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Van de bestuursraad
Oproep: hulp bij vervolg dorpstafel Zorg & Welzijn
We zijn op zoek naar enthousiaste bewoners in Engelen, Bokhoven of Haverleij
die hun waardevolle ervaring, kennis en
ideeën willen delen en eﬀectief inzetten
voor de kwaliteit van leven in onze eigen
buurt.

Bent u iemand die:
•
•
•
•
•
•

mee wil bouwen aan uw toekomstige
leefomgeving
open staat voor veranderingen die
bijdragen aan verbetering van de buurt
zelf het initiatief neemt en ook graag
initiatieven van anderen ondersteunt
nieuwsgierig is en nieuwe mensen wil
ontmoeten
het gezamenlijk belang een warm hart
toedraagt
tijd heeft of vrij wil maken om te investeren in de samenwerking met medebewoners in Engelen, Bokhoven en de
Haverleij?

Graag betrekken we u bij de opzet van een
eerste pilot ‘Bewoners in Beweging’. Wij
zoeken een groep van ongeveer 20 inwoners, die onlangs met pensioen zijn gegaan
of daar binnenkort aan toe zijn, en die zich
willen inzetten voor onze eigen buurt. Het
hoofdthema van deze pilot is ‘ontmoeten
in de buurt’ en sluit aan bij de dorpstafel
over ‘Lekker lang, prettig en gezond leven
in Engelen, Bokhoven en Haverleij’ van 16
januari 2019.
Bent u of kent u iemand die actief wil
meebouwen aan onze buurt, meldt u dit
dan bij mvdo@bestuursraad.nl of
ys@bestuursraad.nl.
De eerste bijeenkomst is op donderdag
4 april 2019.

Het ‘Traject in de Buurt’ is erop gericht om
bewoners eﬀectief in beweging te brengen.
Een eerste pilot wordt opgezet in samenwerking met de Bestuursraad Engelen-Bokhoven en Farent (de recent gestarte krachtenbundeling van Welzijn Divers en Juvans
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
in ‘s-Hertogenbosch). Samen wordt gezocht
naar een aanpak, waarbij inwoners zelf
actief zijn en verantwoordelijkheid nemen
voor de kwaliteit van leven in buurten en
dorpen. Het traject bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1 dag over een periode van 3
maanden met tussentijdse activiteiten. Voor
meer informatie kunt u de eerdergenoemde
mailadressen gebruiken of kijken op:
www.breinwijzer.nl/bewonersinbeweging.
De kosten voor dit traject worden vergoed
door gemeente ’s-Hertogenbosch.

De Vutter wordt fitter
Yolie Mulkens
Het zonnige winterweer lokte mij afgelopen zondag naar buiten.
Op een wandeling langs de rand van het
dorp Engelen had ik mooie vogelontmoetingen met als hoogtepunten: de groene
specht, een koperwiek en de ijzige, tropisch
gekleurde ijsvogel. We boffen maar hier in
deze groene omgeving.
Dit allemaal in schril contrast met ander een
deel van ons bestuursgebied: De Vutter.
Hoewel de naam doet vermoeden dat er
van rust en kalmte en voorbereiding op
een oude dag sprake is, krioelt het daar op
het bedrijventerrein van activiteiten binnen
de ruim 100 bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven bedrijven. Maar een inventarisatie bij Funda leert dat er nog voldoende
bedrijfsruimte voor handen is voor uitbreiding van activiteiten. Goed nieuws dus. Er is
werk en ruimte voor nog meer werk.
Toch heeft de bestuursraad zorgen over de
uitstraling en invulling van De Vutter. Het
enkele decennia geleden ingerichte bedrijventerrein ondergaat op dit moment her
en der een renovatie. Oude bedrijfspanden
worden afgebroken en er vindt nieuwbouw
plaats ten behoeve van bijvoorbeeld over-

Foto: © Angela van den Dungen
laadstations voor vrachtwagens, zoals bij
en naast Van Hoeckel (onderdeel Sligro)
en een naastgelegen nieuwe unit. Ook
aan De Beverspijken is een gebouw van,
ik dacht, Malmberg afgebroken en maakt
plaats voor een pand van 6000 m2 bedrijfsruimte. De al jaren leegstaande ruimte van
Strang verhuizers wordt nu gesloopt en ook
daar komt nieuwe bebouwing. Elders zijn
ruimten te huur en te koop met of zonder
nieuwbouwmogelijkheden.

het feit dat de renovatie van dit gedateerd bedrijventerrein plaatsvindt, gelukkig
maar, de panden zijn niet meer van deze
tijd. Echter de verbazing en zorg is wel
groot rondom het verdwijnen van een naar
verhouding groot areaal aan groene ruimte
in dit gebied.
Daar waar veel inzet wordt getoond in de
gemeente met een slogan als ‘steen eruit
en groen erin’, heeft dat op De Vutter geen
enkele toepassing.

De bestuursraad verbaast zich niet over

Lees verder op pagina 5
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Bijlessen in Engelen
Ervaren docent
Mavo/ Havo
Vwo

Scheikunde/ Wiskunde/Natuurkunde
Scheikunde

Behoefte om structuur in je schoolwerk aan te brengen of
bijvoorbeeld betere vaardigheden strategisch lezen te
ontwikkelen?
Vraag vrijblijvend een persoonlijk gesprek aan zodat we
samen kunnen kijken waar jouw aandachtspunten liggen.
Contact:

06-344 13 887 / 073-631 20 15

Vervolg van pagina 3

De Vutter wordt fitter
Het aanzicht aan de rand van De Vutter krijgt
steeds meer een stenen karakter (overigens
is juist dat groene karakter van de weg De
Haverlij aanleiding voor de gemeente om
daar de snelheid hoog te houden).  De rand
groen is dunner of verdwenen voor hek en
steen. Het is geen fraai aangezicht voor
binnenrijdende bewoners en bezoekers en
het biedt de werknemers op De Vutter ook
geen prettige werkomgeving.
Wat de bestuursraad nog meer verbaast,
is dat de nieuwe bebouwing, evenals de
oude, op geen enkele manier de indruk
wekt, dat bij het ontwerp enkele energiezuinige of energie opwekkende maatregelen zijn getroffen. Nergens zijn zonnepanelen te zien op de ruim voorradige
vierkante meters dak. Ook in de gevels zijn
geen energie opwekkende moderne voorzieningen.
De bestuursraad vraagt zich af of de
gemeente er bij het goedkeuren van de
bouwplannen geen voorrang aan geeft,
dat vooral bedrijfsgebouwen zodanig
opgeleverd moeten worden dat het een
klimaatneutraal gebouw is. Sterker nog,
dat de energie opgeslagen kan worden
in een bedrijfsbuurt-batterij, waar andere
bedrijven weer gebruik van kunnen maken
of een van de 100 huizen die daar staan. De
zonnepanelen kunnen elektrische vrachtwagens van stroom voorzien, terwijl ze aan
het vrachtdok staan om beladen te worden.
Verder vraagt de bestuursraad zich af of
het mogelijk is om het areaal groen te
verkleinen zonder dat er compensatie is
voor het verwijderen daarvan. Plukken
groen verdwijnen blijvend voor steen.

De bestuursraad betreurt het dat de
gemeente met vooruitziende blik toch niet
met de RIVU de krachten wist te bundelen
om van De Vutter een modern, energie-zelfvoorzienend bedrijventerrein te
maken. Zijn daar nog kansen voor en wat
kan de bestuursraad positief bijdragen om
dit van de grond te krijgen? Kunnen we
samen de bedrijven interesseren voor de
extra subsidies voor bedrijven om energiemaatregelen te bekostigen? Laten we
samen aan de slag gaan!

Een mooie slogan krijgt u hier vast gratis bij:
‘De Vutter is groen en energie-fitter’.
De groene specht, de koperwiek en de
ijsvogel hebben nu niks te zoeken in De
Vutter, maar ook het weinig eisende koolmeesje en pimpelmeesje zijn er niet of
nauwelijks te vinden.
’s-Hertogenbosch is op weg naar klimaatneutraal in 2050, daar weten we alles van
in Engelen, maar dat begint dus ook in De
Vutter.

Opgehaalde resultaten van de dorpstafel
Voor een overzicht van alle ideeën, wensen
en adviezen, die aan de acht tafels tijdens
de dorpstafel Zorg & Welzijn op 16 januari
jl. werden ingebracht, verwijzen wij graag
naar onze website: www.bestuursraadengelenbokhoven.nl, waar u onder het kopje
’agenda en vergaderingen’ een subkopje
’wijktafels’ aantreft, waaronder het verslag
en resultaten van de wijktafel van 16 januari
jongstleden staat vermeld.

Verstilling

Als redactie ontvingen wij bovenstaande foto’s en de foto op de voorpagina van Astrid Brenninkmeijer. Ze zijn gemaakt bij het Engelermeer in
de sneeuw. Astrid woont zelf in het oude dorp en komt graag in het noordelijke natuurgebied.
Omdat het een plek is waar mensen (in de winter) graag even rust zoeken heeft ze gepoogd de verstilling vast te leggen.
De sneeuw benadrukt naar haar idee de 'engelachtige' serene sfeer.
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55+’carnaval met topkletsers
Op vrijdag 1 maart wordt in De Engelenburcht weer het 55+’carnaval gehouden,
Het evenement is weer goed gevuld qua
eten en drinken. De aftrap is om half vijf
met de ontvangst en daarna een rustig
programma met de tonpraoters Hans Eijkemans en Christel van den Dungen, duo
Frapant en zangduo Ed en Anita. 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 kapel De Draokenbollen en allerlei andere muziekstijlen van
disco Blue Flamingo.
De organisatie is in handen van een comité
bestaande uit Jo, Maartje, Wyno, Daan en
Francien. De kosten voor dit evenement zijn
€ 10,00 per persoon. Dit is inclusief enkele
consumpties, lekkere broodjes en natuurlijk
de optredens.

Vanwege de organisatie vragen wij u om u
uiterlijk 22 februari aan te melden bij Daan
van Os, De Vlacie 15, tel. 073-6311605 of telefonisch bij Jo Westerlaken, tel. 073-6311394.
Betalen kan bij Daan of aan de deur van de
zaal. Vanaf 20.30 uur is de entree vrij en kan
iedereen binnenlopen.
We rekenen erop dat alle 55+’ers van
Engelen en Bokhoven weer goedgemutst
aanwezig zijn!

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.

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

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

Hee, jij daar, ja jij!
*Ben je tussen de 16 en de 86?
*Ben je een mensenmens?
*Heb je nog een beetje tijd over af en toe?
*Ben je 18+ en kun je tappen of wil je het leren?
*Of zet jij een geweldige kop koffie of thee?
*Of kun je een beetje sjouwen en heb je ideeën over hoe je een zaal leuk inricht voor
  een feest, concert of evenement?
*Of ben je thuis helemaal uitgeklust, maar jeuken je handen?
*Of ben je een kei in het organiseren van originele evenementen?
*Of wil je je graag uitleven op het maken van feestelijke borrelhapjes?
*Of heb je altijd al willen koken voor grote groepen mensen?
*Of vind je het tijd om je in te zetten voor de ouderen in ons dorp?
*Of wil je snel nieuwe mensen leren kennen en je sociale netwerk uitbreiden?
*Of vind je het leuk om artiesten te begeleiden op de dag van hun optreden?
*Of ben je een kei in moderne publiciteit?
*Of heb je andere bijzondere talenten die voor het voetlicht gebracht moeten worden?
*Of wil jij jouw bijzondere kennis eens overdragen aan geïnteresseerde dorpsgenoten?

Kom dan eens langs of geef eens een
belletje of stuur een appje of een e-mail.
De Engelenburcht kan jouw inzet goed
gebruiken! Met zijn allen zorgen we dat De
Engelenburcht 2.0 bruist en scheppen we
de voorwaarden voor een dorpshuis met
voor ieder wat leuks op de goed gevulde
kalender!
Kom naar: Heuvel 18
Bel of app: 06-81837968
E-mail: vrijwilligerscoordinator@engelenburcht.nl
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Filosoferen
‘Verwondering en troost vanuit de filosofie’ door Mariska Horster, is een cursus
voor iedereen die belangstelling heeft om
samen te filosoferen en kennis te maken
met een aantal filosofen. Dit gaat in de vorm
van dialoog en kleine opdrachten uitvoeren
met elkaar. Ik hoop op 6-12 deelnemers.

Orthomoleculaire /
kPNI therapie zelf
ervaren?

De cursus wordt gehouden in De Engelenburcht en begint op vrijdagmiddag 15
februari en valt vervolgens op 22 februari,
1 maart en 8 maart met 15 maart als reserve
datum in geval van afwezigheid. Het is
mogelijk op elk moment in te stromen of
deel te nemen aan losse bijeenkomsten.
Per bijeenkomst reken ik € 15,00 per
persoon inclusief een drankje.
Nadere informatie: 06-20320314.

Schrijf je in voor mijn gratis
Online
kennismakingsprogramma

vanappeltotzeekraal.nl
ZONDER JOU IS ER GEEN BAL AAN!

≈≈ h e uve l t j es ≈≈
25-Jarig Jubileumprogramma
Maandelijks
Tossavond met vrije inloop
Maart/April
Regtuit Invitatie Toernooi 55+
31 maart
Engelense StratenTennistoernooi
31 augustus - 2 september
Jubileumweekend met o.a.
Pubquiz
Oud-Leden Toernooi
Groots Feest
Engelerpark 1, www.tennis-engelen.nl, info@tennis-engelen.nl

Te koop drumstel, in redelijke staat,
vraagprijs € 100,00 Gijs van de Grint.
Telefoon: 073-6311822

Spelen met plezier!

Te gast bij gastouder Saskia van Dijk
René van der Hoeven
De Bloemendaal in Engelen is geheel wit
door de sneeuw. Als ik op het opgegeven
nummer door het raam gluur, zie ik tekeningen hangen. Ik zit goed, aanbellen
dus en vast de sneeuw van mijn schoenen
stampen. Ja hoor, de mevrouw die opendoet, heet Saskia en verwacht mij.

Kinderparadijsje

Via de keuken voor koffie en thee lopen we
naar de aparte ruimte waar ik aan tafel mag
plaatsnemen. Het grote boograam geeft
een mooi uitzicht en veel licht. De ruimte
is geheel ingericht voor kinderen. Er staat
een knusse bank, een box voor de allerkleinsten en een tafel met kinderstoelen er
omheen om samen aan te eten, te drinken
en te spelen.
In deze ruimte zijn de kinderen tot vier
jaar te gast. Een paar enorme schuifdeuren
verbergen knutselspullen en puzzels voor
jong en oud. Op de grond ligt een mat met
een compleet stratenplan en in open kasten
staan kisten met duplo, auto’s, poppen,
keukenspullen en boekjes.
Via de bijkeuken kom je door de achterdeur in een grote kindvriendelijke tuin.
De kinderen kunnen hier heerlijk rennen,
spelen en rijden op de loopauto’s en
fietsen. Kortom, alles doen wat het hartje
van een nul- tot vierjarige begeert.

Van Engelense bodem

Van droom tot werkelijkheid

Toen haar kinderen groter werden, besloot
ze een schriftelijke opleiding SPW3 te doen.
Na ongeveer tweeëneenhalf jaar was de
weg naar een eigen gastouderopvang vrij.
Er was immers ruimte genoeg in huis en die
kon ze daar mooi voor gebruiken. Om zich
breder te oriënteren op het kind, volgde ze
onder andere ook nog een opleiding tot
docent kinderyoga en later docent babymassage. Op aanvraag verzorgt Saskia hier
ook cursussen in. Het gastouder zijn blijft
echter hoofdzaak.

Wettelijke eisen

Een gastouderopvang is aan strikte regels
gebonden: De ruimte moet aan allerlei
eisen voldoen, het aantal gastkinderen is
maximaal vijf, de gastouder moet gediplomeerd en in het bezit zijn van een diploma
kinder-EHBO. Pas dan kan een gastouder
zich registreren in het landelijk register
kinderopvang. De vraagouders komen dan
in aanmerking voor kinderopvangtoeslag
mits ze zich aanmelden bij een gastouderbureau, dat alle wettelijke documenten
verzorgt. De GGD controleert regelmatig
op naleving van de regels.

Op vrijdag is het ook mogelijk om een halve
dag te komen spelen.
De dag begint met vrij spelen, de kinderen
mogen zelf speelgoed pakken of aangeven
wat ze willen. Na de fruithap en wat drinken
is het tijd voor gezamenlijke activiteiten,
zoals buiten spelen, voorlezen enz. Ze
mogen ook iets voor zichzelf doen. Na
de lunch gaan de kleineren slapen. In de
middag is er weer een moment dat de
kinderen met z’n allen aan tafel fruit eten
en iets drinken. Dat is erg gezellig, zien
eten, doet eten. De kinderen leren veel
van elkaar. Daarna is het weer speeltijd.
Meestal tussen 16.30 en 18.00 uur worden
de kinderen weer opgehaald, na een hele
dag spelen met plezier.

Voor meer informatie:

www.kinderopvangengelen.nl
e-mail: sdvandijk@ziggo.nl

Dagindeling

Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag komen de kinderen tussen 07.00 en
08.30 uur binnen.

Saskia is geboren en getogen in Engelen,
heeft vier jaar in ‘s-Hertogenbosch
gewoond, maar verhuisde   weer naar
Engelen, zodra ze haar kans schoon zag.
Saskia is sinds 2005 gastouder, in haar geval
een beetje te afstandelijk woord, dus ik
noem haar liever gastmoeder. Ze is namelijk dol op kleine kinderen. Die van haar
werden, zoals gebruikelijk, alsmaar groter
en daardoor miste ze de omgang en verzorging van kleintjes. Wat daar dan zo leuk aan
is? Vertroetelen, samen eten en drinken,
liedjes zingen, dansen, op bed leggen,
verschonen, voorlezen, laten praten, beetje
uitdagen, laten spelen en ontdekken,
geruststellen, in hun waarde laten, van ze
genieten etc. Het groepje is klein, dus is er
veel aandacht voor elk kind. De kinderen
zien altijd hetzelfde gezicht: dat van Saskia,
die, inmiddels oma, van wanten weet.
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Met de Carnaval naar Oeteldonk, dat kan met de grote bus lijn 5 of
met de buurtbus lijn 250 !!

De Oetelbus
Lijn 5 Nachtbus 1 t/m 5 maart 2019
Centraal station - Vlijmen

1

1

1&2

s-Hertogenbosch, Burg. Loeffplein 00:23 0 1:23

02:23

s-Hertogenbosch, Centraal Station 00:30 01:30

02:30

Engelen, Kraanvogellaan

00:45

01:45

02:45

Engelen, Haverleij

00:48

01:48

02;48

Vlijmen, Plein

01:00 02:00

03:00

Vlijmen, Burg. Houtplein

01:05 02:05

03:05

1 Rijdt niet in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 maart
2 Rijdt niet in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 maart

Extra ritten zondag 3 maart 2019 lijn 5

Extra ritten buurtbus lijn 250 maandag 4 maart en dinsdag 5 maart

Engelen, Velderwoude 9:45 10:15 10:45 11:15

Engelen, Velderwoude: 10:00 11:00 12.00 13.00 14.00 15.00

Engelen, Wuyvenhaerd 9:46 10:16 10:46 11:16

Bokhoven:

10:05

11:05 12:05 13:05 14:05 15:05

Engelen, Slot Haverleij 09:50 10:20 10:50 11:20

Engelen Slot Haverleij: 10:10

11:10 12:10 13:10 14:10 15:10

Engelen, Kraanvogellaan 09:53 10:23 10:53 11:23

Engelen Kraanvogellaan: 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13

'Helftheuvelpassage 10:02 10:32 11:02 11:32

Helftheuvelpassage:

10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22

Centraal Station 10:09 10:39 11:09 11:39

Centraal station:

10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29

Terug Centraal Station—Engelen om ..:35
Verder rijdt Buurtbus lijn 250 op zaterdag 2 maart ook volgens normale dienstregeling

Op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart rijden Arriva bus lijn 5 en buurtbus lijn 250 ook volgens dienstregeling.
Je kunt reizen met een OV-chipkaart of daluren dagkaartje. Je betaalt het dalurendagkaartje met pin of contactloos, contant betalen is niet mogelijk op de bus

Heren 55+ en de Regtuit competitie

Tennis met inzet en plezier
Elke maandag- en donderdagochtend is het
een gezellige drukte op de tennisbanen.
Minimaal drie, soms zelfs zes banen zijn dan
bezet met tennissers waarvan de haarkleur
over het algemeen grijs is en het voorhoofd
(of meer) blinkt door de zweetdruppels.
Met andere woorden, veel pensionado’s
proberen het balletje over het net te slaan
en binnen de lijnen te laten stuiten. Hiervoor moeten soms stramme ledenmaten,
moeilijk scharnierende heupen, stijve rug
en weerbarstige schouders getrotseerd
worden. Toch gaat bij deze mannen niets
boven een lekker potje tennis!

Ondanks het feit dat het merendeel van
de deelnemers op (veel) latere leeftijd is
begonnen met tennis, is het niveau alleszins acceptabel. Door intensief oefenen
en veel spelen, is het verschil tussen de
‘geschoolde’ spelers en de ‘laatbloeiers’
(veelal oud-voetballers) in de loop der jaren
kleiner geworden.
De lachsalvo’s na een mislukte slag, de
complimenten na een prachtig punt en
soms de discussie over de tussenstand in
de game (iets met leeftijd te maken?) zijn
veelvuldig te horen.
Lezers van dit artikeltje, die zich willen
aansluiten bij deze mannengroep, zijn van

harte welkom. Kom gerust op een maandag
of donderdag naar het tennispark, al of niet
met een racket, om de sfeer te proeven of
om meer informatie in te winnen.
Elk jaar, van eind oktober tot maart, vervalt
de maandagochtendsessie om plaats te
maken voor de REGTUIT COMPETITIE, die
op de maandagmiddag gespeeld wordt.
REGTUIT staat voor: REGionale Tennis
UITwisseling en is een herendubbel 55+
wintercompetitie.
Tennisvereniging Rosmalen heeft in 1996
de verenigingen in ‘s-Hertogenbosch en

De Oetelboot
Het gezelligste vervoer met carnaval. Vaart
u mee?
Rondvaartbedrijf Kuijpers vaart ook dit
jaar weer met carnaval tussen Engelen en
’s-Hertogenbosch.
Alleen op reservering via e-mail: info@
zoetelievegerrit.nl of mobiel 06-40364396
Kosten enkele vaart € 4,00 per persoon.
Kinderen tot en met 11 jaar € 2,00 per
persoon.

De Oetelboot!

omstreken uitgenodigd om een competitie
op te starten voor spelers die 55 jaar en
ouder zijn. Veel verenigingen zijn ingegaan
op deze uitnodiging, zo ook TV Engelen.
Het animo is zó groot, dat op dit moment
25 clubs met samen 74 teams deelnemen
aan deze competitie. Voorop staan sportiviteit, de wil om te winnen en niet te vergeten
gezelligheid; dit laatste komt vooral tijdens
de ‘evaluatie’ in de derde helft tot uiting.
TV Engelen is vertegenwoordigd met vier
teams. Uitbreiding van het aantal teams is
bij onze vereniging mogelijk; nieuwkomers
kunnen komende oktober instromen!

De Oetelboot!

Hét gezelligste vervoer met carnaval, vaart u m
Engelen <--> Oeteldonk
Donderdag 28 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u
Vrijdag 1 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u
Zaterdag 2 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u

Hét gezelligste vervoer met carnaval, vaart u mee?

Engelen <--> Oeteldonk
Donderdag 28 februari
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u

Zondag 3 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u

Vrijdag 1 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u

Maandag 4 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u

Zaterdag 2 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u

Dinsdag 5 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
Vertrek kade Engelen 10.00u - 12.00u - 14.00u - 18.00u - 21.00u
Terug Bolwerk St. Jan 11.00u - 13.00u - 17.00u - 20.00u - 23.00u – 01.00u

Zondag 3 maart
Vertrek Sluis Haverleij 09.50u - 11.50u - 13.50u - 17.50u - 20.50u
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PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Niet lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn?
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam.
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft
inzichten.
Info/afspraak 0610292651

www.lalunaenergetischetherapie.nl

Uw evenement, webinar,
vergadering opnemen en live streamen
Woning video en fotograﬁe,
ook voor Funda.nl

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream

Beginnen met hardlopen: de beste start richting het voorjaar!

Ook bij jou om de hoek weer een beginnerscursus!
Hardloopclub Engelen start op woensdag
13 maart met een beginnerscursus. Gedurende 13 trainingsweken krijg je op een
ontspannen en gezellige manier looptraining van gediplomeerde 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. Met als
einddoel de 6 km Engelenrun 2019 op 10
juni!

matieavond bij Burggolf Haverleij. Je bent
welkom van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Informatieavond

Aanmelden

Kom op dinsdag 26 februari naar de infor-

Kosten

Voor slechts € 70,00 ontvang je naast 13
trainingen ook een trainingsschema, een
veiligheidshesje, gratis deelname aan de
Engelenrun en een lidmaatschap tot 1 juli
2019 van de Hardloopclub Engelen, inclusief het lidmaatschap van de Atletiekunie.
Kortom, er zijn genoeg redenen om te hardlopen: een fitter lijf, een betere conditie,
een gezonder leven én gezelligheid! Samen
lopen is leuker, motiveert en stimuleert.
Meld je snel aan voor 6 maart aaanstaande

via email: activiteiten@hardloopclubengelen.nl of kom schrijf je in tijdens de informatieavond op 26 februari.
Kijk voor meer informatie over Hardloopclub Engelen op Facebook of www.hardloopclubengelen.nl.

2019

ATELIER
ROUTE

ENGELEN
‘SAVE THE DATE’
ZONDAG 6 OKTOBER
WWW.ATELIERROUTE-ENGELEN.NL

The Sound of Musicals
Fan van musicals? Houd dan uw agenda
vrij op vrijdag � april aanstaande!
Muziek Collectief Engelen neemt u dan
mee in de wereld van musicals. Van vele
bekende musicals worden mooie nummers
ten gehore gebracht, zowel instrumentaal
als met zang. Denk aan musicals als The
Wizard of Oz, Les Miserables, Cats en Miss
Saigon.
Het concert is onder leiding van dirigent
Jan van den Brandt en met fantastische
zangsolisten: Bram Limberger, Niels van der

Ham, Roy Verhoeven, Sebastiaan Kranenburg, Sanne Jochems, Janneke de Beer,
Jorien van Wees, Carlijn Kanters en Linda
Schrik.
The Sound of Musicals wordt uitgevoerd
in het mooie, gerenoveerde theater ‘De
Voorste Venne’ in Drunen op vrijdag 5 april
aanstaande. Aanvang is om 20.00 uur.
Muziek Collectief Engelen is een jonge
muziekvereniging uit Engelen. Steeds
wisselende thema’s en een muziekkeuze

uit diverse stijlen houden de projecten voor
muzikanten en publiek verrassend en fris.
Volg ons op Facebook voor actuele informatie omtrent het concert: www.facebook.
com/MuziekCollectiefEngelen.
Kaarten
voor dit concert zijn verkrijgbaar via: www.
muziekengelen.nl.
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Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: vanaf 12:00 uur
zaterdag: vanaf 16:00 uur
zondag: vanaf 13:00 uur

Hofvijver 2b
5223 MC ’s-Hertogenbosch
e-mail: mail@pollevie.nl
telefoon: 073 5184646

Ontmoeting is wens bij dorpstafel
Op woensdag 16 januari organiseerde de
bestuursraad samen met de seniorenvereniging een dorpstafel in De Engelenburcht. Ruim 90 dorpsgenoten in de leeftijd
van 50 tot bijna 90 waren hierbij aanwezig.
Het doel van deze bijeenkomst was het
verzamelen van de wensen van senioren
rondom de thema’s wonen, welzijn en zorg.
Na een woord van welkom door Yvonne
Schram, voorzitter van de bestuursraad,
ging Hans van Dartel, voorzitter van de
seniorenvereniging, verder als presentator
van de avond.
Ter inspiratie was Jan Jansen, van de seniorenvereniging HEVO uit Rosmalen, uitgenodigd om als inleiding te vertellen welke
stappen daar zijn gezet voor senioren
en kwetsbare burgers. In alle wijken van
Rosmalen zijn er initiatieven gestart door
vrijwilligers, gesteund door professionals,
zoals het af en toe gezamenlijk koken en
eten, een maatjesproject met telefooncirkels, straatzorgservice met vervoer,
klusjes en uitleen op afroep en een leesen filmkring. Ook zijn er buurtambassadeurs die feeling hebben met de buurt en
aanspreekpunt zijn om mensen verder te
helpen. Belangrijk is gebleken dat jong en
oud met elkaar worden verbonden en dat
er ontmoetingspunten zijn waar bewoners
elkaar kunnen treffen.
Na dit enthousiast betoog werden de
aanwezigen in acht groepen verdeeld om
begeleid door gespreksleiders drie kwartier serieus van gedachte te wisselen over

de thema’s wonen, welzijn en zorg in onze
dorpen. Bij elke groep zat ook een notulist,
die alles keurig vastlegde. Echter niet alleen
genoemde thema’s werden besproken.
Ook het openbaar vervoer, de informatievoorziening, de communicatie met de
gemeente, wie zijn de mantelzorgers van de
toekomst en het proberen te behouden van
de voorzieningen die er nu zijn, kwamen
aan de orde. Ook kwam de behoefte aan
meer bankjes tijdens een wandeling naar
boven en mist men de dorpsgezelligheid
van vroeger.
Tegen het einde van de avond werd
namens elke groep in het kort verteld wat
er was besproken. Over het algemeen is
men tevreden over het wonen. Men ziet
wel meer behoefte aan huurwoningen voor
senioren en woonvoorzieningen om bij

dementie ook in het dorp te kunnen blijven.
Als idee werd geopperd om grote huizen
geschikt te maken voor dubbele bewoning.
Ook werd als voorbeeld een kangoeroewoning in de tuin bij één van de kinderen
genoemd.
Bij het welzijn kwam de grote behoefte
aan het in de buurt kunnen ontmoeten van
elkaar naar boven, waarbij het omzien naar
elkaar een grote rol speelt. Hiervoor zou
in Bokhoven, in De Haverleij en in Engelen
dorp een soort ‘huiskamer’ moeten komen
waar men overdag terecht kan voor een
kopje koffie, een praatje en mogelijk wat
samendoen. De grote opgave is om ook
juist de eenzame dorpsgenoten hierbij te
betrekken.
Over de zorg is men ook wel tevreden,
echter men mist vaak één aanspreekpunt
en de juiste informatie. Als idee werd hier
geopperd om in het dorp een verplegend
echtpaar te huisvesten, dat door iedereen
kan worden ingehuurd.
Na deze inventarisatie deed Hans van Dartel
een oproep om zich te aan te melden om
mee te denken en te doen voor het vervolg.
Sommige ideeën kunnen op korte termijn
worden gerealiseerd. Wie wil er meewerken
iets op te zetten of ideeën uit te werken?
Hierbij kunnen ook eigen initiatieven vorm
krijgen. Meldt u aan bij de leden van de
bestuursraad of het bestuur van de seniorenvereniging.
Tot slot liet Margo van den Oord van de
bestuursraad weten dat de resultaten van
deze avond zullen worden besproken in de
bestuursraadsvergadering van 21 januari en
dat er voor initiatieven geld beschikbaar is
in het wijk- en dorpsbudget. Rond 21.00 uur
werd deze geslaagde avond besloten met
voor iedereen een gratis drankje aan de bar.
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www.bighelaardij.nl
Togenaarstraat 15
5221 BK Engelen

H.C. De Jonghweg 15a

Het Hoenderland 3

5328 JD Rossum

5221 AT Engelen

Uw woning
verkopen?
Wij komen graag bij

Woonoppervlakte 119 m²
Perceel oppervlakte 323 m²
Inhoud 407 m³
5 kamers (4 slaapkamers)

€ 335.000 k.k.

Woonoppervlakte 210 m²
Perceel oppervlakte 4.600 m²
Inhoud 737 m³
6 kamers (4 slaapkamers)

€ 715.000 k.k.

Woonoppervlakte 125 m²
Perceel oppervlakte 325 m²
Inhoud 482 m³
5 kamers (3 slaapkamers)

€ 325.000 k.k.

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

190208_Adv_Bighelaar_190x120.indd 1

08-02-19 11:29

Je tennismaa
t
woont in de
straat!

van 12.30 tot 17.00 uur
bij Tennisvereniging Engelen
Deelname voor leden
én niet-leden!
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RugFit

UITNODIGING INFO-AVOND

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

info
avond
woensdag

20 febr.

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

Tineke van der Lee
In de weken die achter ons liggen hebben
alle groepen de Cito-toetsen van rekenen,
begrijpend lezen, woordenschat en spelling
gemaakt. Pff, wat een karwei! Niet alleen
voor de kinderen maar ook voor de juffen
en meesters! En dan gaan intussen de reguliere lessen ook gewoon door. Na de toetsperiode kunnen we weer aan de slag op
basis van de behaalde resultaten.
De kinderen van de groepen 8 zijn zich aan
het oriënteren op de middelbare scholen:
ze bezoeken open dagen en gaan op snuffelstage om goed geïnformeerd te zijn,
voordat ze hun keuze maken.
De kinderen van groep 3 hebben een letterfeest gehad. Dat was omdat de kinderen
(bijna) alle letters kennen. Er zijn letterkoekjes gebakken en er was een letterspeurtocht door de school. Tot slot hebben
alle kinderen hun letterdiploma gekregen.
Op vrijdag 1 februari hebben de groepen 3
en 4 het thema ‘Tijd-detectives’ afgesloten.
De ouders waren uitgenodigd. Zij werden
door de kinderen rondgeleid door het
tijd-detective museum met alle gevonden
‘sporen uit het verleden’. Daarnaast
speelden de kinderen een digitale quiz om
te laten zien wat ze geleerd hebben.
De groepen 5 en 6 sloten het project over
alles rondom het vliegveld af op vrijdag 9
februari. De kinderen konden met behulp
van een prachtige tentoonstelling hun
ouders laten zien wat ze gedaan en geleerd
hebben.
Ter afsluiting van het project: ‘Wat als het

jou overkomt’ brengen de kinderen van
de groepen 8 op 21 februari een bezoek
aan Nationaal Monument Kamp Vught. De
voorbereiding hiervoor werd gedaan door
stagiaires aan de hand van het boekje: Lege
plekken. Bij het bezoek aan het Monument
krijgen de kinderen een rondleiding, waarbij
verschillende vragen centraal staan: Wat is
een concentratiekamp? Hoe was het leven
in een kamp? Wat aten de gevangenen in
het kamp? Wat was de dagbesteding van
de gevangenen? Hoeveel mensen zaten
er in kamp Vught? Hoeveel mensen zijn er
doodgegaan? Wat is het bunkerdrama? Het
wordt zeker een indrukwekkende ervaring
voor de kinderen en hun begeleiders.

De groepen 7 en 8 hebben in de aanloop
naar carnaval van papier-maché koppen
gemaakt. Het resultaat is fantastisch
geworden! In de voorbereiding op carnaval
zijn alle groepen weer druk op zoek naar
een act die past bij het carnavalsfeest.
Natuurlijk belooft het weer een spetterend
feest te worden! De bovenbouwgroepen
gaan naar De Engelenburcht. De onderbouw viert carnaval op school.
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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Behandelingen
Schoonheids
behandelingen

Lash volume lifting

Manicure

Spraytan

Leunweg 10, 5221 BC
Engelen
Tel: +31 6 48857472
michelleskinandmore@outlook.com
Facebook: Michelle Skin care and more
Alle behandeling zijn op afspraak te
boeken

Hardloopclub Engelen
start in maart een

Beginnerscursus
Een goede start maken met hardlopen onder professionele begeleiding?
Dat kan! Gedurende 13 trainingsweken krijg je op een ontspannen en gezellige manier
looptraining van gediplomeerde 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 2019 op 10 juni?
✓ Voor slechts € 70,- ontvang je naast 13 trainingen ook een trainingsschema,
veiligheidshesje, gratis deelname aan de Engelenrun en een lidmaatschap tot 1
juli 2019 van de Hardloopclub Engelen inclusief het lidmaatschap van de
Atletiekunie.
Start van de cursus:
Verzamelpunt loopcursus:
Trainingsavonden:
Informatieavond:
Locatie informatieavond:

Woensdag 13 maart 2019
Parkeerterrein Politiebureau Vutter
Hoek Beverspijken/Haverleij
Woensdagavond van 19:30 tot max. 20:45 uur
Dinsdagavond 26 februari 2019
van 19:30 tot 21:00 uur
Burggolf Haverleij (zaal boven) te Engelen

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 mogelijk). Inschrijven kan tot 6 maart
2019, maar let op: het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 en de snelste
inschrijvers hebben voorrang!
E-mail:

activiteiten@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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Hulp aan India
Van Aswoensdag � maart tot Pasen op
�� april is het vastentijd. Een tijd van
bezinning en een tijd om het met wat
minder te doen. Dan kunt u tijd, geld
en aandacht delen met mensen die uw
steun kunnen gebruiken. Wat dacht u
van een dagje geen vlees of de auto wat
vaker laten staan? Op www.vastenaktie.
nl kunt u zien hoe andere mensen de
vastenperiode invullen.

Vastenactie

Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode actie voor mensen over de gehele
wereld, die leven onder moeilijke omstandigheden. Dat doen we, omdat we geloven
dat ieder mens waardevol is en omdat we
vinden dat we best iets van onze rijkdom
kunnen delen. Dit jaar ondersteunen de
Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther,
Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg,
Engelen, Bokhoven, Hierden en de Abdijkerk van Berne weer een project in India.
De uitvoering gebeurt door fr. Antoni Samy
o.praem. van de Norbertijnen van Jamtara.

Inkomsten genereren

De dorpen Paraswara, Jamtara en Saliwada
liggen in de deelstaat Madhya Pradesh. De
bewoners beschikken over onvoldoende
financiële middelen om verbetering aan
te brengen in hun leefomstandigheden.
De inkomsten, die verkregen worden uit
seizoensarbeid en als dagloner zijn minimaal. Ze kunnen er nauwelijks van rondkomen en er zijn geen financiële middelen
om inkomens genererende activiteiten te
ontplooien. Ook is er veel analfabetisme,
zodat men alleen maar de laagstbetaalde
banen krijgt.
Om de economische omstandigheden
van 84 families te verbeteren, worden er
middelen ter beschikking gesteld. Hierover
is overleg geweest met de bewoners om te
weten wat de mogelijkheden zijn en waar
hun interesses liggen.
Daaruit is voortgekomen: vier families
krijgen hulp bij het opzetten van een
groentewinkeltje, kosten € 1.500,00, twee
families krijgen hulp bij het opzetten van
een slagerij (€ 800,00), dertig vrouwen

gaan kaarslontjes maken voor de verkoop
(€ 1.470,00), dertig landbouwers worden
voorzien van zaden en mest (€ 1.495,00),
vijftien families krijgen ieder twee geiten
(€ 2.400,00) en drie families gaan bakstenen
maken (€ 2.200,00).
Om een optimaal resultaat te behalen
worden de families begeleid in het opzetten
van deze activiteiten.

Meedoen

Uw financiële bijdrage kunt u storten op
bankrekening NL18RABO0120110660 van
Stichting Solidair met India o.v.v. Vastenactie met vermelding projectnummer
401225. Uw gift wordt door vastenactie
met 50% verhoogd! U kunt ook meedoen
aan de extra collecte na de viering op twee
zondagen in de vastentijd in de kerk van
Bokhoven of met de extra collecte op palmzondag in de kerk van Engelen.

Vieringen met meer muziek

Op zondag 17 februari wordt de eucharistieviering opgeluisterd door
het klarinetensemble van Muziek Collectief Engelen.

Op zondag 24 maart wordt de woord- en communieviering opgeluisterd door zangduo Mirjam & Margo met Maarten van den Hoven
aan het orgel.

Parochie St. Lambertus
In De Tweeterp heeft u kunnen lezen over
de nieuwe kijk op de kerk, met zorg en
aandacht voor elkaar. Aan de hand van zes

levensvragen, wil de parochiegemeenschap
de verbinding tussen geloof en maatschappij voor iedereen zichtbaar maken.

Lezing bisschop De Korte
Op woensdag 20 februari is er in de St.
Lambertuskerk een bijeenkomst rond het
thema ‘Wie ben ik’.
Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal een lezing verzorgen over
christelijke identiteit. Hierop zal Hans van
Dartel een reactie geven vanuit de filosofie,
waardoor het thema van meerdere kanten
wordt belicht. U bent hierbij van harte
welkom. Om 19.30 uur is er inloop met een
kopje koffie of thee. Om 20.00 uur begint de
lezing en na afloop is er gelegenheid om na
te praten onder het genot van een drankje.
De toegang is gratis.

Zo 17 feb
10.00 uur

Eucharistieviering met
medewerking van het klarinet ensemble van Muziek
Collectief Engelen
T.i.v. Jos van Keulen,
Theodorus van de Grint en
Christina van de Griend

Wo 20 feb
19.30 uur

Lezing Bisschop de Korte

Zo 24 feb
10.00 uur

Eucharistieviering
In deze viering stellen de
Eerste communicanten en
Vormelingen zich voor.
T.i.v. Jeanne van SwietenKouwenhoven, Gré Padoel-van
Dijk, Net Brouwers-van Boekel,
Jo Boelen
Na de viering drinken we gezamenlijk koffie.

Zo. 03 mrt
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Cecile en Walter den
Otter-Simons

Zo 10 mrt
10.00 uur

Woord en communieviering
T.i.v. Ans Bindels

Zo 17 mrt
11.15 uur

Gezamenlijke eucharistieviering in Bokhoven
T.i.v. Jos van Keulen

Waarom is er lijden en dood?
Wat is tijd? Eeuwig of beperkt? Wie ben
ik? Totaal onafhankelijk of verbonden met?
Deze thema’s passeerden de afgelopen
maanden de revue in onze Lambertusparochie. Op velerlei manieren kwamen ze terug,
die zes grote levensvragen. De komende
tijd, als voorbereiding op het grote Paasfeest, staan we stil bij de vraag: waarom is
er lijden en dood? Ieder mens krijgt er mee
te maken. Het leven is niet altijd wat we
ervan verwachten; dan ontstaat er lijden, en
wellicht een doodse periode. We ontkomen
niet aan lijden en dood. De vraag is dan wel
hoe we er mee omgaan. Kunnen we tegen
lijden en dood ingaan? Of moeten we het
stil aanvaarden? Waartoe leidt de dood,

naar het niets of naar het hiernamaals?
Hiermee gaan we aan de slag tijdens
vieringen en bijeenkomsten in de komende
veertigdagentijd. Wij hopen dat we elkaar
ergens zullen treffen.

Dopen:

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

Muziek in de kerk

Op zaterdag 16 maart start om 20.00 uur
weer een concert rondom het nieuwe orgel
in de St. Lambertuskerk. De jaargetijden
volgend staat dit concert in het teken van
de lente. Ook deze avond begeleidt het
orgel weer solisten 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.
St. Lambertusparochie, Graaf van
Solmsweg 75, 5221 BM Engelen
Telefoon: 073-6311216
E: secretariaat@parochie-engelen.nl
Website: www.parochie-engelen.nl

Gedoopt:

Op 27 januari is gedoopt Pepijn Goorden,
Daliënwaard.

Overleden:

Op 9 januari is op 93-jarige leeftijd overleden Wim de Leeuw, Baselaarstraat.
Rabobank: NL04RABO0121907643
Het secretariaat is bereikbaar op
maandag van 09.00 tot 12.00 uur.
Pastoor A. Boom houdt spreekuur op
maandag van 09.00 tot 12.00 uur.
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Protestantse kerk
Engelen

Meditatiemoment
Op woensdagavond 20 maart is er om 20.00
uur weer een meditatiemoment in de St.
Lambertuskerk.   Na een hele dag haasten
en presteren, gunnen wij u een half uurtje
rust in een prettige sfeer om echt even uit
het dagritme te kunnen stappen, om even
te bezinnen en met muziek en inspirerende
teksten, echt tot rust te komen. Het thema
van deze bijeenkomst is ‘Waarom is er lijden
en dood?’  We komen tot rust met stilte en
muziek, met oude en nieuwe teksten. Zo
sluiten we een hectische dag af en richten
we ons op de nacht en de volgende dag.
Het gaat dan over verleden, heden en
toekomst. Weet u van harte welkom om
samen even stil te staan en de tijd even stil
te zetten.

UIT DE WERKGROEPEN
Wijkcontact

Carolien de Rooij en Sacha van Rijswijk
stoppen als wijkcontactpersoon van hun
wijk. De wijken zijn inmiddels overgenomen. We bedanken Carolien en Sacha
voor hun inzet!
We zoeken nog wijkcontactpersonen voor
Kraanvogellaan, Wuyenhaard, Lelienhuijze.
Mocht u in een van deze straten wonen en
deze taak op u willen nemen, laat dit dan
even weten aan het secretariaat.

Poetsgroep

Na ongeveer 40 jaar neemt Riek van de
Grint-de Bie op 85 jarige leeftijd afscheid
van de poetsgroep. We zijn haar als parochie dankbaar voor de vele uren die ze in de
kerk gestoken heeft in al die jaren.

Stille Omgang

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17
maart wordt wederom de Stille Omgang
rondom het Mirakel van Amsterdam
gehouden. Dit jaar met als thema ‘Vreugde
is het onfeilbare bewijs van God’. Aanmelden
en betalen tot 8 maart a.s. bij secretariaat
Lambertusparochie, telefoon: 073 - 6311216

of secretariaat@parochie-engelen.nl.
Kosten: € 20,00 per persoon. Graag gepast
geld in gesloten envelop, met naam en
telefoonnummer op de buitenkant van
de envelop, afgeven in brievenbus parochiesecretariaat, mevrouw Dielissen, Graaf
van Solmsweg 75. Vertrek: let op nieuwe
vertrektijd: Vlijmen Bushalte Bruna, Oliemaat, nabij plein Vlijmen om 18.30 uur.
Plechtig Lof in H. Hartkerk, Loefplein te
Vught om 19.00 uur. Eucharistieviering in
Amsterdam: 21.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht. Aansluitend Stille
omgang en om 0.00 terug naar huis. Let
op: geen koffie/thee in Lutherse kerk. Zelf
versnapering meenemen voor in de bus.
Vanuit het bestuur in Amsterdam wordt zo
de gelegenheid gegeven dat de mensen
die van ver komen makkelijker kunnen
aansluiten door de gunstige aanvangs- en
vertrektijden.
Gezelschap Waalwijk en omstreken gaat
voortaan samen met gezelschap Tilburg op
bedevaart. Wij heten u van harte welkom.
Informatie bij secretariaat Lambertuskerk,
mevrouw Dielissen en Eugenie van Rinsum,
Drunen: 06 - 81981297.

Verbinden en op weg: het verhaal áchter de passie
Op woensdag 10 april aanstaande gaat er
iets bijzonders gebeuren: we gaan namelijk op geheel eigen wijze het passieverhaal belichten! We gaan het oude verhaal
koppelen aan nieuwe teksten en filmfragmenten van The Passion. Hoe is dit passieverhaal terug te horen in de teksten van de
hedendaagse muziek?
We ontmoeten elkaar, jong en oud, in de
St. Lambertuskerk aan de Dieze en gaan
daarna op weg naar de Oude Lambertus op
het plein. Daar aangekomen gaan we, met
koffie en koek, verder met elkaar in gesprek

aan de hand van de filmfragmenten en
luisteren we naar de muziek. Het elkaar
ontmoeten staat centraal. Waar denk je aan
als we het hebben over verbinden en op
weg zijn? Ben je tiener of ouder? Wees van
harte welkom op 10 april om 19:30 uur in de
St. Lambertuskerk aan de Dieze, Graaf van
Solmsweg 75. Rond 20:30/21:00 uur sluiten
we af.
Graag tot dan!

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ  Engelen
Predikant: ds. Marloes Meijer
e-mail: predikant@kerk-engelen.nl
telefoon: 06 - 36501973
Telefonisch spreekuur:
maandag: 09.00-10.00 uur
woensdag: 18.30-19.30 uur
De uren daaromheen is zij wisselend
bereikbaar.
Scriba: mevrouw Carina Harms
e-mail: scriba@kerk-engelen.nl
Zo 17 feb
10.30 uur

De heer P. van Dam,
Houten

Zo 27 jan
10.30 uur

Muziek op Zondag met
Ramshackle Blues Band

Zo 03 mrt
10.30 uur

Ds. G. Kerssen, Heerewaarden

Zo 10 mrt
10.30 uur

De heer P. Molenaar,
Dinther

Zo 17 mrt
10.30 uur

Ds. C. Terlouw, Boxtel
Themadienst Keltisch
kruis

Muziek op Zondagmorgen
Op zondag 24 februari is de Ramshackle
Blues Band welcome back in Engelen!
De sfeer, die hangt om mensen die samen
blues spelen, dansen of schrijven, is
gevoelig, broeierig, zompig, pure emotie,
tragiek, blijdschap. De inspiratiebronnen
zijn talloos, zeker de blues en de boogie
woogie uit de jaren ’30 en ’40, ontstaan
uit gospels, negrospirituals en worksongs.
De Ramshackle Bluesband speelde twee

jaar geleden voor het eerst in de Oude
Lambertus. Dit keer gaat de band (country)
blues nummers ten gehore brengen van
BB King, Robert Johnson, Lowell Fullson
en andere Amerikaanse blueshelden. Maar
ook (eigen) werk van één van de vier cd’s
van de band. Bezetting: zang/mondharmonica, piano, gitaar, bas en drums. Hartelijk
welkom om 10.30 uur in de Protestantse
kerk.

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Graaf Engelbertstraat, Bokhoven  
Tel. mob. 06-46034624
E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl
Ibannummer NL87RABO 0121908283
t.n.v. Parochie H.Antonius Abt Bokhoven
Website: www.parochiebokhoven.nl
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur,
tenzij anders aangegeven.

Gebedenbrievenbus
Op 6 maart begint voor veel christenen
de vastentijd. Een tijd om stil te staan bij
wat écht belangrijk is in je leven. Sommige
mensen doen dat door zich bepaalde
dingen te ontzeggen. Mensen vasten
van alcohol, nemen minder schermtijd of
snoepen deze periode niet. Op die manier
kun je bewuster leven. Sommigen geven
het geld dat ze op deze manier besparen,
aan een goed doel. Met Pasen is het feest,
dan kun je je vernieuwde leven beginnen.
Bij de Protestantse kerk Engelen (de Oude
Lambertus) hangt in deze vastentijd een
‘gebedsbrievenbus’ aan het gebouw. In
deze brievenbus mag iedereen gebeden
doen. Dominee Marloes Meijer: “Bewuster
leven kan ook heel confronterend zijn.
Ineens komt er ruimte voor dingen waar je
aan voorbij leefde. Mooie dingen, maar ook
moeilijke. Als je bewust om je heen kijkt, zie
je zoveel méér. Maak maar eens een wandeling in je eentje, zonder telefoon of muziek.
Je bent je veel bewuster van je omgeving,
dan wanneer je je laat afleiden. Het kan
ook lastig zijn als je ontdekt waar je altijd

aan voorbij leefde. Nare herinneringen,
of dingen die je had willen doen, maar
niet deed, om maar eens iets te noemen.
Daarom hebben we de gebedsbrievenbus
bedacht.”
De kerk wil mensen uitnodigen om mee
te doen. Doe eens een dagje (of langer)
aan bewustwording en ontdek wat het je
oplevert. Als je tegen iets aanloopt waar je
voor wilt bidden, schrijf dat op een briefje
en stop het in de gebedsbrievenbus. Elke
zondagmorgen leegt de gemeente de brievenbus en wordt er gebeden voor wat er
op de briefjes staat. Je mag je gebed dus
anoniem inleveren. Ook mag je alleen een
naam opschrijven van degene aan wie jij
denkt, of je noemt een situatie waar je mee
zit, dichtbij of ver weg, dat maakt niet uit.
Als je op zondagochtend de klokken hoort
luiden, dan weet je dat er voor jouw gebed
gebeden is.

17 feb

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

24 feb

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor overleden leden
familie Masraff, Frans Hol, Anneke
Kimmel, Jo en Truus Mommersteeg,
mevrouw Mommersteeg-van Kuijk,
José en Wim Becx

03 mrt

Carnaval
Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

06 mrt

Aswoensdag
Viering met parochiegroep uit
Engelen om 19.00 uur in Bokhoven

10 mrt

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Fred Leenaers

17 mrt

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

24 mrt

650-jarig bestaan van de
Parochie Bokhoven
Speciale viering dameskoor en
orgelbegeleiding
Intenties voor overleden leden
familie Masraff en Jo en Truus
Mommersteeg

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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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

Met respect voor
elke wens

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

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

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

Veel winnaars bij toernooi Recrea
Op donderdag 10 januari was weer het
traditionele Goede Voornemens Toernooi
bij tafeltennisvereniging Recrea. Het toernooi bestond uit twee delen; een jeugdgedeelte van 19.00 tot 20.15 uur, gevolgd
door het volwassenen gedeelte tot circa
23.00 uur. Deelname was gratis, dankzij een
bijdrage van ‘wijkgericht werken’ vanuit
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor veel
deelnemers was het tevens de eerste keer
dat ze de vernieuwde Engelenburcht zagen,
iedereen was positief verrast hoe het
geworden was, dus de stemming zat er al
snel goed in.
De jeugd werd ingedeeld in twee poules:
een voor de jongste jeugd en eentje voor de
oudere jeugd. Na een korte uitleg en even
inspelen kon het toernooi beginnen. Het
was gezellig en er werd serieus gespeeld.
Veel spelers waren aan elkaar gewaagd,
waardoor het tot de laatste ronde spannend bleef wie er zou winnen. Uiteindelijk
won Finn bij de jongste jeugd, met Aiden
op de tweede en Matteo op de derde
plaats. Bij de oudere jeugd won Recrea lid
Max, en werd de winnaar van de vorige
twee jaren, Floor, tweede. Een verdienstelijk derde plaats was er voor Bekir. Uiteraard
was er voor alle deelnemers een prijs!

Bij de volwassenen waren er drie poules;
beginners, half gevorderden en competitiespelers. Ook hier spannende partijen, al
was bij de ‘half gevorderden’ de winnaar
al vroeg duidelijk: Albert. Hij had vroeger
veel gespeeld en die ervaring kwam in de
loop van de avond allemaal naar boven.
Tweede en derde waren Daan en Frans.
Bij de beginners poule ging de eerste plek
naar Martin B. gevolgd door Daan, Luuk
en Niels (gedeelde tweede plek), met een

Als wil en kunnen minder worden

Op woensdag 9 januari waren ongeveer
40 oudere dorpsgenoten aanwezig in De
Engelenburcht tijdens een middag, die in
het teken stond van het thema ‘Wilsverklaring in de zorgpraktijk’. Inleiders waren
huisarts Michael Smulders en ethicus Hans
van Dartel.
Van Dartel behandelde wat de wet en
regelgeving zegt inzake levensbeëindiging
en euthanasie, vooral als de menen zelf niet
meer in staat zijn hun mening kenbaar te
maken. Hieronder valt ook orgaandonatie
in geval van hersendood. In alle gevallen
moet een bewijs van de patiënt aanwezig
zijn, een wilsverklaring, opgemaakt door
de patiënt in een geestestoestand, waarin

hij weet wat hij vraagt, opschrijft om uit
te voeren, als hij niet meer in staat is dit
zelf te verklaren. De patiënt kan ook een
vertegenwoordiger benoemen, die namens
hem optreedt. Het is raadzaam, bij een
wilsverklaring, dit te doen in samenspraak
met de huisarts en deze verklaring bekend
te maken bij de zorgverleners, familie en
eventueel de vertegenwoordiger.
Euthanasie, beëindiging van het leven, is
echter geen recht dat je kunt eisen van een
zorgverlener. Je mag aannemen dat een
arts probeert de patiënt zo goed mogelijk te behandelen, zodat het lijden zo min
mogelijk zal zijn. Euthanasie is nog steeds
strafbaar, tenzij de arts meent dat er een
ondragelijke situatie is ontstaan. Hij neemt

derde plaats voor Martin F. Bij de competitiespelers waren de top drie prijzen voor
Bart, Ronald en Ton. Een leuke sportavond
voor alle deelnemers.
Het bestuur van Recrea hoopt dat de
deelnemers hun ‘Goede Voornemens’
volhouden door middel van een wekelijkse
tafeltennisavond. En voor diegenen, waar de
goede voornemens alweer wat wegzakken:
volgend jaar organiseert Recrea het toernooi opnieuw.

dan zijn eigen verantwoordelijkheid.
Na de pauze gaf Smulders enkele voorbeelden uit zijn praktijk en de problemen
die daarbij waren opgetreden. Hieruit bleek
steeds weer dat de wilsverklaringen niet
goed waren of dat de erfgenamen meer
handeling eisten dan overeengekomen in
de eerder opgemaakte wilsovereenkomst
van de patiënt. Het is een moeilijke materie,
die van alle betrokkenen de uiterste zorg en
zorgvuldigheid vereist. Namens de aanwezigen dankte de heer Pelders de inleiders
voor hun volledige en deskundige uiteenzetting.
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Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum

De kunst van het samenwerken

Basisonderwijs, kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang in één kindcentrum: dat is de ambitie van alle schoolbesturen in ’s-Hertogenbosch. Inmiddels
krijgen de kindcentra steeds meer vorm.
Jenaplanschool Antonius Abt en Eigenwijze (kinderopvang en buitenschoolse
opvang) werken daartoe al vele jaren
nauw samen. Dat die samenwerking niet
alleen verantwoord is, maar ook leuk, is
onder meer te zien tijdens de jaarlijkse
Pareltjesavond op � april. Een avond
waarop alles draait om Kunst.

Eén van de redenen om kindcentra te realiseren is het streven naar een doorgaande
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13
jaar. Met andere woorden: doordat binnen
een kindcentrum wordt samengewerkt
door de kinderopvang, de buitenschoolse
opvang en het basisonderwijs is het voor
de kinderen gemakkelijker om over te gaan
van opvang naar onderwijs. Je zou zelfs
kunnen zeggen, dat er helemaal geen overgang meer is. Daarnaast is het dé manier
om kinderen goed te blijven volgen in hun
ontwikkeling.

Op weg naar één visie

“Het belangrijkste van samenwerken binnen

het kindcentrum is, dat je de goede dingen
voor de kinderen doet”, zegt Helma van
Hoof, directeur-bestuurder van Jenplanschool Antonius Abt. De samenwerking
tussen de school en Eigenwijze ontwikkelt
zich steeds verder. Dat gaat in fasen, vertelt
Helma. “Eerst deel je een ruimte met elkaar
en doet iedereen zijn eigen ding. In een
volgende fase zoek je elkaar op om samen
activiteiten te ontwikkelen. Vervolgens
werk je aan de inhoudelijke afstemming.
Het MT van onze school en het MT van de
kinderopvang worden nu zó gecoacht dat
ze samen echt een stap verder zetten in het
formuleren van één gemeenschappelijke
visie op de pedagogische en didactische
aanpak en daarnaar handelen.”

Kernwaarden: op en top Jenaplan

zijn er nog meer wensen. Het zou mooi zijn
als we straks ook personeel kunnen gaan
delen. Dat bijvoorbeeld een onderwijsassistent van de school eens aan de slag kan
gaan bij de bso en vice versa.

De beide MT’s hebben maandelijks overleg
en er is ook regelmatig overleg tussen de
groepsleiders van Jenaplanschool Antonius Abt en de pedagogisch medewerkers
van Eigenwijze. Binnen de MT’s stellen we
ons de vraag wat de kernwaarden van het
kindcentrum moeten zijn. En omdat zowel
het basisonderwijs als de kinderopvang
de signatuur van Jenaplan heeft, willen
we natuurlijk dat die kernwaarden voor
iedereen hetzelfde zijn. Voor de toekomst

Samen kindgericht werken

Terwijl het beleid volop in de groei is, wordt
er op kindniveau al veel samen gedaan. Zo
hebben de pedagogisch medewerkers van
Eigenwijze en de groepsleiders van Jena-

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

WORTELS & VLEUGELS

ijs

derw
ruim 30 jaar on
Biedt kinderen
principes.
lan
ap
Jen
de
volgens

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

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

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

binnen de hele school of stamgroep.

Locatie Slot
Oberon 17
5221 LT Engelen

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

Locatie Park
Engelerpark 4
5221 AM Engelen

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

planschool Antonius Abt samen een cursus
gevolgd over de ’10 Ankers voor kindgericht werken’, een concept waarin onder
meer de competentie en de verwondering
van het kind een belangrijke rol spelen.
Die factoren spelen eveneens een rol bij
de schoolthema’s. Ook op dat niveau vindt
al afstemming plaats. De kinderen trekken
hierin samen op. Zo’n thema is meer dan
een simpel onderwerp. De kinderen steken
wekenlang veel tijd en energie in het onderzoeken en beleven van een thema. Ze gaan
daarvoor écht de diepte in.

Van poëzie tot portret: Pareltjesavond
Het thema waarmee we nu binnen het
hele kindcentrum werken, is kunst. We zijn
gestart met het fenomeen poëzie, omdat
we daarvoor een mooi aanknopingspunt hadden met de taalleerlijn. En op dit
moment werken de kinderen op verschillende niveaus hard aan allerlei uitingen in
beeldende kunst. Het thema is niet zomaar
gekozen. We vinden allebei kunst en creativiteit erg belangrijk.
Tijdens de Pareltjesavond van dit schooljaar, die op 3 april zal worden gehouden,
presenteren zowel de kinderen van Jenaplanschool Antonius Abt als de kinderen van
Eigenwijze hun kunstwerken en vertellen
ze aan hun ouders en andere belangstellenden meer over het hoe en waarom
daarvan. Het belooft nu al een bijzondere
avond te worden. Er worden écht mooie
kunstwerkjes gemaakt!

Welkom van 0 tot 13 jaar

Hoever de onderlinge afstemming in de
ideale situatie gaat, licht Helma toe aan de

hand van een voorbeeld: “Stel dat Eigenwijze een kind aanneemt met extra ondersteunings- en begeleidingsbehoefte, dan
mogen de ouders ervan uitgaan, dat hun
kind zich straks ook prettig en veilig voelt
op onze school. Daarom is er van meet af
aan goed overleg nodig tussen de kinderopvang en de school over de manier
waarop we een kind het allerbeste kunnen
bieden zolang het in ons kindcentrum is.”
Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum heeft
niet de ambitie om door te groeien naar

een totale, juridische eenheid. “Het gaat
ons puur om inhoud, aanpak en visie”. Die
visie behelst overigens veel meer dan het
pedagogisch en didactisch beleid. Het gaat
bijvoorbeeld ook om een goede communicatie met de ouders. “Voor hen moet de
omgang met het kindcentrum gemakkelijk
en transparant zijn. Uiteindelijk is ons enige
doel het creëren van een fijne, vertrouwde
plek, waar kinderen zich op hun eigen
manier optimaal kunnen ontwikkelen!”
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Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

Op zondag 3 februari presenteerde ‘Diezepodium’ de bluesrockformatie Redhouse in
De Engelenburcht. Diezepodium is de naam
van de formule waaronder De Engelenburcht regelmatig informele muziekoptredens op het nieuwe podium in de barzaal
presenteert.
Redhouse, bestaande uit Peer van Dongen,
Eus Adank, Toon van Herpen en Rob
Heeren, is een stevige band die de afgelopen 10 jaar al flink wat ervaring heeft
opgedaan op diverse podia in de regio.
Ze hebben een duidelijke basis in de blues
maar blijven niet beperkt tot de bekende
drie accoordenschema’s.
Redhouse heeft een gevarieerd repertoire
van voornamelijk nummers uit de seventies
met lekkere riffs met daarbij ook aandacht
voor wat minder bekende nummers van
artiesten als Rory Gallagher, Jimi Hendrix,
Livin’ Blues, ZZ Top en De Stones.

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

Wildkamperen

Op 12 januari werd er wederom een tentje
aangetroffen in het bosgebied aan het
Meerheuvelpad nabij de Eendenkooi. De
boswachter en de wijkagent troffen ook de
bewoner ervan aan; hem werd verzocht het
gebied zo snel mogelijk te verlaten en hem
is twee maal proces-verbaal aangezegd: in
verband met het kamperen en het achterlaten van afval. In de week daarna werd
gecontroleerd of hij daadwerkelijk weg
was. Indien dat niet zo was, dan zouden de
achtergebleven spullen geruimd worden.

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.

Kasteeldeskundige Rob Gruben
Kees van den Oord
Het heden is niets zonder het verleden.
Wie het heden wil kennen, moet het
verleden bestuderen.
We spreken met Rob Gruben over het
kasteel van Bokhoven.
Ir. Rob Gruben (1964), geboren in Engelen,
woont sinds 2001 in Bokhoven. Hij studeerde
bouwkunde aan de Technische Universiteit
in Delft. Hij schoolde zich daarna in middeleeuwse archeologie te Amsterdam en in
kunstgeschiedenis te Leiden. Tijdens de
jaren tachtig werkte hij als student bij de
Bossche Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM).   Zo werd
hij betrokken bij de opgraving van het
kasteel van Bokhoven. Hij maakte belangrijke ontdekkingen mee.   In 1986 vond
hij de hoofdburcht en twee jaar later de
voorburcht. “Prachtige vondsten. Kastelen
genieten sinds mijn jeugd alle aandacht.
Zij zijn fascinerend.” Rob maakte van zijn
hobby zijn beroep en later zijn bedrijf. In
1995 werd hij zelfstandig bouwhistoricus
en vier jaar later was hij directeur-eigenaar
van het bureau voor Bouwkunde, Archeologie, Architectuur en Cultuurhistorie
(BAAC). In Nederland geldt hij als een van
de belangrijkste kasteeldeskundigen. Vorig
jaar verscheen een uitgebreid wetenschappelijk artikel over het kasteel van Bokhoven
en een bouwhistorische analyse van het
bewaard gebleven muurwerk.

Versterkt vierkant huis

De buitenmuur van de voorburcht is het
oudste restant van het middeleeuwse
Bokhoven. Deze stamt uit 1365. De muur,
die parallel loopt met de Gravin Helenastraat, werd in 1973 door toenmalig eigenaar Nol van Dijk gerestaureerd. Architectenbureau Van der Laan was daarvoor
verantwoordelijk. Hij liet op het braakliggend terrein een villa in Bossche School stijl
optrekken.  Van Dijk was niet op de hoogte
van wat er onder de grond zat. Joop de Laat

werd in 1985 de nieuwe eigenaar en wilde
achter de villa een zwembad aanleggen.
Tijdens graafwerkzaamheden stuitte hij
onverwacht op forse restanten van muren.
Het metselwerk was nog gaaf. De BAM
van de gemeente ’s-Hertogenbosch werd
in 1986 ingeschakeld. Stadsarcheoloog
Hans Jansen ontdekte tijdens de zomermaanden een versterkt vierkant huis met
rode bakstenen. Rob Gruben was daarbij
aanwezig. Zij troffen een hoofdburcht aan,
bestaande uit een zware woontoren, een
zaalbouw van circa 5 x 9 meter, een binnenplaatsje met een waterput en een poortgebouw. Het geheel werd omgeven door een
gracht. “We hebben het kasteel opgegraven
en goed beschreven. Daarna is het geheel
in ongeschonden staat onder de grond
verdwenen. De geschiedenis van dit kasteel
is daarmee bouwhistorisch veiliggesteld.”  
Na archiefonderzoek heeft Rob Gruben
onder meer vastgesteld dat edelman Jan
Oem van Arkel, neef van prins-bisschop
van Luik, op 16 oktober 1365 de heerlijkheid
Bokhoven heeft gekocht. Hij gaf na 1365
de aanzet tot de bouw van dit kasteel. Het
kasteel werd echter in 1672 door de Franse
troepen van Lodewijk XIV opgeblazen. Het
werd een ruïne, die in 1762 tot de op grond
werd afgebroken.

Voorburcht

De opgraving van 1986 was niet de laatste
op dit unieke terrein.   De BAM besloot
om de noordelijke muur nader te onderzoeken. Dit leidde in de eerste maanden
van 1988 tot een nieuwe ontdekking: een
grote voorburcht. Met een maat van 26 x
29 meter omvangrijker dan het kasteel. Het
geheel bestond uit o.a. een poort, bijgebouwen en vermoedelijk ook een kapel.  
Deze voorburcht stamt uit dezelfde tijd als
het kasteel. In tegenstelling tot het kasteel
werd de voorburcht tijdens 1672 niet zwaar
verwoest. Het gebouw werd hersteld en
tot nieuwe woning voor de graaf en rent-

meester ingericht.  In 1794 moest de voorburcht er ook aan geloven: Franse troepen
verwoesten, waarschijnlijk uit wraak tegen
de adellijke bewoners, het gebouw. Alleen
een deel van de voorpoort en de muur
bleven staan. De opgraving van 1988 bracht
ook iets bijzonders aan het licht. Aardewerk
en scherven uit de twaalfde en dertiende
eeuw wijzen op eerdere bewoningen. “Wie
er toen woonden, weten wij niet. De voorburcht is op deze lagen opgetrokken. Vast
staat dat het geen kasteel was”, aldus Rob
Gruben.

Poortgebouw

In 2001 kwam er opnieuw een opgraving.  
Eigenaar Joop de Laat gaf het bedrijf van
Gruben, BAAC, opdracht om onderzoek te
doen naar de poortingang van de voorburcht. De Laat wilde het 15de-eeuwse
poortgebouw herbouwen. Een zo verantwoord mogelijke reconstructie was het
uitgangspunt. Tijdens het archeologisch
onderzoek ontdekte BAAC o.a. een onbekend rond hoektorentje. Schetsen voor
een Bokhovense poortgebouw kwamen
er, maar tot een herbouw kwam het helaas
niet.

Landgoed Bokhoven

De geschiedenis van Bokhoven was
eeuwenlang de geschiedenis van de heer en
zijn kasteel. In 1928 kwam er een einde aan
de adellijke band. De Hertog en Hertogin
de Levis de Mirepoix besloten tot verkoop.
De opbrengst bedroeg ruim 19.000 gulden
De bezittingen en de grond van het kasteel
werden door notaris Fock te Vught in het
openbaar verkocht. Onlangs kwam ik in
bezit van de Catalogus van de Openbare
Verkooping van het Landgoed Bokhoven  
met in totale grootte: ruim 147 hectare.
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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

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

Valkerij: niet meer voor koningen en keizers …
Els Brendel
In De Tweeterp van december heeft u
al met hem kennis kunnen maken: Jean
Engelen. Min of meer bij toeval hoorden
wij dat hij een enthousiast valkenier is en
er even enthousiast over kan vertellen.
Dat verhaal wilden we graag horen, dus
ging ik op een prachtige winterdag naar
Daliënwaerd, waar hij woont met zijn
vrouw Nelleke.
In Wikipedia had ik, ter voorbereiding,
‘valkerij’ opgezocht en vond: oorspronkelijk
de kunst van het vangen en africhten van
valken ten behoeve van de jacht. Vooral
aan keizerlijke en koninklijke hoven was
het een belangrijk en prestigieus tijdverdrijf. Brabanders speelden een aanzienlijke
rol in de vangst en handel van de valken.
Nu verbeeldde ik me al iets over valkerij te
weten omdat ik, misschien net als u, lezer,
op tv had gekeken naar Typisch Thorn, waar
een valkenier kinderen vermaakte door een
valk vlak over de kinderen te laten scheren.
Maar dat was volgens Jean volksvermaak en
had niets met valkerij te maken. Nu is Jean
noch een Brabander, hij komt uit Limburg,
noch een koning of keizer, dus ligt het voor
de hand dat mijn eerste vraag is hoe hij met
de valkerij in aanraking kwam.

het certificaat en werd lid van Valkerij
verbond Adriaen Mollen. In Nederland
bestaan nog maar 3 valkerij verenigingen.
Dat de fascinatie voor roofvogels wortels
heeft in de geschiedenis, wordt duidelijk
als Jean mij foto’s laat zien van familiewapens met valken en haviken en gebouwen
met roofvogels, onder andere sociëteit De
Zwarte Arend in ‘s-Hertogenbosch. Vooral
in de kunst kom je vaak afbeeldingen uit de
valkerij tegen. En een wedstrijd van voetbalvereniging Vitesse begint nooit voordat
de arend is geland op de middenstip.

Toen hij zeven jaar oud was, vroeg een
vriendje hem mee naar huis om hem iets
te laten zien. Dat iets bleek een vogelkooi, waarin een jonge havik zat. Jean keek
de vogel in zijn priemende gele ogen en
daar ontstond een fascinatie. Het was zijn
eerste kennismaking met een roofvogel,
een havikwijf. Vrouwtjes heten wijf, mannetjes tarsel. Jaren gingen voorbij. Pas in
2009 laaide de liefde weer op toen Jean in
Valkenswaard het Valkerij Museum bezocht.
Hij wist toen dat hij valkenier wilde worden.
Hij startte met de opleiding ‘Jacht met een
of meer jachtvogels’. De opleiding kent een
theoretisch en een praktisch deel en wordt
afgesloten met een examen. Jean behaalde

Een roofvogel is van nature wild. Wennen
aan de valkenier en daarna aan de omgeving is een eerste vereiste. Gedurende dat
wennen krijgt de valk een huifje op waardoor hij rustiger wordt. Daarna begint het
trainen voor de jacht. Een vogel leert terug
te komen bij de valkenier, als hij weet dat
de beloning een lekker stukje vlees is. Om
de valk te lokken draait de valkenier met
een loer waarin vlees zit. De uitdrukking
‘iemand een loer draaien’ komt er vandaan.
Bij een havik zwaait de valkenier met zijn
handschoen, waarin ook een stukje vlees
zit. De eerste vrije vlucht is zowel voor
de vogel als voor de valkenier spannend.
Valkeniers kennen twee manieren om te

jagen: de hoge vlucht en de lage vlucht.
De hoge vlucht gebeurt met valken op
alles wat vliegt, ‘veerwild’ geheten. De lage
vlucht gebeurt met haviken op alles wat
laag vliegt en loopt, ‘veer- en pluimwild’.
Vroeger ging het vooral om het plezier van
de jacht, vertelt Jean. Nu is het meer schadebestrijding en wildbeheer, waar overigens niet iedereen het mee eens is.
Jean noemt zichzelf een ‘leunstoelvalkenier’. Hij heeft zelf geen vogel, maar
hoopt er nog eens een te krijgen samen
met een aantal andere valkeniers. Zo’n
groep valkeniers heet een ‘combinatie’ en
ieder groepslid heet een ‘combinant’. Nu
leest hij er veel over en hij blijft het prachtig
vinden om te zien hoe een vogel vanaf de
hand van de valkenier naar z’n prooi komt.
De vlucht van die vogel vindt hij adembenemend. Maar hij vindt het ook mooi om
te zien hoe slim konijnen en kraaien zijn,
vooral aan het einde van het jachtseizoen.
Zij zijn de roofvogel toch nog weleens te
slim af. Zijn eigen definitie van valkerij is
‘topsport in vogelvlucht’ en misschien is
dat wel een mooie afsluiting van dit verhaal.
Maakt Jean’s verhaal u nieuwsgierig? Kijk
op www.valkerij.nl. Daar vindt u ook afbeeldingen van onder andere een loer en een
huifje.
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Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

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

Vijfde editie pubquiz was top!
De beste editie tot nu toe!' En, “Wij doen de
volgende keer weer mee!” Dit soort enthousiaste opmerkingen kreeg de organisatie na
de vijfde editie van de pubquiz in De Engelenburcht. En dat met 168 deelnemers en 33
teams! Inmiddels is het de organisatie wel
duidelijk dat de opzet van de pubquiz een
gezellige en uiterst vermakelijke formule is
voor een geslaagd avondje uit.
Het succes van de pubquiz avond ligt aan
verschillende factoren. Als organisatie
hebben we natuurlijk iedere editie goed
geëvalueerd en hebben we goed geluisterd naar de ideeën van de deelnemers. Als
eerste was er een betere doorloop van de
vragen en de antwoorden. Zo zorgden de
plaatjesronden ervoor dat deelnemers weer
sneller aan de tafels zaten en het sneller
verwerken van de antwoorden door uitbreiding van de jury was een prima verbetering.
De afwisseling, de verschillende thema's bij
de vragen en het scoringspercentage waren
een stuk beter dan vorig jaar.  De zaal, de

nieuwe entourage van De Engelenburcht,
geeft veel meer sfeer en gezelligheid.
Kortom de organisatie rondom de pubquiz
is gegroeid. Daarbij is er prima medewerking van De Engelenburcht en vrijwilligers
achter de bar en niet te vergeten de hulp
van sponsoren. Ook het deelnemersveld,
van oudere jongeren en jongere ouderen

met een flinke dosis enthousiasme, is voor
de organisatie natuurlijk van wezenlijk
belang. Kortom, meerdere factoren zorgen
ervoor dat de pubquiz een geslaagde
formule is voor een lekker avondje uit in
de Engelenburcht. Genoeg redenen dus
om door te gaan! De organisatie kijkt nu al
vooruit naar pubquiz editie nummer 6!

IJsbaan Haverleij
Op maandag 21 januari is de gemeente in
samenwerking met wijkmanager Ronnie
van Gaal gestart met de aanleg van een
ijsbaan op de hoek van De Bellaard en De
Omloop nabij Slot Haverleij. De gemeente
heeft vele kubieke meters water op een
verlaagd stuk grasland gespoten.  
Helaas heeft de jeugd er nauwelijks van
kunnen genieten, want toen de baan net
geschikt was om er op te kunnen schaatsen,
viel de dooi alweer in. Het initiatief voor
deze baan is genomen door de bestuursraad. Vorig jaar had de raad al een verzoek
ingediend of er bij vorst een ijsbaan kon
komen.
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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

Gastlessen Tweede Wereldoorlog in de Matrix

Leerlingen waren betrokken en luisterden aandachtig
Kees van den Oord

Ruim twintig burgerslachtoffers vielen er
in Engelen en Bokhoven tijdens oktober en
november 1944. Dit jaar wordt de bevrijding van ’s-Hertogenbosch en omgeving bijzonder herdacht; het is al 75 jaar
geleden. Straten en bruggetjes in Engelen
herinneren aan de burgerslachtoffers, zoals
Zuster Elza Bijdam (18 jaar), moeder Fientje
Brouwers (40 jaar) of gemeenteontvanger
Willem Leyte   (62 jaar).   Bij De Engelenburcht bevindt zich een massagraf van deze
burgerslachtoffers. Hun namen prijken op
het monument. Op 4 mei worden ze ieder
jaar herdacht.
Het was in die dagen van 1944 hier
levensgevaarlijk en chaotisch. Duizenden
granaten en kogels vlogen dag en nacht
rond en sloegen neer. De mensen doken
onder, maar waren toch niet veilig. Ida
Huijsmans was het eerste slachtoffer, dat
op 25 oktober 1944 door een granaatbeschieting in de kelder aan de Dorpsstraat
dodelijk werd getroffen. Kees van Buul werd
op 11 november in het ‘zaaltje’ bij de parochiekerk Bokhoven door een Duitse granaat
vanuit Ammerzoden getroffen.
De meeste burgerslachtoffers vielen tijdens
de ochtend van zondag 29 oktober 1944,
aan de rand van Engelen, vlakbij de hoek
van de Schoolstraat en de Vlijmensesteeg.  
Ze kwamen met ca. 100 man terug uit de
onveilige polder tussen Vlijmen en Engelen
en werden getroffen door friendly fire,
vermoedelijk van   luchtafweerkanonnen
van het   Engelse 116e LAA (Light Anti
Aircraft) Regiment. Deze stonden opgesteld
in ‘s-Hertogenbosch-West. De beschieting
duurde niet langer dan twintig minuten
en raakte de stroom vluchtende burgers
vol. Het regiment had de opdracht Duitse
soldaten in het gebied langs de Dieze tot
aan Deuteren uit te schakelen. Onschul-

dige Engelenaren waren nu hun doelwit.
Deze afschuwelijke gebeurtenis op 29
oktober 1944 vormde meer dan voldoende
reden om een plein in Engelen daarnaar te
noemen.
De meeste kinderen van de groepen 7
en 8 van basisschool De Matrix kennen
deze dramatische, plaatselijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog niet.
Sommigen wonen wel in straten, genoemd
naar de slachtoffers. De leerlingen waren
tijdens de gastlessen van Frans Lucas en
mij zeer betrokken. Stil luisterden ze naar
de verhalen, vingers gingen voortdurend in
de lucht voor opmerkingen of vragen.  Een
kleindochter herkende Pietje van de Griend
en zijn paard Jet. “Pietje was een broer van
mijn opa”.
Het project ‘Wat als het jou overkomt’ sloeg
tijdens de eerste schoolweken van januari
aan. De Tweede Wereldoorlog stond op het
lesprogramma.
Frans Lucas (1945), voorzitter van heemkundekring Angrisa, heeft als baby de
hongerwinter in Rotterdam nog meegemaakt.  “Ik hoorde later dat ik mijn leven te
danken heb aan een moeder in de straat.
Mijn moeder kon me niet meer voeden, een
vrouw die net haar baby had verloren, nam
haar plaats over”, aldus Lucas. Hij startte
de eerste gastles met een kort overzicht
van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
De opkomst van Hitler, het nationaalsocialisme en de Jodenvervolging kwamen aan
bod.  Tijdens de tweede gastles ging Frans
Lucas dieper in op de plaatselijke geschiedenis van Engelen. Ik vulde hem aan met
een verhaal over de oorlog in Bokhoven.
Wij gebruikten het digibord en lieten onze
powerpoint met foto’s en kaarten zien.

Juffrouw Tatjana en de meesters Stef en
Michiel keken toe. Zij hoefden de orde niet
te bewaken, de leerlingen van respectievelijk groepen 8 en 7 waren vol aandacht.
Frans Lucas heeft als heemkundige veel
onderzoek gedaan naar twee vliegtuigen,
die in Engelen zijn neergestort. Het ene was
een Duitse bommenwerper Dornier, die op
4 april 1941 een noodlanding maakte in het
Engelse Gat. Het andere was een Halifax,
die op 28 augustus 1944 neerstortte in de
polder van de Henriëttewaard. Er vielen
daarbij doden. Sommige leerlingen wisten
dat twee Engelse soldaten op het kerkhof
van Engelen begraven waren. Bij mijn
verhaal over de complete verwoesting van
Bokhoven wisten de leerlingen niet direct
waarom de kerktoren het moest ontgelden.
Zij snapten wel, waarom het Duitse leger de
uitkijktoren kapot schoot
De gastlessen worden herhaald in oktober
2019. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft
een uitgebreid programma voor de week
van 20 tot en met 27 oktober, dat in alle
kernen wordt gevierd.
Oproep:
Kees van den Oord en Frans Lucas zijn
bezig met een boekje over de Tweede
Wereldoorlog in Bokhoven en Engelen.  In
september zal het boekje verschijnen. Wie
heeft nog foto’s of bezit persoonlijke documenten uit de tijd 1939-1945? Meld je bij
oordhist@home.nl of 06-10481942.
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De Locatie groeit en bloeit
Op de rand van Engelen, nabij het
Engelermeer, ligt zorgboerderij De
Locatie. Het is een thuis voor zo’n vijftig
kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Het is een speciale plek voor
bijzondere jeugdzorg, waar jongeren en
kinderen terecht kunnen in een rustige
en stabiele omgeving. Met kleinschalige
en persoonlijke aandacht en zorg.
Bernadette van den Akker en Wim Habraken
zijn tien jaar geleden aan de slag gegaan in
een oude boerderij aan de Gemeint. Op dit
moment staat De Locatie bol van de activiteiten met dieren, een tuin, een winkel, ‘n
verkooppunt, een timmer- en metaalwerkplaats, een terras, een camping en meer. De
jeugd draait mee met al het werk, dat een
boerderij met zich meebrengt.

Vers van den akker

Eén van de nieuwere activiteiten is ‘Vers
van den akker’. Op zaterdag verkopen de
kinderen en jongeren groenten, eieren
en huisgemaakte sapjes in een wijk in
Vlijmen en voor ’s-Hertogenbosch-West
bestaan gelijke plannen. “De jeugd vindt
het prachtig en de spullen worden goed
verkocht” legt Bernadette uit. Ook in de
winkel bij de boerderij verkopen ze al die
producten, maar ook zelfgemaakte kaarsenstandaards, wierookhouders, spelletjes
en tafeltjes. Ze stellen ook groentepakketten samen, waarvan ze de opbrengst in
zonnepanelen steken. Maandelijks is er ook
een aanschuiftafel met een heerlijke maaltijd, die een kok en de jongeren samen voor
de gasten bereiden.

opvoedingsproblemen. Opvoeden is als
kamperen. Je bouwt gezamenlijk iets op.
Ouders, ook alleenstaande, en kinderen tot
14 jaar komen in de zomer naar De Locatie
en logeren op de camping. Dan zijn ouders
en kinderen samen verantwoordelijk voor
het opbouwen van de tenten, het koken en
het wassen. Samen doen ze activiteiten als
hutten en vlotten bouwen en speurtochten.
Ze leren dat er allerlei manieren zijn om met
elkaar om te gaan. Het ‘kampeleren’ geeft
handvaten waar je wat aan hebt.

Zij leren daar sociale vaardigheden, zoals
samen spelen en het onderling gezellig
houden. Er zijn ook een paar kinderen,
die de druk van een gewone school niet
aankunnen. Zij krijgen één op één begeleiding en draaien in alle boerderijtaken mee.
Er zijn vijftien parttimers, grotendeels voor
de zorg, maar ook voor het onderhoud. Een
groep van tien vrijwilligers is elke week van
de partij en veel vrijwilligers springen regelmatig bij.

Camping

Vrijwilligers

Het Effect-festival, dat nu vier keer op De
Locatie is gehouden, is niet meer weg te
denken. Een groot en geweldig tweedaags
feest met muziek en optredens met inhoud
dat veel bezoekers trekt. Ook de jongeren
steken hiervoor goed de handen uit de
mouwen.

‘Kampeleren’ doen ze al 10 jaar. Dit
kamperen met leren is voor gezinnen met

Foto: © BAM! Fotografie

Op woensdagmiddag en zaterdag komen
er zo’n vijftien kinderen naar De Locatie.

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

Effect-festival

Veel steun

Een half jaartje geleden brandde de kantine
af. Ouders, kinderen en andere betrokkenen kwamen in actie en haalden geld op
voor een nieuw onderkomen. Dat is gelukt
en de bouw is inmiddels gestart en hopelijk
in de zomer helemaal klaar.

Meer informatie

Wie meer wil weten over zorgboerderij De
Locatie kan een kijkje komen nemen aan
de Gemeint 3 in Vlijmen, kijken op www.
delocatie.nl, bellen naar 06-537 528 91 of
e-mailen naar delocatie@gmail.com.
www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Engelenaar in beeld: Charles ter Ellen
Yvonne van Roosmalen
Charles is 55 jaar geleden begonnen met De Tweeterp. Toen was het een gestencilde versie.
Daarnaast heeft Charles heel veel betekend voor het dorp met diverse nieuwe initiatieven,
vaak samen met zijn vrouw Tonnie.
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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

Groente en fruit
in prijs verlaagd

maar € 995,- incl. BTW

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

De snelst groeiende keten van Nederland

Groente en fruit staan bij veel klanten
dagelijks op het menu en zijn de basis
van elk boodschappenlijstje. Bovendien
zijn groente en fruit een belangrijk onderdeel van een gezond eetpatroon. Omdat
PLUS staat voor goed eten, geproduceerd met liefde voor het product en met
aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn, verlaagt de supermarkt blijvend de prijzen op veel populair groente
en fruit. Zo maakt PLUS Mulder goed
eten voor iedereen nog betaalbaarder.
De producten die in prijs verlaagd zijn,
worden ‘Laagblijvers’ genoemd. Deze laagblijvers zijn alledaagse groente en fruit,
zoals broccoli, paprika’s, appels, komkommers, tomaten, courgettes en champignons. Een laagblijver is geen tijdelijke
aanbieding, maar het hele jaar door extra
scherp geprijsd. De Laagblijvers zijn in de
winkel te herkennen aan het opvallende
paarse logo.

PLUS helpt consument

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

De structurele prijsverlaging op groente
en fruit is niet de eerste stap die PLUS
heeft gezet om consumenten bewuster
en gezonder te laten kiezen. Zo introduceerde de supermarktorganisatie als
eerste in Nederland een calorie-meter bij
alle niet-alcoholische koude dranken, een
suikermeter bij ontbijtgranen en een vezelmeter bij brood.
De inhoud van blikjes frisdrank is aangepast van 330 naar 250 ml. Op verpakkingen
van het PLUS huismerk prijkt al geruime tijd
geen kindermarketing meer en kinderproducten van A-merken voorzien van kindermarketing worden niet meer op kinderooghoogte geplaatst.

www.eigenwijzekinderopvang.nl

Naast het promoten van de consumptie
van groente en fruit, besteedt PLUS veel
aandacht aan het belang van goed ontbijten
en een dagje zonder vlees. PLUS verbetert
bovendien continu de productsamenstelling van de huismerkproducten, bijvoorbeeld door minder suiker, verzadigd vet
en/of zout te gebruiken. De supermarkt is
daarnaast als hoofdpartner verbonden aan
‘Schooldag van de duurzaamheid’ rondom
de Kinder Global Goal ‘Gezond & Happy’.

V

Een nieuw evenement voor de jeugd
GALA: ‘DRESS to IMPRESS’

Op zaterdag 11 mei organiseert De Schuilplaats een echt GALA voor de jongeren
van 13 tot en met 17 jaar uit Engelen. Denk
hierbij aan een rode loper, meiden in mooie
jurken en jongens strak in het pak! ‘DRESS
to IMPRESS’ is het motto. We toveren de
Schuilplaats om tot een ware balzaal voor
een spetterend feest. Bij zo’n evenement
hoort natuurlijk ook een spectaculaire
entree. Wij zouden het erg gaaf vinden
als jongeren in stijl worden afgezet. En
wat hoort bij een rode loper … juist, een
limousine of een vette sportwagen! Maar
je kunt er natuurlijk ook voor kiezen een
bankstel op een graafmachine te zetten of
(achter) op de motor te komen. Wij dagen
de jongeren (en hun ouders/familie) uit om
er een onvergetelijke avond van te maken.
Wil je meer info? Neem even contact op met
Jos, de jongerenwerker. Op social media en
in De Tweeterp maken we binnenkort meer
nieuws bekend, zoals: wanneer er tickets
verkrijgbaar zijn.

Eigenwijs Jongerenwerk

Na de carnavalsvakantie start de gezamenlijke activiteit van BSO Eigenwijze Kinder-

Activiteitenaanbod:
Dag
Activiteit
dinsdag
Girlz Club
Inloop
woensdag
Inloop schooljeugd
Boys will be Boys
donderdag Eigenwijs Jongerenwerk
vrijdag
Streetcats
Inloop
Jongereninloop
Schuilplaats XL
Contactgegevens:

Met de mist boven de velden was het op zaterdag 29 oktober jl. het ideale weer voor de jaarlijkse
Halloween Spooktocht, georganiseerd door Jeugd- en Jongerenwerk De Schuilplaats. Ruim 300
deelnemers gingen bij Engelerhart van start, voorzien van een lichtgevende armband, een
omgeving.
Wat is
acceptabel
en gezond en
opvang enspannend
De Schuilplaats.
Deze
activiteit Langs
verhaal en een
routebeschrijving.
de route hadden
verschillende
bewoners
met
kaarsjes, georganiseerd
spookfiguren en ander decoratiemateriaal
buitenhet
gehangen
om
de sfeer
wanneer
wordt
een
probleem?
Welke
wordt tweepompoenen
keer
per
maand
te verhogen.

afspraken maak je met je tiener?
op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.30
Vanaf Engelerhart, waar twee reusachtige zombies dwaalden, liep de route via de Fuutlaan naar
Op woensdag 17 april organiseert De
uur. De eerste
keer
is
op
21
maart
voor
de Waterhoen waar nabij een gecrashte auto de eerste zombies de deelnemers aan het schrikken
Vervolgens
via de 8,
Waterhoen
naar het speeltuintje
op de hoek
aanvoorlichtingsavond
de Kraanvogellaan.
Schuilplaats
een
voor
jongens enmaakten.
meiden
uit groep
op 4 april
Ook daar was het weer oppassen.
ouders, die zich zorgen maken of meer
is de tweede activiteit en deze is voor de
Via het 7.
fietspad,
waar
allerlei zombies staat
vanachter de
heggen
liep dewillen
route richting
de Naast de
van
dit opdoken,
onderwerp
weten.
jeugd uit groep
In elke
bijeenkomst
rotonde om vervolgens op het pad achter de Rietgors uit te komen. Hier was het aardedonker,
jongerenwerker
zijn
er
professionals
uit
een thema
centraal.
Met
verschillende
waarbij de meest lugubere zombies de deelnemers verrasten.
de verslavingszorg, die expert zijn op het
werkwijzen gaan we aan de slag met het
gebied van gamen & verslaving en gebruik
thema. Dit kan op een creatieve manier,
Social Media, aanwezig. Meer informatie
via een debat met stellingen of door sporbinnenkort in de komende edities en op de
tieve activiteiten. Thema’s als gezondheid,
‘Socials’.
op naar de brugklas, (zak)geld, ouders en
afspraken etcetera komen voorbij. Het
hoofddoel van deze activiteit is dat de
jeugd goede keuzes leert maken en beter
voorbereid is op de toekomst. Activiteiten
zijn elke keer voor een andere doelgroep:
De kruising Leunweg met de Regenwulplaan was voorzien van veel rook en er stonden zombies
bijvoorbeeld
jeugd uit groep 8, alleen voor
aan een ketting die de weg probeerden te versperren. Via de Hoogveldweg en het
rustpost activiin zicht. Deze was voorzien van leuke Halloweenspellen en er
jongens uitJochemmekampke
groep 7 & kwam
8. Bijde deze
werd soep en ranja uitgedeeld aan de deelnemers.
teiten worden experts, gastdocenten of
Via de Kraanvogellaan,
waar rondom de bushalte
ervaringsdeskundigen
uitgenodigd.
We ook weer een scala aan zombies ronddwaalden,
liep de route via de Schoolstraat naar De Vlacie. Daar stond weer een gecrashte auto waaromheen
willen graag
dat
jeugd
(of
hun
ouders)
zich
door vele zombies en lichteffecten een luguber sfeertje werd gecreëerd. Het einde van de tocht was
keer in de Engelenburcht met een grote hindernisbaan in de zaal als finale-obstakel.
inschrijven dit
voor
deze activiteit, omdat aan
Complimenten
voor de organisatie. Het
is een hele klus om alles op te bouwen, ruim 90 vrijwilligers
het uitnodigen
van externen  soms
kosten
te schminken en te voorzien van het nodige schrikmateriaal. Men kan terugkijken op weer een
zijn verbonden.
Binnenkort
verschijnt
er
Contactgegevens:
geslaagd evenement.
een overzicht met de thema’s en voor welke
Jos de Kort (jongerenwerker)
Geschreven door Hans van de Ven
doelgroep deze zijn. Ook hiervoor geldt:
j.dekort@powerup073.nl
houdt onze diverse media in de gaten. Info
06-55788548
krijgen en inschrijven kan door een mailtje
te sturen naar: j.dekort@powerup073.nl.
Jeugd- & jongerencentrum De Schuilplaats
Engelerpark 8
Voorlichting Gamen & Verslaving, 5221 AM Engelen
schuilplaats@home.nl
Do’s & Dont’s Social Media
www.facebook.com/deschuilplaatsinenFortnite, GTA, CoD, Fifa, Candy Crush, Snapgelen
chat en Instagram. Voor jongeren onmiswww.schuilplaats.info
baar en voor ouders een groot probleem,
of niet? Gamen en social media zijn razend
populair, maar zorgt (soms) voor grote
problemen in het leven van jongeren en hun

Tijd
18.30 – 20.00u
20.00 – 21.30u
13.30 – 15.00u
15.00 – 16.30u
15.30 – 17.00u
14.15 – 15.45u
18.30 – 20.00u
20.00 – 21.30u
20.00 – 23.00u

Leeftijd
Gr. 7 & 8
13+
10+
Gr. 7 & 8
Gr. 7 & 8
Gr.8 – BK.1
11+
13+
13+

Informatie / Opmerkingen
Meiden, eigen bijdrage € 1,-- per keer
Jongens, eigen bijdrage € 1,-- per keer
BSO Eigenwijze & Schuilplaats v.a. feb ‘19
Meiden, aanmelden → www.streetcats.nl
elke 3de vrijdag v/d maand → 18-1, 15-2
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Oude ansicht
Na zijn huwelijk met Jo Kusters in 1963 nam
Frans den Dekker het pand van Hannes
Bouwmans aan de Dorpsstraat 24 over, liet
dit verbouwen en begon er een levensmiddelenwinkel. Het is het derde pand
van links op deze kaart. De verbouwing
van 1963 bestond er onder andere uit dat
voor de oude boerderij van Bouwmans een
compleet nieuwe en toen moderne gevel
met winkelui werd opgetrokken. In zijn
assortiment had Den Dekker ook een aantal
ansichtkaarten, waaronder deze. Hij had de
kaarten (met een toen hippe kartelrand) in
1964 in eigen opdracht laten maken. Tegen
de linker zijmuur van de winkel waren
bakken met snoepgoed aanwezig. Als kind
kon je met een stuiver dan wat lekkers gaan
halen. Den Dekker en zijn vrouw waren
echte kruideniers en ergerden zich altijd
groen en geel als wij kinderen dan voor die
magere stuiver maar niet konden kiezen
welk snoepgoed we zouden nemen. Tegen-

woordig is in het pand Bijzaak 24 gevestigd
en kunt u er terecht voor ‘brocante meubeltjes, woonaccessoires voor binnen en
buiten het huis, lampen, servies, antiek en
curiosa, grappige gebruiksvoorwerpen met
een verleden, allerhande speelgoed en een

bonte schaar aan hebbedingetjes en ditjes
en datjes’, al zal een stuiver er niet meer
toereikend voor zijn.  r.gruben@baac.nl

Het stimuleren van de muzikale ontwikkeling draagt bij aan de totale ontwikkeling
van een kind. Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en staan open voor alles wat
zij zien en horen. Muzikintje maakt hier
dankbaar gebruik van en levert spelenderwijs een bijdrage aan het luister- en
concentratievermogen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek.
De lessen hebben een vaste structuur. Hierdoor herkennen de kinderen steeds meer

liedjes en activiteiten en zullen ze steeds
beter mee gaan doen. Alle muziek is live en
interactief.

“Hallo!
Ik ben Maggy en ik ben een muzikintje!
Jij kan ook een muzikintje worden! Doe je
met mij mee? Dan stel ik je voor aan Inge,
Renske en Mijnheer de Raaf en gaan we
lekker muziek maken! …Joepie!”

Op 11 maart 2019 start er een nieuwe cursus
bij de Regionale Muziekschool op locatie
Engelerhart te Engelen: ouder-kind muziek
van Muzikintje.
Tijdens Muzikintje staat de beleving van het
kind centraal. De cursus ouder-kind muziek
wandelt door de seizoenen en ziet de
kleuren en geuren veranderen met de jaargetijden.  Door middel van muziek worden
alle zintuigen geprikkeld. Luister naar de
gitaar en zang, zing mee met bekende
liedjes, rinkel met belletjes, marcheer als
een koning, dans als een vlinder, kriebel als
een spinnetje, wandel door het bos en voel
de zon schijnen!

Muzikintje is geschikt voor kinderen van
1 tot 4 jaar, samen met een papa, mama,
opa, oma, oom, tante, oppas of andere
begeleider, die een bijzondere muzikale
ervaring samen met zijn of haar kind wil.  
Kijk voor het actuele cursusaanbod op
www.muzikintje.nl

Cursusdata Engelerhart:
Lente cursus
Maandag 11.00 uur

Zomercursus
Maandag 11.00 uur

11 maart 2019, 18 maart 2019     
25 maart 2019, 1 april 2019
8 april 2019, 15 april 2019

13 mei 2019, 20 mei 2019
27 mei 2019, 3 juni 2019   
17 juni 2019, 24 juni 2019

Dorpsagenda

Colofon

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 17 februari
14.00 uur

FC Engelen tegen SVSSS
in De Engelenburcht

Maandag 1 januari
20.00 uur

Vergadering Bestuursraad
in De Engelenburcht

Vrijdag 1 maart
16.30 uur

55+ carnaval
in De Engelenburcht

Zondag 3 maart
13.30 uur

Kidz-dj carnaval discoshow
in De Engelenburcht

Dinsdag  maart
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in De Engelenburcht

Zondag 10 maart
14.00 uur

FC Engelen tegen BVV
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(S)limmerik

Distributie
Jan van de Ven,
Ad de Bok 06-50508782
Frans Rooijakkers 06-57010470

Nagenoeg compleet krijgt de Haverleij
er nog twee kastelen bij.
Met 'Heesterburgh' en 'Oeverhuijze'
de bouwplaats nog even na te pluizen,
dan is de uitbreiding dus 'koek en ei'?

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 16 maart
Kopij moet uiterlijk

dinsdag � maart
binnen zijn.
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Bestel je boodschappen via PLUS.nl en
betaal tot eind 2019 GEEN bestelkosten!

Tot eind 2019 betalen wij de
bezorgkosten van je bestelling dus
laat gratis jouw boodschappen tot
in je keuken bezorgen of haal ze
wanneer het jou uitkomt op bij
ons nieuwe Plus Ophaalpunt!

Voordelen op een rij:
- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur.
- Geen gesjouw met zware tassen.
- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan.
- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel.
- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.
- We bezorgen tot in de keuken.
- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd.
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PLUS Mulder | Dien van Hemertstraat 1 | 5221 JN ’s-Hertogenbosch

Openingstijden

PLUS Mulder
Flyer_A5_Online bestellen_v5.indd 2

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur
11-07-18 16:47

