursraad is snel en brengt
op 2 juli een stellig negatief advies uit. Het
college neemt in deze zaak echter op 3 juli
geen besluit, maar stelt dit uit tot na het
zomerreces.
En dan speelt zich vervolgens een soap af
die u op onze site www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/adviezen-en-publicaties/
engelermeer/ kunt volgen onder “adviezen
en publicaties”, ‘Engelermeer’. Na het eerste
afgedwongen spoedadvies gebruikte en
Lees verder op pagina 5
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Losjes Festival
gebruikt de bestuursraad de nog overgebleven aanloop naar 1 september om
haar eerste negatieve advies nog verder te
onderbouwen en aan te scherpen.
Zo kreeg de bestuursraad pas op
1 augustus, na hierom gevraagd te hebben,
een concept vergunningsaanvraag, die op
27 juli pas werd ingediend. De managers
van Losjes nodigden ons nog uit en suggereerden dat ze nog wel wat water bij de
wijn wilden doen om ons over de streep te
trekken. Ze suggereerden dat het aan de
muzieksoort lag, maar ik was zelf al eens
onder de indruk geraakt van een heavy
metal concert, zodat het daar niet aan kon
liggen. Ook een ‘klassieker’ als André Rieu
zouden wij geen vergunning voor deze
locatie willen geven.
Een door natuurminnaars nog aangedragen
alternatief, om het festival naar het daarvoor beschikbare Autotron te verplaatsen,
was niet acceptabel voor Losjes; ze zouden
en moesten per se in de mooie natuur hun
festival houden en het Autotron was in hun
ogen niet natuurlijk genoeg daarvoor.
De Bestuursraad Engelen-Bokhoven en
de Wijkraad West waren in 2016 enorm

verheugd met de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Heusden, met Staatsbosbeheer
en het waterschap AA en Maas tot overeenstemming te zijn gekomen over het
Beleidskader ‘Zie Meer van het Engelermeer’, dat unaniem is gebaseerd op aanwezige en nog te ontwikkelen natuurwaarden
van deze grootste waterplas, omrand met
natuur en mogelijkheden voor meer natuur.
Niet voor niets werd in de inleiding naar vier
ecologische beleidsnota’s op verschillend
niveau (Europees, nationaal, provinciaal en
gemeentelijk) als referentie verwezen.
Maar het lijkt erop dat een afspraak geen
afspraak meer is, ook niet als die na lang

en breed overleg is overeengekomen. Je
kunt die tegenwoordig, lijkt het nu, naar
believen verscheuren.
Het is een droevige en spannende tijd
voor de bestuursraad op het moment van
schrijven van dit stuk. Tegen de tijd dat u
dit leest is duidelijk geworden wat een na ca
2 jaar overleg tussen 6 partijen opgesteld
en overeengekomen Beleidskader en dat
daarna is vastgesteld in de gemeenteraad,
waard is. Wordt onder druk echt alles vloeibaar?

Open Monumentendag
Frans Lucas
Op 8 en 9 september is er weer een landelijke Open Monumentendag. Op zaterdag
8 september voor de stad ’s-Hertogenbosch en op zondag 9 september voor de
buitengebieden rondom de stad.
Het thema dit jaar is ‘In Europa’. Het accent
ligt op alles wat ons met elkaar verbindt.
Monumenten en gebouwen zijn daar een
uitdrukking van. Het is mooi dat er jaarlijks
aandacht wordt besteed aan een uitwisseling van kennis over deze monumenten, de
architectuur en de context waarin deze zijn
gebouwd.
Dit jaar heeft Angrisa Heemkundekring
Engelen samen met het comité Open
Monumentendag en de kerkbesturen van
de ‘oude‘ en ‘nieuwe Lambertus’ hun medewerking verleend. In Engelen kunt u op
zondag 9 september van 12.00 uur tot 17.00
uur de pastorie van de Sint Lambertuskerk
aan de Graaf van Solmsweg 75 bezoeken en
aansluitend een bezoek brengen aan het
kerkgebouw. Voorts zal op het hele uur een
rondleiding, onder leiding van een gids,

door de oude kern van Engelen gegeven
worden. Ook de Protestantse kerk, de Oude
Lambertus, is open voor bezichtiging. In
beide kerken is een gids aanwezig om u de

geschiedenis te kunnen vertellen en vragen
te beantwoorden.
Beide kerkbesturen en Angrisa heten u van
harte welkom.
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Muziek in de kerk
Op zaterdag 22 sept start om 20.00 uur het
vijfde concert rondom het nieuwe orgel in
de St. Lambertuskerk. De vier jaargetijden
volgend, staat dit concert in het teken van
de herfst. Ook deze avond worden solisten
weer begeleid op het orgel en staan er
werken op het programma van legendarische componisten. U bent van harte
welkom. De kerk is open om 19.30 uur en de
koffie staat klaar. De entree is € 5,00.

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!

De Engelenburcht wordt aangepakt
Wolter van Klompenburg,
secretaris bestuur dorpshuis
Zoals inmiddels bij velen bekend, hebben
we als Engelenburcht onlangs een subsidie
mogen ontvangen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze subsidie is bestemd voor
de verbetering en modernisering van het
gebouw, zodat we er met dit gebouw weer
enige tijd tegenaan kunnen!
Het bestuur van de Engelenburcht is na de
ontvangst van het geld zeer voortvarend
van start gegaan. Met medewerking van
een aantal vrijwilligers zijn we begonnen
met de verbouwing.
Een aannemer doet de bouwtechnische
klussen, maar het bestuur en de vrijwilligers zorgen voor de voorbereidende werkzaamheden, zodat we kunnen besparen
op de arbeidskosten van de aannemer en
daarmee het ontvangen geld “meer waard
kunnen laten zijn”.
Ondanks de hitte van de laatste weken en
de vakantieperiode, hebben we toch al heel
veel kunnen bewerkstelligen.
De huidige vergaderkamer is met een derde
vergroot en er is een nieuwe vergaderruimte
bijgekomen (de voormalige rookruimte).
Beide vergaderruimtes worden voorzien

van fris nieuw meubilair en aansluitmogelijkheden voor de moderne media.
In de barzaal hebben we de huidige
barruimte compleet gesloopt (behalve de
gemetselde bar zelf). Onze nieuwe brouwer,
gaat een compleet nieuwe barinrichting
leveren, zodat de werkruimte achter de bar
geoptimaliseerd wordt.
In deze zaal wordt momenteel ook hard
gewerkt aan een nieuw podium (dat het
‘oude’ podium zal vervangen), welk voorzien gaat worden van up-to-date, professioneel licht en geluid.
Zoals in bovenstaande tekst duidelijk mag
zijn, wordt er heel veel werk verzet, maar …
er moet nog veel meer gebeuren en daar
hebben we “handen” voor nodig! Jeuken uw
handen, wilt u iets voor ons dorpshuis betekenen en wilt u ons helpen? Er moeten nog
diverse klussen geklaard worden: schilderen,
schoonmaken, lampen ophangen en op een
later stadium weer andere werkzaamheden.

Meldt u zich alstublieft aan als vrijwilliger:
vrijwilligerscoordinator@engelenburcht.nl
Als bestuur streven wij ernaar, dat u als
gebruiker zo min mogelijk hinder ondervindt van onze verbouwingswerkzaamheden. Wanneer u er toch last van heeft, dan
bieden wij u nu alvast onze excuses daarvoor aan. Via De Tweeterp, zullen wij u allen
op de hoogte houden van de voortgang.

Gratis kermismunten bij PLUS Mulder
Van zaterdag 15 tot en met maandag 17
september is het weer kermis in Engelen.
Dan zal het plein voor De Engelenburcht en
een gedeelte van de Achterstraat weer vol
staan met diverse attracties. Dit jaar staat
als extra ook kansspelkraam De Pusher er
weer bij! De kermis is open op zaterdag
vanaf 16.00 uur, op zondag vanaf 13.00 uur
en op maandag vanaf 16.00 uur.

Kermismunten

Ter promotie krijgt u bij PLUS Mulder
van maandag 10 tot en met zaterdag 15
september bij besteding van € 20,00 euro
aan boodschappen een gratis kermismunt ter waarde van € 1,0o. Deze munten
zijn te besteden bij alle kermisattracties in

Engelen en tijdens de kermis ook bij De
Engelenburcht. Door het weer uitgeven van
gratis kermismunten verwachten we dat
nog meer dorpsgenoten de kermis zullen
gaan bezoeken.

bij Christien Megens, De Vlacie 7, telefoon
073-6311425 of De Engelenburcht, e-mail:
engelenburcht@engelenburcht.nl.

Amusement

Op zaterdag is De Engelenburcht open
vanaf 16.00 uur en er wordt hard gewerkt
aan een avondvullend muziekprogramma.
Op zondagmiddag zijn er van 13.00 tot 18.00
uur weer diverse optredens, jeugdtheater, schminken en een aantal kramen
voor presentatie en verkoop van tweedehands spullen. Deze kramen kunt u gratis
gebruiken tegen een borg van € 25,00, te
voldoen bij aanmelding. Aanmelden kan
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GA VOOR EEN ENORME VITAMINE BOOST NA ZON, ZEE EN CHLOORWATER
Oxilock herstelt het haar en maakt het weer gezond.
Agressieve chemische behandelingen, warmtetools, zon, zee en chloorwater
kunnen het haar beschadigen. Oxilock herstelt de zwavelbruggen waardoor
uw haar gezond, glanzend en sterker wordt. Zo zal het ook minder snel afbreken.

Julia Kerkhof (��)

Geen aparte behandeling nodig !
Oxilock Plasma is vrij van allogene, sulfaten en parabenen en kan met
elke haar behandeling gecombineerd worden.

Bij Julia kon de vlag uit omdat ze is geslaagd
voor het gymnasium op het Stedelijk
Gymnasium te ‘s-Hertogenbosch. Na de
vakantie gaat zij Food Technology studeren
aan de Universiteit van Wageningen.

Ook los te boeken als een herstelbehandeling !
Vraag uw kapper naar het toevoegen van Oxilock Plasma aan uw behandeling,
een herstelbehandeling of naar een aantal heerlijke producten voor thuis.
Hatha Dream Shampoo
Het zorgt voor een zijdeachtige glans en hydratatie.
Hatha Believe Conditioner
Het helpt de kracht en structuur in het haar te herstellen.
Hatha Come True
Geeft het haar een beschermende laag die het zacht houdt.
Waardoor de kleur langer vasthoudt.

Jouw voeding, jouw leefstijl, jouw gezondheid

Gezondheid, je hebt er zelf zoveel invloed op. Eet, beweeg en leef op een manier die bij je
past en geef je lichaam de kans om te herstellen. Start vandaag nog met het verbeteren
van je gezondheid. Mail me voor een afspraak!

info@vanappeltotzeekraal.nl
Hartegroet,

Chantal van den Brandt-Simons

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

vanappeltotzeekraal.nl | Karekiet 7, Engelen | Gezond met orthomoleculaire / kPNI therapie

www.eigenwijzekinderopvang.nl

Stralende zomer in Kasteeltuin Haverleij
Monique Geertsen
Komkommertijd in de Kasteeltuin
Haverleij deze hete zomer? Niets van te
merken. Ondanks de droogte groeien
boontjes, salie, courgettes, sla, aardbeien, uien en dahlia’s gestaag door.
Plus de komkommers, ja die ook.
Kasteeltuin Haverleij ligt er deze stralende
zomer idyllisch frisgroen bij dankzij veel
emmertjes water halen, veel emmertjes
pompen. Het complex bestaat uit drie door
heggen omgeven tuinen, ieder in de vorm
van een blad, alles samen zo’n 250 m2. Dit
is inmiddels het vijfde tuinseizoen en de
tuinen weerspiegelen de steeds groenere
vingers van de moestuiniers, allen bewoner
van de kastelen en het Slot Haverleij. Er
worden groencursussen gevolgd en tuinblogs bijgehouden. Hier gaat alles er biologisch aan toe, met wisselteelt en al. Dat
vraagt de nodige inventiviteit in de strijd
tegen onkruid, plantziektes en hongerige
buurtbewoners als slakken en konijnen.

Walletjes

Net als die dieren, begeef ik mij in de
kasteelmoestuinen, waar ik twee tuinvrouwen tref, die alles in goede banen
proberen te leiden: Edith Jager, bewoonster
van het Slot Haverleij en Anne-Marie Heessels-Verberne uit kasteel Velderwoude.
Edith vertelt over hun milieuvriendelijke strijd tegen de slakkenplaag van het
voorjaar: “We hebben biervallen geprobeerd, maar daar kwamen de beestjes van
heinde en verre op af. Ze vonden het veel
te lekker. Nu leg ik walletjes van koffiedik
om de plantbedden heen. Sowieso zijn er
al minder slakken door de zomerhitte; ze
verstoppen zich diep in de grond. En nu
hebben we weer konijnen op zoek naar fris
groen. Zo blijf je altijd bezig.”

Hotels voor insecten

Maar sommige diertjes zijn meer dan
welkom. Bijen om te bestuiven en andere
insecten die nuttige klusjes doen voor
grond en gewas. Ze kunnen zelfs logeren
in insectenhotels, kleine huisjes met piepkleine kamertjes zoals die in de schooltuin
staan, vanaf de weg af gezien de voorste
tuin. Tussen de perceeltjes aardbeien,
boontjes en sla staan daar ook kabouterhuisjes op palen met daarin informatie
over wat er groeit en bloeit, want dit is een
educatief project. Na enkele jaren vallen
en opstaan hebben de schoolkinderen,
hun docenten en ouders de smaak goed te
pakken. Er wordt het hele tuinseizoen, tot
in de zomervakantie toe, ijverig gezaaid,
gewied en bewaterd.
De andere helft van deze tuin vormt het
domein van enkele tuinvrouwen van kasteel
Velderwoude, zoals Anne-Marie, die het
moestuinieren heel ontspannend vinden.
Maar dat is niet de enige charme. “De boontjes zijn heerlijk dit jaar”, glundert ze. Dat
was vorig jaar wel anders en daarom is er
nu een ander bonenras gezaaid. “Het blijft

uitproberen, dat maakt het ook zo leuk. Een
moestuin is ieder seizoen weer anders.”

Klinkende successen

Al die variatie is ook goed te zien in de
middelste kasteeltuin, verdeeld in een twintigtal perceeltjes van zo’n 10m2. Hier zien
we een paar meter aardappels, daar rijtjes
frambozenstruiken, daarnaast klimmen
bonen omhoog langs bamboestaken,
ertegenover vieren allerlei bontgekleurde
bloemen de zomer. Dit zijn de individuele
tuintjes en zelfs tuiniers met weinig tijd
kunnen hier klinkende successen behalen.
Iets moeizamer gaat het eraan toe in de
achterste, gezamenlijke tuin. Daar wreekt
het zich dat niet alle vingers even groen
zijn. Medetuiniers zoals Edith hebben zich
ook over deze tuin ontfermd. “Als je elkaar
helpt, blijft het voor iedereen leuk.” De
courgetteplanten waartussen zij en AnneMarie poseren voor de foto varen er in
ieder geval wel bij.
En ook ik krijg mijn portie tuinplezier, met
een tas vol boontjes en courgettes voor
thuis, voor mij persoonlijk geoogst door
de tuinvrouwen. Of het waar is dat alles
uit eigen tuin lekkerder smaakt? Nou, wat
denkt u?
Enthousiaste kasteelbewoners kunnen
zich voor een perceel(tje) aanmelden via:
www.kasteeltuinhaverleij.nl. Er wordt een
jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 30,00,
waarvan onder meer zaaigoed en gereedschap worden gekocht. Ook de Plus deed
al eens een duit in het zakje met de gift
van enkele felrode kruiwagens, evenals de
gemeente met een subsidie voor waterpompen. Jaarlijks zijn er twee doedagen,
waarbij iedereen meehelpt bij gezamenlijk onderhoud zoals heggen knippen en
composthopen omzetten.
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Pop- en gospelkoor Crèvekoor brengt ‘Passie voor muziek’
Zoals te lezen viel in de vorig editie, geeft
het Crèvekoor op zaterdagavond 6 oktober
a.s. een concert met als thema ‘Passie
voor muziek’. De leden zijn druk bezig de
nummers in te studeren. Het repertoire
varieert van Sting tot Beatles en van samba
tot ballad. Daarnaast zullen er tijdens het
concert ook andere muzikale intermezzo’s te bekijken en te beluisteren zijn. Het
concert vindt plaats bij Burggolf Haverleij van 19.30 tot 22.30 uur. De entreeprijs
bedraagt € 7,50 en is inclusief koffie/thee
vooraf en tijdens de pauze, én een drankje
naar keuze na afloop. De kaartverkoop start
begin september. Kaartjes zijn dan verkrijgbaar bij PLUS Mulder, maar je kunt ze nu al
reserveren via concertcrevekoor@hotmail.
com. Uiteraard kun je ze ook aan de zaal
kopen.

Nieuwe leden

Bij deze nogmaals een herhaalde oproep
aan mensen die graag willen zingen. Het
koor nodigt hen uit eens te komen luisteren
bij de repetitie op donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Marie-Louise
Dubelaar-Dartee. Je kunt natuurlijk ook
gewoon het concert bijwonen om te kijken
of het iets voor je is. En met tenoren en

bassen is het koor extra blij! Zingen doet
goed, dus trek aan die stoute schoenen!

je al die tijd al aan het zoeken was. Dus kom
vooral even een kijkje nemen!

Rommelmarkt

Nadere info: Marie-Louise Dubelaar-Dartee:
073-6330133, e-mail: mldubelaar@dartee.nl

Op zondagmiddag 16 september staat het
koor tijdens de kermis op de rommelmarkt
bij de Engelenburcht. Deze markt is van
13.00 tot 18.00 uur. Wie weet vind je nét wat

Schilderclub Engelen

Kaartenworkshop
De Stichting Welzijn Bokhoven is in
augustus gestart met een kaartenworkshop
voor 55+ ers.
De workshop wordt in Bokhoven gegeven
in de tuinkamer van het adres Gravin Helenastraat 5 en is op elke eerste en derde
woensdag van de maand. We starten om
10.00 uur met een kopje koffie of thee en
eindigen rond de klok van 12.00 uur. De
kosten zijn € 3,50 inclusief materiaal en
koffie/thee.
Voor meer informatie: Corine den Burger,
telefoon: 0736312261

Zo zat schilderclub Engelen deze zomer bij het dierenparkje om het park en zijn
‘bewoners’ vast te leggen en uiteraard met veel plezier!

De Tweeterp augustus 2018 • pagina 11

RugFit

UITNODIGING INFO-AVOND

Fysio Engelen heeft dé oplossing om een gezonde, pijnvrije rug te krijgen: RugFit.
Kom naar de voorlichtingsavond woensdag 5 september a.s. om 19.30 - 20:30 uur op
Boerenerf 5a. Resultaten: 25% winst binnen 3 maanden training!

voorlichtingsavo
nd
woensdag

5 sept.

Graag aanmelden via info@fysio-engelen.nl of via 073-6312077. Meer informatie zie www.fysio-engelen.nl
Boerenerf 5a • Kraanvogellaan 13a Engelen • T 073 - 6312077 • info@fysio-engelen.nl • www.fysio-engelen.nl

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 op 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 26 aug
10.00 uur

Eenentwintigste zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Jo Boelen, Net Brouwers-van Boekel, Coby Mimpen-van de Griend
In deze viering is er een extra collecte voor de MIVA. Na de viering gezamenlijk koffiedrinken.

Zo 2 sept
10.00 uur

Tweeëntwintigste zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Miek Groenendaal-Broeren en Henk Broeren, Joke Merks-van de Heuvel

Zo 9 sept
10.00 uur

Drieëntwintigste zondag door het jaar, woord- en communieviering
T.i.v. Anton en Domien Beekman

Zo 16 sept
10.00 uur

Ziekendag, oecumenische viering
T.i.v. Jan Cornelissen, overleden ouders Bouwens-de Wit
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken.

Berichten uit de parochie
Dopen:

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

op en geeft ze de juiste zorg. MIVA hoopt
met de bijdrage van de collecte twee auto´s
aan het project te kunnen schenken, zodat
de medische zorg voor een groter gebied
beschikbaar komt. Al meer dan 80 jaar helpt
MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en
Azië hun bestemming te bereiken door hen

te voorzien van vervoersmiddelen. Meer
informatie: www.miva.nl/collecte.
Hoe kunt u helpen?
U kunt MIVA helpen door een gift over te
maken op giro NL42 INGB 0000 002950 ten
name van MIVA of royaal meedoen tijdens
de kerkcollecte op zondag 26 augustus a.s.

Jeugd en jongeren

De wereldjongerendagen (WJD) in Panama
2019 zijn het grootste jongerenevenement
ter wereld. Honderdduizenden jongeren
uit de hele wereld komen samen om het
katholieke geloof te vieren. WJD betekent
dan ook: vrienden maken, culturen leren
kennen, feest vieren, samen de eucharistie
beleven, grenzen verleggen en vooral heel
veel gezelligheid. Het belooft een ervaring
te worden om nooit te vergeten. Dus wees
erbij in januari 2019! Het thema is Maria,
en Paus Franciscus noemt Maria dan ook
een voorbeeld voor jongeren. Hij nodigt je
uit om het verleden te herinneren, moed
te hebben in het heden en hoop voor de
toekomst.

Ziekenzondag

Traditioneel is de viering van de jaarlijkse
ziekendag in september. De ziekendag
komt tot stand door samenwerking tussen
de parochie Sint Lambertus en de Protestantse Kerk Engelen. Er is dit jaar gekozen
voor het thema: leven geven. Na afloop
van de eucharistieviering op 16 september
drinken we gezamenlijk thee of koffie en
zal, zoals gebruikelijk, een attentie aan de
zieken en senioren worden bezorgd.

Swingen in de kerk
Op zondag 30 september gaan we swingen
in de kerk. Dan komt het Afrika-Engakoor
uit Nistelrode met 50 enthousiaste zangers
en zangeressen en een ritme-combo de
eucharistieviering weer opluisteren. Denk
je dat een viering in de kerk saai is? Met
de ritmische en opzwepende muziek van

dit koor zeker niet! Je kunt niet stil blijven
zitten en zult zeker gaan meeklappen en
mee swingen. Dus op zondag 30 september
om 10.00 uur is iedereen, maar vooral ook
de jongeren, welkom in de St. Lambertuskerk voor een uitdagende, eigentijdse
viering met na afloop koffie of thee.

Collecte MIVA

Op 26 augustus vindt de MIVA-collecte
plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht
voor het project: ‘Maak zorg bereikbaar
in Zimbabwe’. In de armste regio van
Zimbabwe is medische zorg niet makkelijk bereikbaar. Tawanda werkt voor het
afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het
binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort
kinderen en jongeren met een beperking
De Tweeterp augustus 2018 • pagina 13

De wereld en Panama ontdekken, maar ook
ontdekken wie je bent, waar je staat in de
wereld, wat jouw bijdrage kan zijn aan een
betere wereld. Wie ben jij op je werk, op de
plek waar je studeert? Wat betekent het om
katholiek te zijn, hoe belangrijk is de katholiek identiteit in deze snelle wereld? Met
elkaar gaan we op zoek naar antwoorden
op deze vragen.
Wil je meer weten over de Wereldjongerendagen en de Nederlandse reis, kom dan

op vrijdagavond 3 november naar ‘Discover
WJD’ in het bisdomkantoor, Parade 11 te
‘s-Hertogenbosch. Programma: 19.00 uur
inloop, daarna informatie over de WJD en
de reis ‘Discover your identity’, dan samen
brainstormen over sponsoracties en rond
21.30 uur is de afronding van de avond.
Aansluitend is er de mogelijkheid om elkaar
te ontmoeten en te borrelen. Opgeven kan
tot 1 november via het facebookevenement
Discover WJD of door een e-mail te sturen
naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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.
Zo 26 aug
10.0 uur

Ds. L. Lamens

Zo 2 sept
10.0 uur

Dhr. J. Lankhaar

Zo 9 sept
10.0 uur

Ds. P. de Koning

Zo 16 sept
. uur

Ziekenzondag in de RK
Lambertuskerk
Pastor F. Boom en
Mevr. Ds. W. van Egmond

De kerk is open
Engelerpark 1, Engelen 073-6314028, www.tennis-engelen.nl

Op elke donderdagmiddag tot eind
augustus zal de protestantse kerk van 14.00
tot 16.00 uur open zijn voor bezichtiging,
een praatje, gebed of zomaar even een
rustmomentje.

Heksenmarkt

Op zondag 16 september is vanaf 12
uur weer de jaarlijkse Heksenmarkt in
Bokhoven.
Net zoals andere jaren hebben we weer
kraampjes met biologische streekproducten, maar ook de kraampjes met tweedehands spullen zullen niet ontbreken.
Kom gezellig langs en proef onder het
genot van een kop koffie, wat er allemaal
wordt aangeboden.

Bedevaartvieringen in Bokhoven
De septembermaand staat in Bokhoven in het
teken van de bedevaart naar Sint-Cornelius.
Er zijn dit jaar vijf zondagen met een viering
om 11.15 uur. Als het weer goed is, vinden
deze plaats in de pastorietuin achter de
kerk. Honderden pelgrims nemen dan
plaats op de bankjes.
De bedevaarttraditie in Bokhoven gaat
terug naar 1839, toen Sint-Cornelius voor
het eerst in het laatmiddeleeuwse kerkje
werd vereerd.
Het Corneliusbeeld staat vooraan in een
aparte kapel.

De vieringen worden door allerlei koren uit
de regio opgeluisterd.
Uit Helvoirt komt het Nicolaaskoor, dat op
2 september de mis opluistert. Op zondag
9 september speelt seniorenorkest De
Laatbloeiers uit Engelen en een week later,
op 16 september, is het Gemengd Koor
uit Udenhout te beluisteren. Op zondag
23 september zingt het koor A.D.M.G uit
Culemborg. Het dameskoor uit Bokhoven,
ondersteund door het mannenkoor uit
Haarsteeg, sluit op zondag 30 september
de bedevaartmaand af. De Onze Lieve
Vrouwe Schuts uit Elshout is daarbij ook
aanwezig.

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

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
26 aug Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties Frans Hol en Anneke
Kimmel
Bedevaartsvieringen:

Anders in de kerk
Onder het motto ‘Anders in de kerk’ zijn er
vier bijzondere bijeenkomsten in het historische kerkje van Bokhoven. Op vrijdag
7 september wordt de derde lezing van
2018 verzorgd door Thea van Blitterswijk,
directeur van Het Ronde Tafelhuis, interreligieus centrum, en pastor bij de Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok in Tilburg.
Veranderingen in de maatschappij door
stijgende welvaart en hogere individuele
ontwikkeling. Waardoor laat de niet-gelovige/humanist zich inspireren? Waarin zit
de meerwaarde van het geloof? Naar wat
voor maatschappij zijn wij onderweg? Wat
zijn de gevolgen van het verlies aan sociale
cohesie en gemeenschapszin? Is de onderlinge verbondenheid van mensen nog wel

doel in plaats van middel? Welke houding
past de gelovige in het vluchtelingenvraagstuk? Is solidariteit begrensd?

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de lezing
via info@andersindekerk.nl. De kosten
bedragen € 10,00, bij binnenkomst te voldoen. Dit is inclusief de consumpties.

Programma

Om 19.30 uur is er inloop met een kopje
koffie of thee. Om 20.00 uur begint de
lezing en om 20.45 uur is er een muzikaal
intermezzo. Om 21.00 uur is er ruimte voor
discussie, om 21.30 uur is er napraten onder
het genot van een glaasje wijn of fris en om
22.00 uur wordt de avond afgesloten.

02 sep

Viering met het Nicolaaskoor uit
Helvoirt
Intenties Antoon van Mil en overleden ouders

09 sep

Viering met blaasorkest “De Laatbloeiers” uit Engelen
Intenties Toos en Jan van Gaalen en
Fred Leenaers

16 sep

Viering met het Gemengd Koor uit
Udenhout
Intenties An Weijts en overleden
ouders Jo en Mien Vugts-Brekelmans

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 elke maand.
Als het koor zingt op het einde van de
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee.
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Bedevaart in Bokhoven
Van de Cornelius-processie te Bokhoven
zijn relatief veel ansichtkaarten bekend. Dit
is daarvan, voor zover bekend, de oudste.
In februari 1839 had de toenmalige pastoor
van het dorp, J.H. van Roosmalen, van pater
jezuïet Wolff uit Nijmegen enkele stukken
beenderen van de derde-eeuwse paus en
martelaar Cornelius ontvangen. Van Roosmalen vroeg terstond om pauselijke aflaten
voor de verering van deze relikwieën, die
hem door Gregorius XVI op 4 augustus ook
werden vergund. Op 16 september daaropvolgend werd al de eerste bedevaart georganiseerd. En met groot succes: er kwamen
maar liefst 700 pelgrims naar het kleine
Bokhoven en de inkomsten bedroegen 16
ouderwetse guldens, een niet onaanzienlijk bedrag in die tijd. Cornelius werd vooral
aangeroepen tegen stuipen en vallende
ziekten, maar hij gold ook als beschermer
van het vee. Dat laatste zien we nog terug
aan de hoorn, met welk attribuut hij meestal
wordt afgebeeld. Onder van Roosmalen
nam ook de processie een grote vlucht.
Op deze ansichtkaart uit 1906 – onderdeel
van een serie van (tenminste) drie – zien
we de Bokhovense processie op de Gravin

Helenastraat. Op de achtergrond de “boerderij van Branten”, die na een dorpsbrand
in de nacht van 8 op 9 mei 1839 grotendeels moest worden vernieuwd (de buitenmuren en enkele gebintbalken zijn nog van
vroeger tijd). De processie is in 1967 afge-

schaft, maar de bedevaart heeft het tot in
onze tijd kunnen volhouden. Kees van den
Oord en Peter-Jan van der Heijden hebben
een mooi boekje over de geschiedenis van
de bedevaart gemaakt. Het is te koop in de
kerk. r.gruben@baac.nl

seniorenles

Yvonne Schram, gedreven voorzitter bestuursraad
Els Brendel
Soms heb je met degene die je interviewt
een ‘gedeeld verleden’. Yvonne Schram en
ik waren allebei lid van de Bossche gemeenteraad (zij het ieder voor een andere ‘kleur’)
en we delen de liefde voor en lange jaren
werken in het onderwijs.
Wij praten in de riante woonkeuken van
haar, in deze warme zomer, koele huis.
Yvonne woont sinds 1991 in Engelen samen
met haar partner Jacques, met wie ze
inmiddels 30 jaar samen is. Engelen werd
gekozen vanwege de ruimte, de tuin en het
station in Den Bosch, dat op fietsafstand
was. Zij hebben Engelen dus zien groeien.
Na de Pedagogische Academie en het
behalen van verschillende onderwijsaktes,
studeerde Yvonne nog onderwijseconomie
en onderwijsrecht aan de Universiteit van
Leiden. Aan diezelfde universiteit hoopt ze
straks, wanneer ze meer vrije tijd heeft, te
promoveren.
Een groot hart voor onderwijs. Maar ook
voor politiek. Als eerste vrouw kreeg zij
een belangrijke functie in het agrarisch en
technisch onderwijs Don Bosco . Daarna
stapte ze over naar Vakcentrale CNV, waar
ze onderwijsbeleid in haar portefeuille
had. Ook voor het CNV en de aangesloten bonden heeft ze het scholings- en
vormingswerk opgezet. Haar carrière bij
het CNV sloot ze af als waarnemend secretaris van het bondsbestuur.
Vanaf haar 18e is Yvonne actief lid van het
CDA. Voor die partij bekleedde ze verschillende functies, plaatselijk, regionaal en ook
landelijk. Samen met anderen schreef ze
een boek over onderwijskwaliteit. Ze was
ook lid van de programmacommissie en
zij zat verschillende jaren, ook namens het

CDA, in de Onderwijsraad.
In 1996 is ze, na het samengaan met
Rosmalen, een periode wethouder in
‘s-Hertogenbosch geweest.
Ook in Uden was ze wethouder. Bij haar
afscheid sprak burgemeester Henk Hellegers de volgende woorden, waarmee hij
Yvonne goed karakteriseerde: “In het politieke circus zie ik jou als danseres op het
slappe koord, laverend tussen College, CDA
fractie en het maatschappelijke middenveld.”
Een duizendpoot is ze! Vijftien jaar lang
was ze penningmeester van de Stichting
Monumentenhuis Brabant. Vanuit haar
bedrijf Schram Management Consultancy
adviseert ze scholen en gemeenten over
beleidskwesties en reorganisaties. Ze is
nog altijd voorzitter van de Regionale
Opleidingen Brabant en Limburg voor de
restauratie van monumenten en ze ondersteunt al vele jaren vanuit haar eigen stichting onderwijsprojecten op Bali, Indonesië.
Na lid te zijn geweest van de Bestuursraad
Engelen-Bokhoven is zij nu, sinds de laatste
verkiezingen, voorzitter. Haar drijfveer is
dat je op deze manier in je eigen woonplaats kunt werken aan knelpunten. En
hoe groen en goed het wonen in Engelen
ook is, de geluidsoverlast van helikopters,
van de A59 en de mogelijke komst van
windturbines wordt als storend ervaren.
Ook de luchtkwaliteit laat te wensen over.
Daarnaast vraagt de ontwikkeling van het
Engelermeer als recreatiegebied tijd en
aandacht.
Het werk van de bestuursraad breidt zich
uit, omdat het wijk- en dorpsbudget erbij
gekomen is. Voor de pilot burgerbegroting

heeft de Raad zich aangemeld. De Raad
werkt, net als in de vorige periode, met
portefeuilles en dat bevalt heel goed.
Gevraagd naar Yvonnes grootste wens
voor Engelen antwoordt zij zonder enig
voorbehoud: “huisvesting voor ouderen en
zorgwoningen.” Je moet volgens haar ook
in Engelen en Bokhoven kunnen blijven
wonen, als je meer hulp nodig hebt.
Een ander onderwerp wat hoog op de
agenda staat is energietransitie. In 2023
moet iedere gemeente hiervoor een plan
van aanpak hebben: ‘Hoe van het gas af’.
Er zou nog meer te vragen en, ongetwijfeld,
te vertellen zijn. Hart voor veel zaken, dat
heeft Yvonne. En heel veel energie. Engelen
en Bokhoven zijn bij haar in goede handen.

Brand in natuurgebied Engelermeer
Op vrijdagmiddag 27 juli was er een kleine
brand in natuurgebied Engelermeer.
Vanuit zijn boot op het water zag Peter
van Dijk rook uit het bos komen. Peter was
ter plaatse, omdat hij viscontrole doet en
toezicht houdt op het Engelermeer. Hij is
polshoogte gaan nemen en heeft meteen de
brandweer gebeld. De brand was ontstaan
in een weiland en was gelukkig snel onder
controle. “Gelukkig was er weinig wind,
anders was de brand overgeslagen naar
de bomen.” vertelde een brandweerman.
Door diverse oplettende mensen, bleef de
schade aan het gebied beperkt. Het gebied
is zeer droog.

Foto: Peter van Dijk
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De Zanden 11
5321 HJ Hedel

Woonoppervlakte 138 m²
Perceel oppervlakte 560 m²
Inhoud 521 m³
6 kamers (4 slaapkamers)

€ 479.000 k.k.

Geldersedam 44

Ackersdijckstraat 9

5212 RB ‘s-Hertogenbosch

5212 GK ‘s-Hertogenbosch

Woonoppervlakte 118 m²
Inhoud 449 m³
4 kamers (3 slaapkamers)

€ 400.000 k.k.

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

Woonoppervlakte 100 m²
Perceel oppervlakte 120 m²
Inhoud 341 m³
5 kamers (4 slaapkamers)

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl

€ 415.000 k.k.

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

180806_Adv_Bighelaar_190x120.indd 1
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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

“Meer watersport op het Engelermeer”

Watersportvereniging Engelermeer in de vaart der volkeren
René van der Hoeven
Voorzitter en initiatiefnemer van Watersportvereniging
Engelermeer
Peter
Dekkers, zit de afgelopen tien jaar midden
in zijn jongensdroom. Van thuis uit opgegroeid met zeilen, in de zomers op zeilkamp en daarna zelf zeilinstructeur, was zijn
grootste wens een eigen zeilschool. Toen
de kans zich voordeed om daadwerkelijk
een zeilschool over te nemen, bleek uiteindelijk de financiering een onoverkomelijk
probleem.
Jongensdroom misschien aan duigen, zijn
geloof er in niet. Het ging er thuis dan ook
nogal eens over, niet raar met zo’n prachtig
zeilwater naast de deur. Zijn vrouw was
dat gepraat na een tijdje beu en zette hem
aan tot actie: “Als het zo belangrijk voor je
is, doe iets.” Ja en wat doe je dan als je in
Engelen woont? Inderdaad een oproep in
onze onvolprezen Tweeterp. Al snel was er
een bestuur gevormd en een vereniging
gesticht.

Aan de slag

Er kwam een locatie aan het Engelermeer,
via via werden twee zeecontainers voor de
opslag van materiaal geregeld. De eerste
bootjes, optimisten, werden aangeschaft
en hoefden pas na het seizoen betaald te
worden. Daarna volgen al snel meer boten,
lasers en pico’s. Ook surfplanken en sinds
kort twee sup’s voor “stand up paddling.”
Deze sup’s zijn opblaasbaar en dus makkelijk te vervoeren. De vereniging heeft alleen
eigen boten, er is geen plaats voor particuliere boten. Alleen de surfplanken kun je
huren.
Peter is net terug van vakantie. We zijn net
in gesprek als er een instructeur binnenvalt,
die enthousiast vertelt hoe het de afgelopen tijd is gegaan, het prachtige weer en

het plezier dat ouders, kinderen en instructeurs hadden onder mediterrane omstandigheden. Er was ook werk aan de winkel
met onderhoud, beschadiging hier, krasje
daar etc..
De vereniging is lid van het Watersportverbond en het CWO, de organisatie die
landelijk verantwoordelijk is voor de zeildiplomering en daaraan gaat de contributie
van de 180 leden grotendeels op. Uit de
opbrengst van de zeillessen worden zowel
onderhoud als investeringen betaald en,
zij het bescheiden, de zeilinstructeurs. De
vereniging zet zoveel mogelijk de expertise
en het netwerk van de leden in om tot een
optimaal resultaat te komen en met succes.
Enthousiasme alom.

Tien jaar later

De vloot bestaat inmiddels uit 14 boten,
6 surfplanken en 2 supboards. Kortom
de vereniging bloeit en heeft grootse en
vergevorderde plannen voor een broodnodige grotere botenopslag, een bescheiden
kantine, sanitaire voorzieningen en een
trailerhelling om de boten te water te laten.

Op het dak de nodige zonnepanelen voor
de stroomvoorziening van de elektrische
motoren voor de twee reddingsboten. Lees
het artikel in het Brabants Dagblad: Tijd
voor een volwaardig clubhuis voor Watersportvereniging Engelermeer, onder deze
naam te vinden op internet.
Voor de nodige vergunningen moet de
vereniging bij de gemeente zijn, die was
niet meteen enthousiast, In het bestemmingsplan in wording voor het Engelermeer
was niet voorzien in een watersportpaviljoen. Afwachten en lobbyen dus, er moet
nog heel wat water door Dieze en Maas.
Toen kwamen er verkiezingen aan en kreeg
het bestuur de tips om op de voorlichtingsavond van de politieke partijen in de Engelenburcht de diverse partijen te polsen of
ze met de zeilplannen konden instemmen
en vervolgens ook de bestuursraad op de
hoogte te stellen. Na de verkiezingen werd
de partijen gevraagd of ze hun toezegging om mee te werken aan de watersportplannen voor het Engelermeer wilden
nakomen. Dat bleek zo te zijn. Als alles mee
zit kan er al in 2019 begonnen worden met
de bouw van een heus clubhuis.

Instructeurs

Na tien jaar zijn de meeste instructeurs,
vaak begonnen op hun achtste, eigen
kweek. De vereniging heeft altijd ruimte
voor nieuwe zeil- en surfinstructeurs. Met
name wat meer surfinstructeurs zou prettig
zijn, maar ja die wonen vanwege de wind
vaak meer richting zee. Het doel is vooral
plezier in watersport hebben, genieten
van water en wind, wat die elementen met
bootjes doen en hoe je dat de baas blijft.
Kinderen die hun CWO-diploma’s hebben
behaald en graag wedstrijden willen zeilen,
Lees verder op pagina 20
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Watersportvereniging Engelermeer
worden doorverwezen naar andere zeilscholen, bv. Zeilvereniging Oosterplas of
Watersportvereniging de Pettelaer.

Logo

Op een gegeven moment vroegen de
instructeurs heel serieus aan de voorzitter
of ze hem konden spreken. Hij was wat
verrast en ook wel zeer benieuwd waar
het over zou gaan, moest de vergoeding
omhoog, stopten ze er collectief mee, was
het vertrouwen in het bestuur weg? Wat je
uitstraalt krijg je terug, dus voor de zekerheid maar een prima locatie uitgezocht voor
het gesprek, het paviljoen op de golfbaan.
Of dat gewerkt heeft, is de vraag. Zeker is

dat de instructeurs voorzichtig vroegen of
het eventueel mogelijk was dat zij sweaters,
met een nieuw zelf ontworpen logo van
de vereniging, konden krijgen. Ze zouden
het zelf wel betalen. Dat laatste was te veel
gevraagd. De sweaters staan hen prima!
Het logo is nu het officiële verenigingslogo.

Zeilkamp

De instructeurs hebben het naar hun zin, zijn
erg enthousiast en van plan deze nazomer
een (proef)zeilkamp van twee, drie dagen
te organiseren, ze slapen op de stadscamping “FF-r-uit” vlakbij het Engelermeer. “Ze
regelen alles zelf” vertelt Peter trots.
En de cursisten, wat vinden zij ervan? Ga

een keertje kijken als ze aan het zeilen zijn,
proef het sfeertje en praat met ze. Vanaf
acht jaar ben je welkom.
Het kan niet anders of in huize Dekkers
gaat het nog steeds bijna dagelijks over
een zeilschool, alleen niet meer over een
gedroomde.
Iets voor jou?
Kijk op www.wvengelermeer.nl
Bekijk ook op YouTube: Promo WVE Engelermeer zeil- en surfschool Den Bosch.

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

Wij bieden gratis
nabestaandenzorg, maar
wat is dat eigenlijk?
Kijk voor het antwoord op
WWW.PAULIENUITVAART.NL

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

Veel blije gezichten tijdens vakantiejeugdweek
Tijdens de laatste dagen van de schoolvakantie klonken er weer flarden van omroepberichten door het dorp. Een teken dat de
49e editie van de Vakantiejeugdweek weer
los ging. We spreken Frenk en partner
Annemieke, beide lid van het organisatiecomité. Frenk was in zijn jeugd een van de
minder gemakkelijke deelnemers. Nu zit hij
al 22 jaar, en zij 10 jaar in de organisatie.
Annemieke zorgt voor de EHBO en Frenk
doet, naast de op- en afbouw, de spel- en
groepsbegeleiding.

Wat is jullie drijfveer om elk jaar één van
jullie drie weken vakantie aan deze activiteiten te besteden? Annemieke en Frenk:
“Eigenlijk om vier redenen: “We vinden het
zelf erg leuk om te doen, onze vijf kinderen
hebben er veel plezier in, alle deelnemers
en het complete team zijn enthousiast
en moeder/schoonmoeder is één van de
kartrekkers van het evenement.”
De week begon met een drukke creamorgen in de Engelenburcht. Hierbij viel
het vlinders versieren met smarties en muis
maken met eierkoek goed in de smaak. In
de middag waren poppendokters Elvie en
Heidi weer present voor een goedbezocht
poppenbureau.

De geplande viswedstrijd in de avond
ging helaas niet door. Om goed viswater
te krijgen moet jaarlijks de vijver aan De
Vlacie worden schoongemaakt. Echter
ervaring leert dat dit bij hoge temperaturen
veel vissterfte tot gevolg heeft. Daarom
is in goed overleg met de organisatoren
John Bouley en Ton Richt besloten deze
viswedstrijd uit te stellen naar zaterdag 29
september om 15.00 uur.
Op dinsdag werden kosten nog moeite
gespaard om een leuke zeskamp met een
groot aantal opblaasbare spelen neer te
zetten, waar ruim 200 deelnemers van
genoten. Frenk: “Topper was dit jaar het
autotrekken en het trekken van de truck
van Jan van der Laak.” Met behulp van een
verrijker, een tractor en veel spierkracht
werd na afloop alles weer in de vrachtwagen geladen. Ook was er weer een fijne
samenwerking met de buitenschoolse
opvang (BSO) van Dribbel. Hiervan deden
een groot aantal kinderen mee.

Woensdag tot en met vrijdag werd er door
160 enthousiaste deelnemers flink getimmerd, geschilderd en van alles opgebouwd
rond het thema kermis. Annemieke: “Via
verschillende kanten hebben we ruim 300
pallets bij elkaar verzameld.” Bouwen maakt
hongerig. Daarom sponsorde PLUS Mulder

op woensdag op keurige wijze weer een
uitgebreide lunch. Op donderdag was er
friet met frikandel en elke middag kwam ter
afsluiting de ijscoman weer langs. Op vrijdagmiddag was er als afsluiting een leuke
Summerparty in de Engelenburcht met
muziek, heerlijke snacks en de traditionele
prijsuitreiking van de hele week.
Een compliment voor het organisatieteam,
bestaande uit: Christien, Ine, Marc, Annette,
Frenk Annemieke, Sven, Elvie, Maikel, Chris
en Jordy, is zeker op zijn plaats. Want naast
regelen, op- en afbouw en zorgen dat de
jeugd het leuk heeft, sliepen ook weer
enkele leden in een container op het veld
ter voorkoming van vernieling. Daarnaast
ook lof voor een aantal vrijwilligers, die
de hele week vrij hebben genomen om te
komen helpen.
Het organiseren van zo’n week vol activiteiten is niet mogelijk zonder de medewerking van sponsors in allerlei vormen: Hooghiemstra, De Engelenburcht, Gemeente
’s-Hertogenbosch, IJskoning, Kagie, Vlugo
Verhuizingen, Kurage, Boekweit Transport,
Groenendaal Verhuur, PLUS Mulder, Cafetaria D’n Dijk, Engering, Sigma, Maréchal
Electro, EHBO Vlijmen, Aarts Transport,
steenfabriek Van der Sanden, Buko Zaltbommel, ReCo-audio, Brabant Water,
Brabant Sport- en Spelverhuur, Tonny
Janssen en familie van Rixtel voor de
stroom.
Het comité Vakantiejeugdwerk bedankt
iedereen voor de enorme hulp en kijkt helemaal op, maar voldaan, terug op de Jeugdvakantieweek van dit jaar. Voor meer foto’s:
www.tweeterp.nl en op de Facebookpagina
van het vakantiejeugdwerk.
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Kom tafeltennissen bij Recrea!
Wij zijn een recreatieve sportvereniging opgericht in 1980. We zijn nadrukkelijk
een recreatieve vereniging, er wordt serieus gespeeld, ook op competitieniveau,
maar het plezier in de sport staat bij ons voorop.
Op 30 augustus en 6 september houden we speciaal een open dag. Je kunt geheel
vrijblijvend meespelen en onze leden zullen je een aantal ‘tips & tricks’ bijbrengen.
Jeugd (8-14 jaar):

donderdag van 19.30 tot 20.30 uur

Young Adults (14-17 jaar): donderdag van 20.00 tot 22.00 uur
Volwassenen:

donderdag van 20.00 tot circa 23.00 uur

Locatie:

De Engelenburcht

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Schroom dan niet en neem contact
met een van onze coördinatoren op:
Paul van Merwijk, paulvanmerwijk@live.nl, 06-81491875
Remco Frenken, remco.frenken@gmail.com, 06-83970398
Of kijk eens op onze website: www.recrea-engelen.nl
Tot ziens bij Recrea!
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Collecte
HandicapNL
Nederland heeft een nieuw goed doel:
iedereen hoort erbij!
Natuurlijk hoort iedereen erbij, dat vinden
we allemaal. Toch is het voor veel mensen
niet zo vanzelfsprekend. Ruim 2 miljoen
mensen in Nederland hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Tel daarbij de mensen om hen heen
en je realiseert je dat we het hier over een
belangrijk deel van de Nederlandse samenleving hebben. Maar is hun rol net zo gelijkwaardig als hun aantal doet vermoeden?
Heb je met een handicap net zoveel kansen
op de arbeidsmarkt? Kun je een leven
leiden, als ieder ander? Krijgen mantelzorgers wel de juiste ondersteuning in hun
dagelijkse zorg?
Helaas moeten we deze vragen nog veel te
vaak met ‘nee’ beantwoorden.
Als Fonds verstandelijk gehandicapten
en Revalidatiefonds hebben we ons altijd
ingezet voor mensen met een handicap. Al
zo’n 60 jaar. En de afgelopen jaren hebben
we al veel kennis en ervaring met elkaar
gedeeld. Maar om samen nog sterker en
efficiënter het verschil te maken, hebben
we de krachten gebundeld: vanaf nu zijn we
één fonds: HandicapNL
HandicapNL is er voor iedereen met een
handicap en voor hun families en mantelzorgers.
En we hebben een droom: dat iedereen
echt volwaardig mee kan doen. Daarbij
kunnen we alle hulp gebruiken.
Mogen we op uw financiële bijdrage
rekenen tijdens de landelijke collecte van
24 tot en met 29 september a.s.?

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

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
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

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

Of collecteer je ook mee? Je hoeft echt
geen dagen langs de deuren, met een paar
uurtjes zijn we al heel blij.
Marianne Evers-Dielissen
Telefoon 073 6312259
Wijkhoofd
HandicapNL
Bokhoven

Engelen

en

Hardloopclub Engelen
start in september een

Beginnerscursus
Een goede start maken met hardlopen onder professionele begeleiding?
Dat kan! Gedurende 12 trainingsweken krijg je op een ontspannen en gezellige manier
looptraining van professionele trainers.
Iedereen kan op eigen niveau meedoen en aan het einde van de cursus loop je in eigen
tempo 5 km hard. 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 5 km mee tijdens de Lichtjesloop 2018 op 12 december?
Meld je dan nu aan:

✓ Voor slechts € 70,- ontvang je naast 12 trainingen ook een trainingsschema,
veiligheidshesje, gratis deelname aan de Lichtjesloop en een lidmaatschap tot 1
januari 2019 van hardloopclub Engelen inclusief het lidmaatschap van Atletiek
Unie

Start van de cursus:
Verzamelpunt loopcursus:
Trainingsavonden:
Informatieavond:
Locatie informatieavond:

Maandag 24 september 2018
Burggolf Haverleij
Maandagavond van 19:30 tot ± 20:45 uur
Maandagavond 17 september 2018
van 19:30 tot 21:00 uur
Burggolf Haverleij

Het inschrijfformulier kun je opvragen via onderstaande contactgegevens. Je
aanmelding is compleet als wij het inschrijfformulier met machtiging voor de betaling
hebben ontvangen (restitutie is na inschrijving niet meer mogelijk). Inschrijven kan tot
10 september 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.
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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

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Maasengel op stap voor gezond rivierwater
Monique Geertsen
Drinkbare rivieren zijn een teken dat
de natuur gezond is, weet Li An Phoa,
bevlogen ecologe en bedrijfskundige uit
Rotterdam. Helaas zijn die bijna nergens
ter wereld meer te vinden. Om dat onder
de aandacht te brengen maakte ze
van half mei tot half juli een voettocht
langs de Maas, van bron naar monding.
Begin juli passeerde ze Engelen, waar ze
een nachtje logeerde bij Mariël Giezen,
bewoonster van Velderwoude en spiritueel kunstenares.
925 Kilometer meet de Maas van de bron
in Frankrijk tot de Noordzee. Li An Phoa
wilde weten hoe gezond het Maaswater
is en besloot het hele traject te voet te
volgen, te beginnen op 15 mei. Onderweg
ontmoette ze mensen van allerlei slag:
burgemeesters, boeren, wetenschappers,
kinderen, gepensioneerden, noem maar
op. Vaak wandelden die een stuk mee, en
altijd was er wel ergens een slaapplaats en
maaltijd langs de route. Samen deden ze
waterproefjes, en ondertussen was er heel
wat gespreksstof en stof tot nadenken.
Al stappend groeide zo haar netwerk,
ofwel familie van Maasengelen, zoals Li
An het met gevoel voor poëzie noemt.
Kunstenares Mariël Giezen, bewoonster van
Velderwoude, is er één van. Op wandeldag
55 stond Li An bij haar op de stoep.

Logeren bij een Maasengel

Mariël: “Hoe toepasselijk is die naam
Maasengel als je zelf in Engelen woont!”
De natuur is Mariëls inspiratiebron; vervuiling stoort haar enorm. Tijdens de warme
julidagen was ze geschrokken van de door
zwemmers achtergelaten berg afval langs

de Maasoever. Zelf neemt ze vaak bij haar
wandelingen een vuilniszak mee om zwerfvuil te verzamelen. Ze was dan ook meteen
getroffen door het project van Li An, en
bood een slaapplaats en maaltijd aan op
de dag dat zij Engelen zou aandoen. Mooie
kans om eens uitgebreid van gedachten te
wisselen.

Levenslijn

Li An Phoa blijkt zelf een spraakwaterval:
“Rivieren zijn levenslijnen voor ons. Wijzelf
bestaan voor een groot deel uit water, we
drinken het, sproeien onze tuinen en akkers
ermee, gaan onder de douche, zwemmen
erin. Als het rivierwater drinkbaar is, betekent het dat het gezond is. Het werkt door
in het hele ecosysteem, flora en fauna.
Vroeger waren bijna alle rivieren drinkbaar,
nu niet meer, onder meer door afvallozingen, plastic zwerfvuil, zware metalen
en pesticiden. Watervervuiling vermindert
onze kwaliteit van leven, onze leefomgeving en het klimaat. Met mijn project wil ik
mensen ervan bewust maken hoe cruciaal
gezond water is.”
Lees verder op pagina 28
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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

De snelst groeiende keten van Nederland
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Verwantschap

Ook Velderwoudebewoner Michel Rijkaart
voelde meteen een verwantschap met de
wandelende ecologe. Met zijn twee kleine
kinderen, ouders en enkele andere buurtbewoners hielp hij Li An met het nemen van
waterproefjes in de Maas tijdens haar korte
tussenstop in Engelen. “Ik hoop dat haar
droom van drinkbare rivieren uitkomt.” Als
importeur van Well bronwater ondersteunt
hij onder meer projecten voor een schone
Noordzee. “Ik ben vader en weet hoe
belangrijk de gezondheid van de planeet is
voor de volgende generatie.”

Verbonden met water

Wat kunnen wij eigenlijk zelf doen om het
water gezonder te maken? Je kunt wijzen
naar de grote industrieën, maar wellicht
kunnen we op kleine schaal een belangrijke
steen bijdragen. Kan Li An ons misschien op
weg helpen? Zij wil en kan niets opleggen,
zegt ze gedecideerd. “Maar vraag je eens af
wat water voor jouzelf betekent. Een bron
van plezier wellicht, een wandeling langs
de rivier, een boottochtje, frisse lucht, mooi
uitzicht. En hoe gebruik je het water? Hoe
lang sta je onder de douche? Wat spoel
je allemaal door het toilet? Gooi je plastic
flesjes weg in de natuur? Realiseer je dat je
onlosmakelijk met water verbonden bent.”
En na die woorden wandelde Li An weer
weg uit Engelen, op naar haar einddoel
Rotterdam, uitgezwaaid door Maasengel
Mariël. De volgende tocht zit alweer in de
pijplijn: een voettocht langs de Gele Rivier
in China, het land van haar voorouders. Hoe
gezond zou het water daar zijn?
Li An is benieuwd naar alle ideeën om onze
‘levenslijnen’ te verbeteren:
www.drinkablerivers.org.
Voor een gezonde Noordzee:
www.kimointernational.org.

BIN-berichten
Minderjarige bestuurder

Op maandag 2 juli rond 03.50 uur zagen
collega’s op de Graaf van Solmsweg een
personenauto rijden met daarin 2 minderjarige inzittenden. De 17-jarige bestuurder
uit ‘s-Hertogenbosch reed in de auto van
zijn moeder. Voertuig en minderjarigen
werden bij moeder thuis afgezet en tegen
de bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt.

Aanrijding

Op woensdag 4 juli rond 18.00 uur vond
er een aanrijding auto met fiets plaats op
de kruising Haverlij met De Beverspijken.
Hierbij werd geen voorrang verleend en
raakte de fietser gewond. Zij is door de
ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en bleek licht gewond.

Vernieling

Op 2 juli rond 16.00 uur werd een snorfiets
weggenomen vanaf het Engeler Visserspad. Het betreft een bruine ZIP met het
kenteken DKT-33-S.

Op vrijdag 6 juli tussen 16.00 en 17.00 uur
is een geparkeerde auto op het parkeerterrein bij het Engelermeer aan de Meerheuvelweg vernield. Van de grijze VW Golf
werden de beide buitenspiegels vernield en
de ruitenwissers omgebogen.

Diefstal

Diefstal

Diefstal

Op woensdagmiddag 4 juli werden er
twee snorfietsen weggenomen vanaf het
parkeerterrein bij het Engelermeer aan de
Meerheuvelweg. De ene betreft een zwarte
Piaggio C25 met het kenteken D-146-ZK en
de andere betreft een zwarte Piaggio N/A
met het kenteken DHG-62-G. Beiden waren
middels een stuurslot en kettingslot afgesloten.

Reacties

Wilt u reageren op dit BIN-bericht,
antwoord via de 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/.

Tussen dinsdag 10 juli 16.00 en woensdag
11 juli 15.00 uur werd een bromfiets weggenomen vanuit de parkeergarage aan de
Holterveste. Het betreft een Piaggio, Vespa
primavera, grijs, met kenteken DDK-73-H en
hij was afgesloten middels een kettingslot
en stuurslot.

Wij zoeken jou!
Wij dagen jou uit!
Je bent geknipt voor ons!
Wil jij komen helpen ?

DENKERS

DOENERS

GEVRAAGD voor het vergroenen voor
de speelplaats op Engelerhart
Ben jij je tuin aan het veranderen en heb je
wat spullen over zoals: boomstammen,
dikke boomtakken, heel grote zwerfkeien?
Wij zouden dan graag deze spullen willen
gebruiken voor de natuurspeeltuin en
rondom Engelerhart of op het
Engelerpark.
DENKERS:
Tevens zijn we op zoek naar een of meerdere
personen die ons kunnen helpen bij het
aanvragen van gelden en subsidies voor een
groene speelplaats en een gezond schoolplein
enz.
Heb jij interesse om mee te helpen of kun jij iets
betekenen voor ons, laat dit dan weten aan de
beheerder John Cornelissen 06-81462221 of
mail naar beheer@engelerhart.nl

DOENERS:
Wil en kun jij met tuingereedschap of met een
kettingzaag werken, om bijvoorbeeld een
boomhut of speelattributen te bouwen voor de
kinderen? De Natuurspeeltuin houden wij voor
een groot deel vrijwillig bij, gewoon omdat het
leuk is. Vind jij het ook leuk om - één keer in de
week, of één keer in de maand - te komen
helpen en te werken in de natuurspeeltuin of
rondom het gebouw Engelerhart? Wat krijg je
hiervoor? Heel veel kinderen die blij zijn en
plezier hebben om te spelen met spullen uit de
natuur.
SPONSORS:
Denk jij: ik kan op een andere manier wel iets
betekenen voor jullie door middel van een
bedrag beschikbaar te stellen! Ook dat is
uiteraard van harte welkom.
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C l a a s s e n

P s y c h o s o c i a a l

A d v i e s b u r e a u

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

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

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

Claassen Psychosociaal Adviesbureau
Heuvel 18, 5221 AP, Engelen
info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

Platina huwelijk
Het is 70 jaar geleden, op vrijdag 16 juli 1948,
dat Jan Knuiman en Riet Knuiman-Vogels
elkaar het ja-woord gaven. Jan werd op 2
juli 1926 geboren te Rosmalen en Riet werd
op 19 november 1926 geboren te ’s-Hertogenbosch. Zij leerden elkaar kennen tijdens
een dansavond bij de toenmalige dansschool Leenders in ‘s-Hertogenbosch. En
dit sprookje groeide uit tot een huwelijk.
Jan is begonnen bij de schoenfabriek van
Haren te Waalwijk, daarna bij Heineken
Rotterdam en in 1958 overgeplaatst naar
Heineken ’s-Hertogenbosch, waar Jan zijn
hobby als bokkenleider bij het muziekkorps
Heineken jarenlang met plezier uitoefende,
Riet werkte in die tijd bij de Gruyter.
Zij kregen vier kinderen, twee meisjes en
twee jongens. Twee kinderen wonen in
Engelen en twee kinderen in ’s-Hertogenbosch. Dat was voor hen de reden om bij
het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd in 1991, dicht bij de kinderen te gaan
wonen, zoals ze zelf altijd wensten.
De familie werd in de loop der jaren uitgebreid met de komst van 4 kleinkinderen
en later “aanhang”. Momenteel genieten
ze van hun eerste achterkleinkind, en in
september 2018 wordt hun tweede achterkleinkind verwacht.

In redelijke gezondheid wonen zij dankzij
de aanvullende zorg van de kinderen, nog
geheel zelfstandig aan de Schoolstraat.
Beiden doen regelmatig de boodschappen
en kijken uit naar de bezorging van het
Brabants Dagblad. Terwijl Jan zich meer
bezighoudt met het “organiseren” van het

werk in de tuin en zijn kabouters, gaat Riet
nog graag de stad in met haar dochter.
De bloemen aangeboden namens de
burgermeester ter gelegenheid van hun
70-jarig huwelijk, en de gelukwensen per
brief van de koning waren voor hen een
hele plezierige verrassing.

De Tweeterp augustus 2018 • pagina 31

Sport- en Ontspanningsmassage
Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

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.
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

Reis je Wijs
TuiNa Massages | Qigong | Traditional Chinese Medicine

Reis je wijs helpt je bij de zoektocht naar de reis in jezelf want
dat is de plek waar we werkelijk leren om te onthaasten.
Met verschillende massages, waaronder TuiNa, die gericht zijn op
de energie van de totale mens en de bewegingsleer Qigong leer
je de rust terug vinden op elk moment van de dag
wat je bestemming ook is.
Reis je wijs helpt je om je rugzak nooit te vol te stoppen, en
alleen die bagage mee te dragen die je nodig hebt om je
bestemming te bereiken.

Gratis proefles qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

Reis
je
Wijs
Reis je Wijs | Heuvel 18, 5521 AP, Engelen
info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

FIETSENMAKER
Den
Bosch








Dé fietsenmaker van Engelen
Voor al uw (elektrische) fietsen
Snelle en vakkundige service
Gratis haal- en brengservice in Engelen
Kleine reparaties klaar terwijl u wacht
Aangesloten bij de BOVAG
Servicepunt van fietsenwinkel.nl
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

Muziek op de Dieze ... nog even nagenieten
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Vrolijke noten
Op zaterdag 28 juli was het Engelense
seniorenorkest De Laatbloeiers te horen
op het kerkplein in ’s-Hertogenbosch.
Onder leiding van dirigent Willem Minkels
deden de muzikanten hun uiterste best
om de aandacht van de voorbijgangers te
trekken voor de actie Spieren voor Spieren.
Eens in de twee jaar kiezen De Laatbloeiers
een goed doel uit voor een benefietoptreden. Vorige keer was de keuze gevallen
op het Liliane Fonds, deze keer op deze
organisatie.

Foto Chris Korsten

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

Rainbow Tai Chi-workshop voor meer geluk en verjonging!
Mijn naam is Linda Saanen en ik heb jaren
met plezier in ‘s-Hertogenbosch gewoond
en gewerkt. Drie jaar geleden ben ik vanuit
Nederland verhuisd naar Engeland om
me hier volledig te richten op mijn studie
Rainbow Tai Chi en in de leer te gaan bij een
Tai Chi-meester met meer dan 45 jaar ervaring in het vak.
Tot enkele jaren geleden had ik nooit de
visie om zelf leraar te worden of om ook
maar iets in die richting te doen, maar
het kwam op mijn pad en het heeft mijn
leven veranderd in positieve zin. Voorheen
studeerde ik marketing en had mijn carrière
al uitgestippeld: ik was onderweg naar de
top en streefde naar succes. Maar diep van
binnen voelde ik dat er iets niet klopte, ik
voelde dat er meer was in het leven, maar
ik kon er mijn vinger niet op leggen. Toen
ontmoette ik Master Choy, de oprichter van
deze school die me liet zien waar het leven
om draait en die mij leerde te ontdekken wat
ik echt graag wilde. Mijn marketingcarrière
was dan ook niet meer langer mijn droom,
want ik wilde iets bijdragen aan de wereld,
iets toevoegen en een stukje van mezelf
laten zien. En dat is iets wat ondertussen
gelukt is: ik heb twee boeken geschreven,
deel mijn verhaal op het podium, met een
dosis humor als comedian en geef workshops in Nederland.
Mijn passie ligt dan ook bij mensen, om
hen óók het ware geluk te laten ontdekken
wat vanbinnen zit. We zitten namelijk te
vaak vast in onze dagelijkse zorgen, ons
drukke hoofd en lopen over van verantwoordelijkheden. Iets wat ik zelf tijden lang
gekend heb en ik kon daar geen oplossing voor vinden. Stress, een spastische
darm en gespannen schouders waren dan
ook onderdeel van de dagelijkse gang van
zaken en het voelde bijna als mijn tweede
natuur om niet volledig gelukkig te zijn. Ik
ben nu blij te kunnen vertellen dat ik een

Er zijn zo van die onderwerpen die dorpsgenoten bezighouden of waar ze onvrede mee
hebben. Ook stukjes in De Tweeterp kunnen
lezers zo ver brengen dat ze reageren op
redactie@tweeterp.nl. In de rubriek De Zeepkist geven we een korte samenvatting van
het ongerief dat de redactie bereikt.

nieuwe weg heb gevonden met de Rainbow
Tai Chi-oefeningen en -leer.
Nu is het dan eindelijke zover; sinds deze
zomer ben ik afgestudeerd en gekwalificeerd als Rainbow Tai Chi-lerares. Een
droom waar ik de afgelopen jaren flink
voor gewerkt heb en alles voor achter liet
in Nederland, zoals mijn baan, huis, familie
en vrienden. Een workshop in ‘s-Hertogenbosch (locatie Bokhoven) was dan ook
mijn eerste gedachte, want ik wil delen wat
ik de afgelopen jaren geleerd heb en mijn
leven positief veranderd heeft. Tijdens deze
workshop ga ik de oefeningen en principes
uit het boek ’15 ways to a happier you’ van
Master Choy delen.
Deze leer gaat deelnemers helpen om meer
ruimte te creëren in het dagelijkse leven en
meer geluk te ervaren. De unieke benadering van de workshop is de HBMS-educatie
(Heart, Body, Mind, Spirit), waar we kijken
naar een totaalplaatje en het emotionele,
fysieke, mentale en spirituele welzijn weer
in balans gaan brengen. Dit kan uit balans
zijn door fysieke klachten, een ziekte, maar
ook emotionele disbalans als frustratie of
negativiteit. Ook drukte in ons hoofd is
een van de factoren die een disbalans kan
veroorzaken in onszelf, zodat we helemaal
gescheiden worden van wie we werkelijk
zijn en wat we graag willen bereiken in ons
leven. We zijn vaak te druk bezig met de
dagelijkse gang en sleur van het leven.
De lesmethode en manier waarop de workshop wordt gegeven gaat je hierbij nieuwe
inzichten en handvatten geven om dit thuis
voort te zetten. Hierdoor zul je meer zelfvertrouwen, plezier en stabiliteit ervaren in
je dagelijks leven.
Bovendien is de beoefening van Tai Chi
erg geschikt voor de verbetering van lichamelijke klachten: het vermindert stress en
vermoeidheid en zorgt voor een betere

Van Charles ter Ellen ontvingen wij het
volgende briefje. ”Ik ben pertinent geen
zeurkous of negatieveling, maar nu moeten
mij toch even enkele bedenkelijke dingen,
voorvallen in Engelen, van het hart.” Charles
heeft genoten van de vrolijke gezichten van
de vele geslaagden in onze vorige editie
van De Tweeterp en het vlaggengewapper
daarvoor. Maar dat bij sommige huizen,
vier weken later de vlag nog steeds buiten
hangt, getuigt van weinig waardering voor
onze nationale driekleur. Die behoort bij
zonsondergang binnen gehaald te worden.
Het tweede punt dat menigeen in Engelen

doorstroming in het lichaam. Dit alles
omdat we een connectie maken met de
'Chi', de levensenergie die er is voor ons
allemaal.
De workshop vind plaats op zaterdag 15 en
zondag 16 september van 10.00-17.00 uur,
Graaf Engelbertstraat 8, Bokhoven.
Prijs van de workshop is € 120,00 (inclusief
lunch).
De zaterdag zal in het teken staan van de
acht fundamentele Tai Chi-oefeningen. De
zondag zal in het teken staan van de zeven
Chi Kung-oefeningen en zal je een verdieping geven op wat je de dag ervoor geleerd
hebt. Mocht je mee willen doen, maar het
niet kunnen redden voor beide dagen,
dan kun je één dag meedoen, alleen op de
zaterdag of zondag (afhankelijk of je al eens
hebt deelgenomen). Vraag even naar de
mogelijkheden of stuur een e-mailtje om
op de hoogte te blijven van andere workshopdata in de buurt.
Meer informatie / inschrijven:
lindasaanen@gmail.com / 06-10289843 .

gestoord moet hebben, was de commotie
over het slaan van de gemeentelijke klok
op onze oude Lambertuskerk. Die doet
dit al jaren en voor zover Charles weet, is
daar nog nooit een probleem mee geweest.
Waarom komen mensen in een gemeenschap wonen waar de kerkklok nog geluid
maakt, en dit geluid gewaardeerd wordt,
als er nog genoeg plaatsen zijn waar geen
klokken luiden? Een advies voor personen
die er last van hebben: koop oordopjes en
voor iedereen is het probleem opgelost.
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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,
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht

gesprek

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

viering

Door met elkaar te praten leren kinderen hun gedachten te verwoorden,
hun mening te vormen en kritisch naar de mening van een ander te luisteren.
We onderscheiden het leerspel, het creatieve spel,
het bewegingsspel en het vrije spel.
Het gaat om het aanleren, oefenen en gebruiken van vaardigheden
zoals lezen, taal, rekenen en oriëntatie op de wereld.
Aandacht voor belangrijke momenten
binnen de hele school of stamgroep.

Locatie Slot
Oberon 17
5221 LT Engelen

ijs
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ruim 30 jaar on
Biedt kinderen
s.
ipe
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volgens de Jen

Locatie Park
Engelerpark 4
5221 AM Engelen

infor

mati
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ochte tiende
11 ap n
r
23 m il
e
20 ju i Wilt u meer weten over onze school?
ni
Bel of mail dan de directeur
Peter Sonnenberg / 073 - 85 11 200
p.sonnenberg@antoniusabt.nl
www.antoniusabt.nl

Onderstaand ziet u diverse afbeeldingen van Engelen en Bokhoven. Het is de
bedoeling dat de straatnaam wordt ingevuld. De streepjes geven het aantal
letters aan. Tussen haakjes staat de plaats van de letter die moet worden ingevuld in de balk onderaan.
Stuur deze oplossing vóór 15 september naar redactie@tweeterp.nl of vul de
oplossing in op www.tweeterp.nl/actueel/zomerpuzzel. Op de website ziet u
ook grotere foto’s.
Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon van 15 euro verloot!

1

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (9)
4

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (9)
5

____ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (11)
7

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (4)
8

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1)
10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3)
9

_ _ _ _ _ _ _ _ (5)
11

_ _ _ _ _ _ _ _ (6)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (8)
12

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (5)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (4)

Oplossing:
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Trots op uw tuin

Oude ansicht
Zicht in zuidelijke richting op de Diezekant
ter hoogte van de loswal. Op de verdwenen
bomen rechts en de verbreding van de
loswal na, is er ten opzichte van toen weinig
veranderd. Engelen heeft altijd al een
aanlegplaats of loswal voor (vracht)schepen
gehad. Toen men in 1861 de haakse bocht,
die de Dieze ter hoogte van Meerwijk
maakte, wilde opheffen door een nieuwe
Dieze-aftakking te maken (die grofweg liep
van de plaats waar de huidige snelweg A59
over de Dieze gaat richting de Hambaken)
kwam daar een enorm verzet tegen vanuit
de dorpsgemeenschap van Engelen.
Immers, het dorp zou dan aan een dode
Diezetak komen te liggen en er zou geen
scheepsvaart (lees handel en cafébezoek)
meer plaatsvinden, of in ieder geval veel en
veel minder. De Provinciale Dienst voor de
Waterstaat koos in 1871 daarom uiteindelijk
voor een duurdere variant waarbij de Dieze
van zijn scherpe bocht werd ontdaan, waardoor de (toen moderne) stoomschepen
er zonder al teveel problemen doorheen
konden varen. Die ingreep is tot op de
dag van vandaag zichtbaar in de Diezedijk
achter Meerwijk. Omdat nu de scheepvaart
langs Engelen veilig was gesteld, werd ook

de loswal gemoderniseerd. In 1882 waren
de werkzaamheden daarvoor gereed. In
het begin van de eenentwintigste eeuw
werd de inmiddels bouwvallige loswal van
een voorzetkade voorzien, waardoor de
huidige situatie ontstond. Op de ansicht
die hier is afgebeeld, daterend uit 1953 en
onderdeel van een serie van zes, zien we

rechts naast de oude domineeswoning nog
een huis, dat nadien is gesloopt (Graaf van
Solmsweg 61). In de nieuwbouw die er voor
in de plaats kwam, zou Joop Niterink eind
1964 zijn fietsenhandel beginnen. Behalve
fietsen werden er trouwens ook kleine huishoudelijke apparaten verkocht. r.gruben@
baac.nl

Dorpsagenda

Colofon

Woensdag 29 augustus
09.0 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Maandag  september
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Dinsdag  september
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag  september
09.0 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 9 september
vanaf 12.00 uur

Monumentendag
in beide kerken en de oude dorpskern

Woensdag 12 september
09.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Za 1 t/m ma 1 september Kermis in Engelen
plein bij De Engelenburcht

De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
Engelen en Bokhoven.
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www.tweeterp.nl

Wie vliegt met vakantie voor een verre reis,
toeristisch, dat wel maar ook meer wereldwijs,
of ... op naar de Veluwe of Hollandse kust,
nog liever ‘zu Hause’, dit in alle rust,
het is allemaal mogelijk tegen elke prijs.

Distributie
Jan van de Ven,
Ad de Bok 06-50508782
Frans Rooijakkers 06-57010470
Financiële administratie
Elly van Os

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

Advertenties
advertentie@tweeterp.nl
Voor aanlevercondities:
zie www.tweeterp.nl
Drukwerk is verzorgd door

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 15 september
Kopij moet uiterlijk

dinsdag � september
binnen zijn.
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Mulder

Bijzonder genieten in Engelen

Van zaterdag 15 tot en met maandag 17 september is het weer kermis in Engelen

Gratis kermismunten bij
PLUS Mulder
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DE LOOPTIJD VAN DE GRATIS KERMIS MUNTEN IS
MAANDAG 10 TM ZATERDAG 15 SEPTEMBER

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

Openingstijden

PLUS Mulder
2018_A4 Adv tweeterp_kermis_v1.indd 1

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur
10-08-18 12:28

