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Heel veel geslaagden

Terugblikken op leuke evenementen

Vakantiejeugdweek gaat weer van start
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            Zwembad producten

Chloortabletten 200 en 20 gram 5kg 40,- euro

Chloortabletten multi      5kg   40,- euro

ph plus  en ph minus     5kg   22,50 euro

chloor snel granulaat     5kg   40,- euro

Vlokmiddel                        5.l   25,00 euro

Opheldermiddel                5.l   30,- euro

van Hal Beheer bv
Graaf van Solmsweg 99   Engelen 
073-6311263 / 06 53 228 224
email  vanhalbeheerbv@home.nl

Bibliotheek
Tijdens de zomervakantie van 7 juli t/m 19 
augustus is de bibliotheek in De Engelen-
burcht gesloten.
Vanaf 23 Augustus wordt de bieb weer 
bemand.
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Van de bestuursraad

John Branderhorst,
Portefeuillehouder cultuur en historie 

Aandacht voor en het behoud van ons 
cultuurhistorisch erfgoed is een belang-
rijke zaak voor het voortbestaan en de 
eigenheid van een dorp of stad. Heemkun-
dekring Angrisa zet zich hiervoor in, in de 
kernen Engelen, Bokhoven en Haverleij. 
Angrisa en het behoud van ons cultuurhis-
torisch erfgoed is in de portefeuille cultuur 
en historie van de bestuursraad als een 
belangrijk speerpunt opgenomen.
In een gesprek met de voorzitter van 
Angrisa, Frans Lucas, schetst hij de ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren. Eerst maakte 
het gebied van Engelen en Bokhoven deel 
uit van Heemkundekring Onsenoort uit 
Nieuwkuijk. In 2006 heeft een aantal leden 
zich sterk gemaakt om een eigen heemkun-
devereniging voor Engelen te starten. De 
grote animator was Ton Verlaat, doch i.v.m. 
zijn ziekte en tot slot het overlijden in 2010, 
heeft Frans Lucas het stokje overgenomen. 
Voorwaar geen sinecure om al het mate-
riaal bij elkaar te brengen en te behouden. 
Zij krijgen wel veel steun  van de bevolking. 
Er zijn bijna 100 geregistreerde leden, die 
voor het luttele bedrag van 15 euro drie 
nieuwsbrieven krijgen en gratis toegang 
hebben tot de lezingen en manifestaties. 
 
Alle documenten, het fotomateriaal en 
de historische voorwerpen zijn momen-
teel opgeborgen in de pastorie van de St. 
Lambertuskerk. Het ontsluiten van oud 
materiaal is een hele uitdaging. Het plan 
om alles te digitaliseren wordt nu met de 
beschikbare middelen en mankracht uitge-
voerd. Dat moet zorgvuldig  gebeuren i.v.m. 
privacy en rechten.
Veel aandacht en steun krijgt men van de 

Heemkundekring Angrisa speerpunt in de portefeuille Cultuur en Historie

katholieke en protestantse kerk, Stichting 
Engelens Belang, het stadsarchief en BHIC. 
Onlangs heeft de gemeente ‘s-Hertogen-
bosch het initiatief genomen om alle heem-
kundekringen binnen de gemeente eens bij 
elkaar te brengen en daardoor elkaar op de 
hoogte te houden. Die samenwerking was 
er voorheen niet.
Actief is de heemkundevereniging op de 
landelijke monumentendagen. De oudere 
bewoners worden geïnterviewd, er lopen 
archiefonderzoeken naar alle burge-
meesters die in Engelen zitting hadden, 
evenals naar het pensionaat. In september 
verschijnt een boekwerkje over Kasteeltje 
Meerwijk. Er worden lezingen georgani-
seerd over verschillende onderwerpen, er 
werd ondersteuning geboden aan Engelen 
1200, de website en Wikipedia worden 
onderhouden en er worden publicaties in 
De Tweeterp verzorgd. Kortom, er is een 
heleboel werk aan de winkel, maar … het 

ontbreekt Angrisa  aan een vaste ruimte 
waar de archieven en materialen netjes 
uitgestald kunnen worden en toegankelijk 
zijn voor alle belanghebbenden. Tevens 
zou de ruimte dan gebruikt kunnen worden 
voor vergaderingen en tentoonstellingen.
Heemkundekring Angrisa Engelen is 
bereikbaar via de website www.angrisa.nl 
of rechtstreeks  telefonisch 073 631 2140.
Op de vraag naar de eigenheid van de 
kernen Engelen en Bokhoven zijn de kern-
woorden: samenhorigheid, eensgezindheid 
en de wil om dit zo te behouden! De nieuwe 
kern Haverleij is nog volop in ontwikke-
ling, maar kent inmiddels ook al een eigen 
geschiedenis.
De bestuursraad heeft het verwerven van 
een eigen adequate ruimte geadopteerd 
als speerpunt en gaat dit in de komende 
periode proberen in te passen in de ontwik-
kelingen, die er beslist gaan komen.

Advies bestuursraad aan B&W voor festival ‘Losjes’ aan Engelermeer negatief!

Lees verder op pagina 5

Mw. drs. Y Schram, 
Voorzitter

Op 29 juni 2018 heeft de Bestuursraad Enge-
len-Bokhoven (verder de BREB) het verzoek 
ontvangen van de heer Vermunt en van 
onze wijkmanager Ronnie van Gaal om te 
adviseren over het al dan niet toestaan van 
het festival ‘Losjes’ aan het Engelermeer.

Het advies van de BREB is om geen festival 
aan het Engelermeer toe te staan om de 
volgende redenen:

1. De Bestuursraad Engelen-Bokhoven 
is na uitvoerige discussies gedurende 
enkele jaren met de gemeente over zijn 
rol bij het Engelermeer, uiteindelijk in 
januari 2014 uitgenodigd om samen met 
de gemeente te komen tot een visie over 
de gewenste ontwikkelingen rond het 
Engelermeer. 

2. De bestuursraad en de gemeente zijn 
toen overeengekomen dat het een 
integrale visie zou worden en dat alle 
oude ingediende plannen als niet meer 
relevant zouden worden opgeborgen. 
Daarbij zijn bijvoorbeeld ook oude voor-
stellen voor grote outdooractiviteiten 
als ongewenst bestempeld en niet meer 
meegenomen in de verdere planvor-
ming. 
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3. Het Beleidskader ‘Zie meer van het 
Engelermeer’, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in december 2016, geeft 
de hoofdlijnen aan en de wijze waarop 
nieuw ontwikkelingen door initiatief-
nemers kunnen worden ingediend, hoe 
die vervolgens worden beoordeeld en 
al dan niet worden doorontwikkeld en 
mogelijk gerealiseerd.

4. Na vaststelling van het beleidskader 
zijn diverse initiatieven bij de gemeente 
ingediend. De gemeente voert de afge-
sproken eerste selectie uit en vervol-
gens worden de passende initiatieven 
besproken met de Bestuursraad Enge-
len-Bokhoven en de initiatiefnemer. Dat 
loopt in onze ogen prima.

5. Op dit moment worden de agenda’s 
afgestemd om tot een datum en tijdstip 
te komen dat betreffende medewer-
kers van de gemeente en de leden van 
de bestuursraad beschikbaar zijn. Wij 
verwachten dat het overleg ergens in juli 
zal plaatsvinden.

6. De bestuursraad is eerder akkoord 
gegaan met het verzoek van de 
gemeente om de hondenschool Zoete-
lieve van de Oosterplas naar het Enge-
lermeer te verplaatsen en is in goed 
overleg over plannen voor uitbreiding 
van de Watersportvereniging op haar 
huidige locatie. 

7. Er is in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
aan aantal evenemententerreinen, 
waarop een gelimiteerd aantal evene-
menten mag worden gehouden onder 
de daarbij horende randvoorwaarden. 
Het lijkt er nu op dat alle evenemen-
tenterreinen zijn uitverkocht en dat de 
partijen die betrokken zijn bij die evene-
mententerreinen geen reden zien om 

extra ruimte te creëren op hun locatie, 
omdat genoeg voor hen ook echt 
genoeg is.

Op de plaats waar ‘Losjes’ nu een festival 
wenst, gebruik je het gehele Engelermeer 
als versterker door je ‘midden in het water’ 
te positioneren. Daardoor worden niet 
slechts aan de westzijde van het Engeler-
meer wild en vogels verstoord, maar ook de 
dieren in het door SBB ingerichte ‘natuur-
gebied’  aan de oostzijde. De Bestuursraad 
Engelen-Bokhoven ziet geen enkele reden 
om vanwege het tekort aan ruimte op de 
daarvoor bestemde evenementenloca-
ties nu soelaas te bieden, niet voor één 
keer, maar ook niet een volgende keer. De 
bestuursraad acht het zijn verantwoorde-
lijkheid om pal te staan voor de huidige en 
mogelijk nog uitbreidbare natuurwaarden 
op en rond het Engelermeer en het Meer 
van Engelen. Zowel jeugd als volwassenen 
bezoeken op zijn tijd een hen passend 

festival, maar hier aan het Engelermeer kan 
geen enkel karakter van een festival recht-
vaardigen dat er zo veel hinder en schade 
aan de natuur wordt veroorzaakt. 

Kort samengevat adviseert de Bestuursraad 
Engelen-Bokhoven om geen vergunning te 
verlenen voor een ‘Losjes Festival’ aan het 
Engelermeer.

Zie voor het uitgebreide advies: www. 
bestuursraadengelenbokhoven.nl.

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

foto: Marc de Nijs

Problemen of een conflict tussen bewoners 
in de wijk komen de sfeer in de straat en het 
woongenot van betrokken bewoners nooit 
ten goede. Het gebeurt maar al te veel. Een 
woordenwisseling over het bijhouden van 
de tuin? Het aanspreken op lawaai? Een 
discussie over een parkeerplek? 
Een kleine aanleiding ziet de politie regel-
matig ontaarden in een groot conflict waar 
veel emotie bij komt kijken. Men voelt zich 
bij de ander niet begrepen en discussie 
gaat over in ruzie, gaat over in schelden, 

Buurtbemiddeling
gaat over in dreigen en soms zelfs over in 
fysiek geweld.
 
Diep vanbinnen wil niemand een dergelijk 
conflict met zijn buren, maar partijen zijn 
soms gewoon te gekrenkt om iets toe te 
geven, of een verzoenende stap te zetten. In 
zo’n geval kan buurtbemiddeling uitkomst 
bieden. Een onpartijdige bemiddelaar die 
het onderliggende probleem boven krijgt 
en ervoor kan zorgen dat buren weer 
prettig met elkaar door het leven kunnen. 

Burgers dienen zelf buurtbemiddeling aan 
te vragen.
 
Heb jij óók een probleem met je buren? 
En kom je er zelf niet uit? Dan is Buurtbe-
middeling073 er ook voor jou: onpartijdig, 
gratis, onafhankelijk en natuurlijk vertrou-
welijk. Wil je buurtbemiddeling aanvragen? 
Vul dan het formulier op de website www.
buurtbemiddeling073.nl in, bel naar (073) 
612 44 88 of stuur een e-mail naar info@
buurtbemiddeling073.nl.



Diëtistenpraktijk voor jong tot oud!

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

Cora Derksen - (kinder)diëtist
06-16946602
info@etenmetplezier.nl

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

Benieuwd wat Eten Met Plezier voor jou kan betekenen?
Maak op 24 maart kennis met ons op de Open Dag

in Gezondheidscentrum de Lage Leun. 
Tot dan! 

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Traditioneel wordt in de laatste week van de 
zomervakantie van de basisschool, dit jaar 
van 13 tot en met 17 augustus, de Vakan-
tiejeugdweek gehouden met dagelijks acti-
viteiten voor jong en oud. Voor de bouw-
dagen kan het comité nog hulp gebruiken. 
Graag uw medewerking en reactie naar het 
aanmeldadres. Als ouders meehelpen bij de 
bouwdagen mag hun kind gratis meedoen.

Programma
Maandag 13 augustus is de crea- en 
doemorgen. Van 10.00 tot 12.00 uur kun je 
dan heerlijk creatief bezig zijn in De Enge-
lenburcht met geheel nieuwe knutsel-
ideeën.
Op maandagmiddag is vanaf 13.15 uur 
de poppendokter weer aanwezig. Alle 
‘moeders en vaders’ tot en met 10 jaar 
kunnen weer terecht voor de jaarlijkse 
controle. Het spreekuur is alleen op 
afspraak.
Maandagavond is het vissen aan de Vlacie 
voor de jeugd tot 15 jaar. De wedstrijd begint 
om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Deel-
nemers die geen hengel hebben, kunnen er 
een van de organisatie lenen, maar dit moet 
je wel aangeven bij het aanmelden.

Dinsdag 14 augustus is de zeskamp op 
de speelweide aan het Postekampke. Met 
onder andere een grote hindernisbaan, een 
waterbassin en andere nieuwe spectacu-
laire spelen. Van 10.00 tot 12.30 uur voor de 
jeugd tot en met 7 jaar en van 13.30 tot 16.30 
uur voor iedereen vanaf 8 jaar.

Woensdag 15 tot en met vrijdag 17 
augustus zijn de bouwdagen. Het thema 
is ‘kermis’. Breng een hamer en nijptang 
mee, trek niet al te beste kleren en vaste 
schoenen aan en kom drie dagen bouwen 
op de speelweide aan het Postekampke. Op 
woensdag en donderdag is het bouwen van 
10.00 tot 15.00 uur. Tussen de middag wordt 

Week vol vertier voor jong en oud

Inschrijff ormulier 
Vakantiejeugdwerk 2018
Naam kind: 
_________________________

Adres: 
_________________________

Geboortedatum: 
_________________________ 

Groep: ____   Jongen/Meisje 
Doet mee aan:
0  Zeskamp           €   4,00    
0  Vissen                             €   4,00
0  Crea-doemorgen          €   4,00      
0  Drie bouwdagen     €  12,00      
0  Poppenbureau                 €   4.00

voor een warme lunch gezorgd. Op vrijdag 
start het bouwen weer om 10.00 uur en is 
er ook weer iets warms tussen de middag. 
Na het bouwen, schilderen en verkleden 
zal op vrijdagmiddag een deskundige jury 
de bouwwerken beoordelen, waarna het 
geheel rond 14.00 uur weer wordt afge-
broken. Deelname is mogelijk voor iedereen 
vanaf 6 jaar. 
Op vrijdagmiddag is er van 16.00 tot 18.00 
uur in De Engelenburcht voor alle jeugd een 
Summer Party met gezellige muziek en nog 
veel meer. De entree is gratis. Om 18.00 uur 
is dan de prijsuitreiking van de hele week.

Aanmelden
Aanmelden kan van 6 t/m 10 augustus 
tussen 15.00 en 18.00 uur bij Christien 
Megens, de Vlacie 7, telefoon: 073-6311425. 
Bij aanmelding na deze datum wordt het 
inschrijfgeld verhoogd met € 1,00 per acti-
viteit per kind. 



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

Uw huis verkopen of 
een huis aankopen? 

Pastoor de Leijerstraat 25, 5246 JA Rosmalen
T: 073-6448757, www.mvnadvies.nl De snelst groeiende keten van Nederland

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

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

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

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

maar € 995,- incl. BTW

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

Waarom Langenhuizen?

- Ambachtelijk maatwerk
- Hoge kwaliteit en service
- Veelzijde bouwervaring
- Begeleiding van ontwerp tot realisatie
- Een eigen werkplaats én showroom
- - Ruime keuze uit keramische tegels, 
   laminaat en parketvloeren

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n lV E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l

Het Groen Lintje is een initiatief van de 
GroenLinks afdeling ’s-Hertogenbosch die 
sinds 2009 personen, bedrijven of instel-
lingen in het zonnetje zet als blijk van waar-
dering voor hun onderscheidende inzet 
voor een groenere wereld en een duurzame 
samenleving. Wil Kivits uit Engelen haalde 
hier een gedeelde tweede plaats. 

Groen lintje
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Riet Mangnus

Muzikale duizendpoot Joost van Balkom 
(1959, ’s-Hertogenbosch) ontvangt me op 
zijn ark aan de Engelsedijk. 
Joost is u wellicht bekend als stadsbeiaar-
dier van ’s-Hertogenbosch. “Vanaf 1450 
wordt er al beiaard gespeeld in de Sint Jan”, 
vertelt hij. “Mijn grootvader werd in 1914 
stadsbeiaardier van ’s-Hertogenbosch en 
mijn vader (directeur van de Gemeentelijke 
Muziekschool, de latere Muzerije) volgde 
hem op. En als kind zó dicht bij de Sint Jan 
moest ík het ook wel worden”, lacht hij. Hij 
is nooit gepusht, maar wist al heel jong dat 
hij de muziek in wilde. “Het begon toen ik 
een klarinet vond bij opa op zolder. Ik ging 
er op spelen en nam uiteindelijk klarinetles. 
Ik was 9 en was verkocht!” Zijn leraar was 
wel enigszins verbaasd over de ‘antieke’ 
klarinet waar Joost mee aan kwam zetten …

Conservatorium
Hij wist ook al jong dat hij naar het conser-
vatorium wilde. Hij ging naar de open dag 
van het Brabants Conservatorium Tilburg 
en was zo gegrepen dat hij toelatings-
examen deed voor 2 hoofdvakken. Hij werd 
aangenomen voor beide. Hij was 16 en de 
jongste leerling, hij moest zijn middelbare 

“De klokken zijn me met de paplepel ingegoten”
Joost van Balkom: geboren onder de klokkentoren

school nog afmaken! “Ik maakte nog een 
stukje van de jaren 70 mee, het ging er 
aardig anti-autoritair en rebels aan toe.”

Gulzig
Joost heeft meerdere studies gedaan. 
Zo volgde hij Compositie (HBO, 5 jaar) bij 
Louis Andriessen in Den Haag, deed de 
opleidingen Klarinet en Saxofoon op het 
conservatorium in Tilburg, volgde Alge-
mene Muzikale Vorming en bekwaamde 
zich in Arrangeren. “Ik was er vroeg bij met 
computers: in 1984 deed ik in Den Haag 
een cursus Muziek & Computer. Ik leerde 
er programmeren op muziekcomputers, 
een nog onbekend fenomeen in die tijd!” 
Geamuseerd: “De huidige jeugd krijg ik 
niet meer uitgelegd hoe primitief dat toen 
ging.”

Diplôme maître carillonneur
En toen? “Toen waren mijn studiejaren ‘op’. 
En ik wilde nog zo veel, beiaardier worden 
bijvoorbeeld. Maar daarvoor had je een 
diploma nodig.” Joost zou Joost niet zijn 
als daar geen oplossing voor kwam. Hij 
vertrok naar Frankrijk, Douai, om te gaan 
studeren bij Jacques Lannoy aan de École 

Française de Carillion. In 1985 kreeg hij het 
‘Diplôme maître carillonneur’ overhandigd, 
het hoogste haalbare op dit gebied. 

Eigen koers
Tijdens het studeren was het echt sprok-
kelen. Hij speelde op feesten en partijen 
en verving zo nu en dan zijn vader als 
beiaardier. Hij  besloot al tijdens zijn studies 
een eigen bedrijf op te zetten:  ‘Muziek-
bedrijf Hannelore’. Daarmee faciliteert hij 
concerten en muziekprojecten. 
De kaalslag onder kunstenaars komt ter 
sprake: Joost ziet het met lede ogen aan. 
“Het economisch denken valt niet te 
vertalen naar cultuur of gezondheidszorg”, 
zegt hij, “sommige dingen zijn nu eenmaal 
niet te vatten in geld.” Hijzelf heeft altijd 
voor een eigen, zelfstandige koers gekozen 
en was al ZZP’er ruim voordat de grote golf 
kwam. 

Regionale Muziekschool 
‘s-Hertogenbosch
Joost stond ook aan de wieg van de 
oprichting van de Regionale Muziekschool 
’s-Hertogenbosch. Hij geeft groeps- en 
individuele lessen saxofoon/ klarinet en 
piano/keyboard op de locaties Perron-3 
in Rosmalen, De Biechten in Hintham, De 
Engelenburcht en basisschool Het Bossche 
Broek in het centrum. “Ik ben aangesloten 
bij een collectief van 19 musici. Heel fijn en 
superpraktisch, want we delen allerlei faci-
litaire zaken met elkaar. Ik heb inmiddels 3 
van dit soort collectieven opgezet. Want 
samen ben je sterker”, besluit hij het inter-
view. 
In zijn vrije tijd studeert Joost kunstge-
schiedenis aan de Open Universiteit. Hij is 
getrouwd met Christine en samen hebben 
ze twee kinderen, Hannelore van 25 en Joris 
van 23.

Geinteresseerd in een gratis proefles? 
Opgeven via: joostvanbalkom@muziek-
schoolshertogenbosch.nl of bel: 
06-26284362
Goed om te weten: leden van Muziek 
Collectief Engelen onder de 18 krijgen 10% 
korting op hun lesgeld.

Joost van Balkom, voorzitter Regionale Muziekschool ’s-Hertogenbosch.
Foto: Christine van Bregt



Ontspanningsmassage

Tapen en bandageren

Sportmassage

Zwangerschapsmassage

Hoofdpijnmassage

Hotstone

www.cblife.nl
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

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

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

Sport- en Ontspanningsmassage

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

 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 
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Het Crèvekoor uit Engelen bestaat inmid-
dels bijna 12 jaar en heeft onder leiding 
van dirigent Ad Arens een breed reper-
toire opgebouwd. Ze zingen nummers uit 
verschillende decennia, vanaf de jaren 70 en 
80 tot hedendaagse muziek. Het koor telt 
op dit moment zo’n 20 leden en bestaat uit 
sopranen, alten, tenoren en bassen. Meestal 
wordt drie- of vierstemmig gezongen en er 
wordt gewerkt met bladmuziek, maar ook 
met mp3-bestanden waarop de verschil-
lende partijen apart te beluisteren zijn. De 
vaste oefenavond is donderdagavond van 
20:00 tot 22:00 uur. Els Mathijssen is daarbij 
steevast de gewaardeerde begeleidster op 
piano. 

Kooruitje en workshops
Gezelligheid is een belangrijke compo-
nent voor het koor. De jaarlijkse kooruitjes 
worden heel wisselend ingevuld. Vorig jaar 
volgde het koor een workshop Stembevrij-
ding bij Brigitte Ubachs en afgelopen jaar 
lieten ze zich verrassen door een inspire-
rende workshop van professioneel presen-
tatiecoach en koorregisseur Bianca van 
Dreumel van ‘Koor in beweging’. Het was 
zo leerzaam dat besloten is haar andermaal 
te boeken! Ter afsluiting van het seizoen 
steken de koorleden verder altijd gezellig 
over naar het café in De Engelenburcht.

Uitbreiding optredens buiten de kerk
De contributie is laag (25 euro per jaar 
momenteel) omdat gebruik wordt gemaakt 
van vrijwilligers en er in de St. Lamber-

Concert in aantocht: ‘Passie voor muziek’ op 6 oktober
Pop- en gospelkoor Crèvekoor timmert fl ink aan de weg

tuskerk gratis geoefend mag worden. Als 
tegenprestatie zingt het koor een aantal 
keren per jaar in deze prachtige kerk. Veel 
mensen denken bij het horen van de naam 
Crèvekoor nog vaak aan een kerkkoor. Het 
koor zingt uiteraard in de kerk, maar treedt 
daarnaast steeds meer buiten de kerk op. 
Zo gaven ze de afgelopen jaren o.a. acte 
de présence bij ‘Ravenstein bij kaarslicht’ 
en traden ze ook een aantal keren op bij 
‘Muziek op de Dieze’. Dit soort activiteiten 
willen ze verder gaan uitbreiden.

Iemand met creatief talent, gevoel en drive om ons dorpshuis te promoten, iemand die zich bezig houdt met het ontwerpen 
van onze nieuwe folder,  ontwerpen van banners, het uitbreiden van onze nieuwe huisstijl en het bewaken hiervan.

Oog voor detail is onmisbaar en ervaring met Illustrator is wel een pre

is op zoek naar een:

Creatief gra�sch vormgever (DTP)

Wat zoeken we:

De Engelenburcht gaat vanaf medio juni/juli starten met het uitvoeren van onze plannen en beleid gericht op de toekomst.

Dit kan via de mail : bestuur@engelenburcht.nl
of je neemt contact op met Frank Hoevenaars, voorzitter st. dorpshuis Engelen, De Engelenburcht. tel 06-31945100

Dus een uitdagende functie die past binnen het vrijwilligers beleid van ons dorpshuis.
Werken met een leuk team wat voor ogen heeft om ons dorpshuis verder op de kaart te zetten.

Word jij ons creatieve brein? Neem dan snel contact met ons op!

Concert aanstaande!
Een mooi voorbeeld daarvan is de orga-
nisatie van een concert op zaterdagavond 
6 oktober a.s. Het thema is ‘Passie voor 
muziek’. De koorleden zijn druk bezig hier-
voor nieuwe nummers in te studeren, vari-
erend van Sting tot Beatles en van samba 
tot ballad. Naast zang van het koor zullen 
er tijdens het concert ook andere muzikale 
intermezzo’s te bekijken en te beluisteren 
zijn. Het concert zal plaats vinden bij Burg-
golf Haverleij om 19.30 uur.

Nieuwe leden
Het Crèvekoor kan best nog wat nieuwe 
leden gebruiken. Zin om mee te komen 
zingen, of wil je eerst nog wat meer infor-
matie? Neem dan gerust contact op met 
Marie-Louise Dubelaar-Dartee. Je kunt 
natuurlijk ook nu al een keer komen luis-
teren of meezingen. Of het concert 
bijwonen om te kijken of het iets voor je is. 
En ben je een tenor of bas, dan is het koor 
nog eens extra blij met je! Zingen is gezond, 
zoveel is inmiddels wel bekend, een extra 
reden dus om de stoute schoenen aan te 
trekken en langs te komen!

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



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

GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com
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Els Brendel

Het open tennistoernooi van tv Engelen 
werd dit jaar voor het eerst gespeeld in juni, 
na jarenlang een septembertoernooi te zijn 
geweest. Ruim 100 sporters, 17+, schreven 
zich in voor 16 categorieën.
Het thema van dit jaar was ‘tennis, relax, 
respect’. Waar altijd op gehoopt wordt - 
droog weer - was dit jaar ruimschoots voor-
handen. De blauwe parasols van Bavaria, 
een van de sponsoren, zorgden ervoor 
dat de spelers tijdens de rustmomenten 
schaduw hadden. Want: iedere dag zon, 
iedere dag zomers warm, met als afsluiting 
een tropisch weekend. De wind die stevig 
waaide, had bij deze temperaturen zelfs 

Zonovergoten Dubbeldooiertoernooi van tv Engelen
iets van de mistral. Die hoge temperaturen 
zorgden voor dorst, maar de wedstrijden 
werden er nauwelijks door beïnvloed. 
Integendeel. Er werd fel gestreden om 
de hoogste plaatsen. Spelplezier is altijd 
belangrijk, maar in een toernooi gaat het 
vooral ook om de ereplaatsen. En een 
toernooi blijkt ook een echt familie- en 
verenigingsgebeuren. Supporters konden 
de wedstrijd relaxed volgen, lui liggend op 
fatboys. Veel wedstrijden waren spannend 
en leverden applaus, oh’s en ah’s op. Op 
de bar een Boeddhabeeld, geurkaarsjes, 
de zes dames van de toernooi-organi-
satie gekleed in een roze T-shirt, een roze 
lampje als welkomstcadeau, kortom: ‘relax’, 
een van de drie thema’s, was consequent 

verbeeld. De laatste wedstrijden waren 
’s zondags om vijf uur afgelopen en toen 
konden de prijzen, beschikbaar gesteld 
door Tennis Direct, worden uitgereikt. Veel 
dank was er voor de spelers, voor de spon-
soren Plus Mulder, Richard Langenhuizen 
Interieurbouw, Vrumona  en Bavaria, maar 
uiteraard ook voor alle vrijwilligers die met 
hand- en spandiensten zorgden voor een 
goed verloop van het toernooi.
Het volgende sportieve evenement vindt 
plaats van 25 augustus tot 2 september: de 
clubkampioenschappen. De veteranen uit 
de hele regio zijn welkom voor hun toer-
nooi op 10 september, als tv Engelen gast-
heer is. En … bij alle evenementen is publiek 
van harte welkom. 

Van zaterdag 15 tot en met maandag 17 
september is het weer kermis in Engelen. 
Dan zal het plein voor De Engelenburcht en 
een gedeelte van de Achterstraat weer vol 
staan met diverse attracties. Dit jaar staat als 
extra ook kansspelkraam De Pusher er weer 
bij! Ter promotie krijgt u bij PLUS Mulder bij 
besteding van 20 euro aan boodschappen 
weer gratis kermismunten.

Op zaterdag is De Engelenburcht open 
vanaf 16.00 uur en er wordt hard gewerkt 
aan een avondvullend muziekprogramma.
Op zondagmiddag zijn er van 13.00 tot 18.00 
uur weer diverse optredens, jeugdthe-
ater, schminken en een aantal kramen 
voor presentatie en verkoop van tweede-
hands spullen. Deze kramen kunt u gratis 
gebruiken tegen een borg van € 25,00, te 
voldoen bij aanmelding. Aanmelden kan 
bij Christien Megens, De Vlacie 7, telefoon 
073-6311425 of De Engelenburcht, e-mail: 
engelenburcht@engelenburcht.nl.

Kermis in Engelen weer groter
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Tineke van der Lee

Op het moment dat u dit leest is de zomer-
vakantie al begonnen en is iedereen al 
volop aan het genieten. De laatste weken 
van het schooljaar waren heel druk. De 
groepen 8 speelden hun afscheidsmu-
sical in De Engelenburcht. Het werd een 
geweldig succes! Een prachtige musical 
waarvoor kinderen, ouders en leerkrachten 
zich volledig hadden ingezet om het tot een 
succes te maken! Dank jullie wel allemaal, 
we hebben ervan genoten!
Ook gingen de kinderen van de groepen 
8 in de voorlaatste schoolweek op kamp. 
Ze speelden er bosspelen, bijvoorbeeld 
levend stratego en het Zweeds loopspel. 
Ze brachten een bezoek aan de Efteling, 
hadden een heerlijke barbecue en een 
gezellige bonte avond. Mede door het 
fantastische weer werd het een kamp om 
nooit te vergeten. Een ervaring waar de 
kinderen nog vaak aan terug zullen denken. 
Vlak voor het schoolkamp hadden de 
kinderen van de groepen 8 de schoolver-
laterssportdag. Een sportieve morgen voor 
alle groep 8-kinderen van ’s-Hertogen-
bosch.
Op vrijdag 15 juni hadden de kinderen van 
de groepen 7 het praktisch verkeersexamen. 
Alle kinderen hielden zich prima aan de 
regels en dus slaagde iedereen voor het 
examen. 
In groep 7A maakten de kinderen in 
groepjes een hoorspel. Met een verteller en 
heel veel geluiden werd het hoorspel voor 
de klas voorgedragen. Omdat het om een 
hoorspel ging, zat het publiek met de rug 
naar de voorkant. Dat was een bijzondere 
ervaring!
De uitgestelde sponsorloop werd op 
woensdag 20 juni gehouden. Wat een 
enthousiasme! Zelfs kinderen die net 

ziek geweest waren, wilden heel graag 
meedoen! Veel kinderen uit de boven-
bouw vonden het een uitdaging om zo veel 
rondjes te lopen dat de stempelkaart vol 
was. De opbrengst van de sponsorloop was 
ruim € 5000.-  Een prachtig bedrag waar 
Kika heel blij mee is. Bedankt allemaal: alle 
kinderen die gelopen hebben, iedereen 
die gesponsord heeft en natuurlijk, niet te 
vergeten, de leerlingenraad en de ouder-
vereniging die het georganiseerd hebben.
Enkele weken geleden sloten de kleuters 
het project ‘piraten en schatten’ af met een 
tentoonstelling/museum van alle schatten 
die de kinderen hadden meegebracht. 
Twee kinderen maakten de uitnodiging 
voor de ouders. Veel ouders kwamen de 
schatten bewonderen. Ook de kinderen van 
het kinderdagverblijf kwamen de kunst-
werken bekijken en de ouders en kinderen 
van groep 1-2 gingen de kunstwerken van 
het kinderdagverblijf bekijken. De kinderen 
hielden een presentatie over hun eigen 
schat.  
Op vrijdag 29 juni gingen de kinderen die 
volgend jaar naar groep 3 gaan, oefenen in 
groep 3. 
Ze hebben de letter Z geleerd van Zoem. Er 
werden kennismakingsspelletjes gespeeld, 
een verjaardagskalender gemaakt en ze 
maakten kennis met hun nieuwe juff en.
De laatste schoolweek is altijd een bijzon-
dere week. Alle groepen hebben naast de 

reguliere lessen elke dag een speciale acti-
viteit. Zo werd er bij de kleuters getekend 
met water, modder en stoepkrijt. Daarnaast 
werd er getekend in de zandbak. Ook de 
kinderen van het kinderdagverblijf en de 
peuters sloten zo het schoolseizoen af. 
Verder werd er in diverse groepen naar 
een fi lm gekeken of werden gezelschaps-
spelletjes gedaan, er was een escaperoom, 
een creatieve activiteit en een techniekop-
dracht. 
Daarnaast moest er natuurlijk ook opge-
ruimd en gepoetst worden, kregen alle 
kinderen hun rapport en namen de 
kinderen van de groepen 8 afscheid van de 
basisschool.
Helaas moeten we afscheid nemen van 
twee collega’s. Juf Marieke en meneer Lars 
hebben elders een nieuwe functie aanvaard. 
Heel veel succes in jullie nieuwe baan!
Daarnaast verwelkomen we een aantal 
nieuwe collega’s: Michiel van der Sangen, 
leerkracht groep 7, Melanie van Osch, leer-
kracht groep 3 en Johanna Buitenhuis, leer-
kracht-ondersteuner. Heel veel succes!

Dit was het laatste nieuws van onze school 
voor dit schooljaar. Namens het team wens 
ik u een fi jne, zonnige en ontspannen 
vakantie. Wilt u meer of andere infor-
matie over onze school, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur, Mevr. B. Entken-
Buunen, tel. 073-8519990.
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dan zoeken wij jou als
overblijfkracht!

E i g e n w i z e  k i n d e r o p v a n g  i s  o . a .  v e r a n t w o o r d e l i k  v o o r  d e  Tu s s e n s c h o o l s e 
O p v a n g  v o o r  K i n d c e n t r u m  d e  M a t r i x  i n  E n g e l e n .  V i n d  j e  h e t  l e u k  o m 
k i n d e r e n  v a n  d e  b a s i s s c h o o l  p r o f e s s i o n e e l  t e  b e g e l e i d e n  i n  d e  l u n c h p a u z e ? 
E n  b e n  j e  e n t h o u s i a s t  e n  c r e a t i e f  g e n o e g  o m  d e  p a u z e  v a n  d e  k i n d e r e n 
l e u k  e n  g e z e l l i g  t e  m a k e n ? 

Ben ji minimaal één dag per week, in de pauzetiden, tussen de middag van ca. 
11.45-13.00 uur beschikbaar, uiteraard tegen een vergoeding? Als je als ons team 
komt versterken en je kinderen zitten op de Matrix, dan bliven zi uiteraard ook gratis 
over.
De overblifdagen zin maandag, dinsdag en donderdag. Ook opa’s en oma’s zin van 
harte welkom!

Spreekt dit je aan, neem dan contact op met Sandra Mariman
073 – 631 21 06 of stuur een mail naar: sandra@eigenwijzekinderopvang.nl

w w w . e i g e n w ij z e k i n d e r o p v a n g . n l

Op zaterdag 16 juni jl. waren ruim 50 
bezoekers aanwezig bij een zeer gevarieerd 
zomeravondconcert in de St. Lambertus-
kerk. Tijdens dit concert werd geprobeerd 
de veelzijdigheid van het orgel hoorbaar te 
maken.  Zo deed Wout Kalkman de aftrap 
met enkele werken waarbij het orgel te 
horen was in de kerkmuziek. Daarna lieten 
Natalia Kinzerskaya op orgel en dorpsge-
noot Patrick Bendermacher op trompet 
onder andere het Ave Maria van Schubert 
horen. Een bijzonder mooie combinatie. 
Dat het orgel niet alleen voor kerkmuziek 
is, maar dat ook klassieke en moderne, 
wereldse muziek er goed op klinkt, 
liet Wout horen met een aantal mooie, 
moderne werken met veel verschillende 
klanken, afgesloten met een improvisatie 
waarbij hij helemaal los ging. Tenor Joost 
van de Wulp met zijn partner Ellen op hobo 
lieten samen met Wout horen dat het orgel 
ook een goed begeleidingsinstrument is 
met een mooie, romantische klankkleur.
Patrick en Natalia sloten het concert af met 
onder andere de populaire herkennings-
melodie van de Eurovisie-uitzendingen, 
waarna Natalia nog een bijzonder fraaie 
toegift gaf. De aanwezigen hebben zicht-
baar genoten en lieten dit blijken met een 
groot applaus. De handelingen op het koor 
werden weer mooi in beeld gebracht via 
een grootbeeld-televisie voor in de kerk. De 
organisatie kan terugzien op een geslaagde 
avond. Het volgende concert staat gepland 
op zaterdag 22 september.

Muziek in de kerk
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Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen, telefoon: 073-6311216
 www.parochie-engelen.nl; e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl.

Spreekuur: maandag van 9.00–12.00 uur.
Bereikbaarheid pastor Fons Boom: maandag van 9.00–11.00 uur op de pastorie.
Rabobank: NL 04 RABO 0121 9076 43 t.n.v. Voorzitter R.K. Kerkbestuur Engelen, 

Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen.

Parochie St. Lambertus

  
Zo 15 juli
11.15 uur

Vijftiende zondag door het jaar, gezamenlijke eucharistieviering in 
Bokhoven 
T.i.v. Ans Bindels, Piet Klerkx

Zo 22 juli 
10.00 uur

Zestiende zondag door het jaar, eucharistieviering 
T.i.v. Leo en Jeanne de Rooij – Willemse, Jo Boelen, Coby Mimpen – van de 
Griend, Net Brouwers – van Boekel, Piet Klerkx

Zo 29 juli 
10.00 uur

Zeventiende zondag door het jaar, woord- en communieviering 
T.i.v. Ans Bindels
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken

Zo 5 aug 
10.00 uur

Achttiende zondag door het jaar, eucharistieviering 
T.i.v. Toon en Francien van der Aa – Wolfs, Pa, Ma en Henk Broeren, Joke 
Merks – van de Heuvel 

Zo 12 aug 
10.00 uur

Maria Tenhemelopneming, eucharistieviering 
T.i.v. Jaargetijde Coby Mimpen – van de Griend

Za 18 aug 
13.00 uur

Huwelijk Lizzy de Groot en Danny van Pinxten 

Zo 19 aug 
10.00 uur

Twintigste zondag door het jaar, eucharistieviering 
T.i.v. Ans Bindels 

Zo 26 aug 
10.00 uur

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

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

Overleden:
Op 30 juni is overleden Piet Klerkx, 88 jaar, 
Sint Lambertusstraat. 

Viering Bokhoven
Het is alweer vakantietijd en ook onze 
pastor Fons Boom gaat op vakantie. Tijdens 
zijn afwezigheid plannen we één zondag, 
zondag 15 juli, als gezamenlijke viering in 
Bokhoven. Mocht u vervoer nodig hebben 
naar Bokhoven, bel of mail dan even naar 
het secretariaat. De viering in Bokhoven 
begint om 11.15 uur.

Collecte MIVA 
Op 26 augustus vindt de MIVA-collecte 
plaats. Dit jaar vraagt de Missie Verkeers-
middelen Actie (MIVA) aandacht voor het 

De norbertijnen zijn gesticht in het jaar 
1120 en leven vanuit de regel van Augus-
tinus. Over de hele wereld verspreid zijn 
er abdijen van de norbertijnen gevestigd. 
Eén keer in de zes jaar komen de abten en 
andere gedelegeerden, zo’n 100 mensen, 
gedurende twee weken bijeen om elkaar op 

Generaal Kapittel

project ‘Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe’. 
In de armste regio van Zimbabwe is medi-
sche zorg niet makkelijk bereikbaar. 
Tawanda werkt voor het afgelegen Silobe-
la-ziekenhuis diep in het binnenland van 
Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en 
jongeren met een beperking op en geeft ze 
de juiste zorg. MIVA hoopt met de bijdrage 
van de collecte twee auto´s aan het project 
te kunnen schenken, zodat de medische 
zorg voor een groter gebied beschikbaar 
komt. Al meer dan 80 jaar helpt MIVA 
mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië 
om hun bestemming te bereiken door hen 
te voorzien van vervoersmiddelen. Meer 
informatie: www.miva.nl/collecte. 
Hoe kunt u helpen?
U kunt MIVA helpen door een gift over te 
maken op giro NL42 INGB 0000 002950 ten 
name van MIVA of royaal meedoen tijdens 
de kerkcollecte op zondag 26 augustus a.s.

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Toekomst zien in de kerk
Anselm Grün en Leo Fijen vinden elkaar in 

de opdracht van de lokale kerk om gast-
vrij en uitnodigend te zijn. Hoe doe je de 
deuren van je eigen kerk open? En wat 
kun je doen om mensen die lang niet in 
de kerk zijn geweest uit te nodigen? De 
wereldberoemde monnik Anselm Grün 
en de bekende televisiemaker Leo Fijen 
schrijven elkaar vijftien brieven. Over gast-
vrijheid voor vluchtelingen, over rituelen bij 
het laatste afscheid, over bidden met de 
mensen uit je stad en je dorp, over de plek 
van jongeren in de kerk, over de betekenis 
van ouderen voor parochie en gemeente. 
Het boek verschijnt twee weken voordat in 
september alle kerken hun deuren openen 
in het kader van de landelijke actie ‘Kerk-
proeverij’. Bij de presentatie gaan ze in 
gesprek met elkaar en met het publiek. De 
voertaal is Duits.
Datum: dinsdag 21 augustus 2018, Aanvang: 
20.00 uur (kerk open om 19.30 uur).
Abdijkerk Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 
5473 AD Heeswijk. De entree bedraagt  
€ 15,- (incl. consumptie). Wij verzoeken u 
plaatsen te reserveren per e-mail op acti-
viteiten@bernemedia.com. Aanmelding 
is definitief na ontvangst van betaling van  
€ 15,- p.p. op NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. 
Boekhandel Berne onder vermelding van 
Gesprek Fijen-Grün en uw naam.

Muziek in de kerk



www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ  Engelen.
Predikant: ds. W. van Egmond; ds.van.
egmond@kerk-engelen.nl of tel.: 013 - 
2110533 of 06 - 15533666, tussen 09.00-
09.30 of 17.00-18.00 uur.
Scriba: mevrouw Carina Harms; scriba@
kerk-engelen.nl.

Zo 15 juli
10.30 uur

Mevr. Ds. B. van Litsenburg

Zo 22 juli
10.30 uur

Dr. M. Wisse 

Zo 29 juli
. uur

Op reis naar Grote kerk, 
Den Bosch, Kerkstraat 20, 
10.00 uur
Vertrek voor fi etsers verza-
melen 9.10 uur bij de kerk

Zo 5 aug
. uur 

Op reis naar Geref. Kerk 
Vrijgemaakt, Evertsen-
straat 35, 10.00 uur
Vertrek voor fi etsers 
9.30 uur bij de kerk

Zo 12 aug
10.30 uur

Ds. L. Lamens

Zo 19 aug
10.30 uur

Dr.  M. Wisse

Zo 26 aug
10.30 uur

Ds. L. Lamens

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

Protestantse kerk 
Engelen

de hoogte te houden van wat er in de orde 
gebeurt. Alle huizen worden in die zes jaar 
bezocht en de bevindingen worden in het 
zogeheten Generaal Kapittel besproken. Dit 
jaar wordt het kapittel gehouden in Neder-
land, in conferentieoord Rolduc in Kerkrade. 
In het tussenliggende weekend zullen de 
deelnemers een uitstapje maken naar de 

Abdij van Berne. Ze zullen de eucharistie-
viering in de abdijkerk meemaken en ze 
worden ontvangen door de harmonie en de 
gildes van Heeswijk en Dinther. Dat is in het 
weekend van 28-29 juli een hele organisatie 
in Heeswijk en pastor Boom heeft daarbij 
de leiding. Vandaar dat hij dat weekend niet 
kan voorgaan in onze kerk.
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Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel.: 06-46034624.
Website: www. parochiebokhoven.nl.
E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl.
Banknummer: NL87RABO 0121 9082 83
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt, Bokhoven.
U kunt ook bellen/mailen met de vice- 
voorzitter van het kerkbestuur, Loek 
Prinsen: tel.: 06 - 16344715 of 
e-mail: lprinsen@live.nl.
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur, 
tenzij anders aangegeven.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

15 juli Viering met orgelbegeleiding 
Intentie voor An Weijts

22 juli Viering met orgelbegeleiding 
Intentie voor overleden leden fam. 
Masraff

29 juli Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Anneke Kimmel

05 aug. Viering zonder orgelbegeleiding 
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

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

19 aug. Viering met orgelbegeleiding 
Intentie voor An Weijts

26 aug. Viering met dameskoor en orgel-
begleiding 
Intenties voor Frans Hol en Anneke 
Kimmel

Rob Domisse is de vaste organist en diri-
gent 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.

Orkest De Laatbloeiers geeft zaterdag 28 
juli een concert op het kerkplein in de Kerk-
straat in de Bossche binnenstad. Aan dit 
concert verbinden zij een goed doel. 
Er zal gecollecteerd worden voor de Stich-

Benefietconcert De Laatbloeiers 
voor Spieren voor Spieren.

ting Spieren voor Spieren, een stichting die 
kinderen met een spierziekte helpt. Het 
concert heeft plaats van 12.00 - 14.00 uur. 
Er worden allerlei soorten muziek gespeeld.

Nietsvermoedend arriveerde Paul van den 
Elzen op donderdag 21 juni op het kantoor 
van Mondial Vlugo Verhuizingen in ‘s-Her-
togenbosch voor een normale werkdag. 
Bij aankomst werd hij echter feestelijk 
onthaald: Paul is officieel 25 jaar in dienst 
bij het familiebedrijf. Mondial Vlugo had 
dan ook een grote verrassing voor hem in 
petto: hij kon dezelfde dag nog met zijn 
vrouw naar Schiphol voor een weekendje 
Barcelona. 
Als telg van een echte verhuisfamilie 
wist Paul al op jonge leeftijd dat hij in de 
verhuisbranche aan de slag wilde. Mondial 
Vlugo Verhuizingen werd opgericht door 
zijn opa en werd later overgenomen door 
zijn vader. Momenteel wordt het bedrijf 
gerund door Paul en zijn broer Marc. “De 
afgelopen 25 jaar zijn voorbijgevlogen. Het 
mooie aan dit vak is de afwisseling: je komt 
overal, ontmoet veel mensen en elke dag 
is anders.”

Verrassing voor jubilaris

Graag willen we iedereen bedanken voor de vele felicitaties, kaarten 
en mooie bloemen die wij mochten ontvangen bij gelegenheid van ons 

zestig-jarig huwelijk

Jan en Tonny van de Ven – van den Brandt



seniorenles

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Geslaagden
Els Brendel en Hans van de Ven 

Vanaf 13 juni gingen op veel plaatsen de vlaggen in de mast 
vergezeld van een tas, rugzak of ander attribuut. Geslaagd! De 
Tweeterp belde aan voor een foto en een praatje, of geslaagden 
hebben zich aangemeld via de website. Het overzicht is niet 
volledig, maar we willen graag alle geslaagden in Engelen en 
Bokhoven van harte feliciteren!

Iris Dirriwachter (��)
Aan de Parcivalring kon voor Iris de 
vlag uit, omdat ze geslaagd is voor 
de havo. Ze zegt dat ze er veel voor 
heeft moeten doen. In het nieuwe 
schooljaar gaat ze communicatie 
studeren aan de Fontys Hoge-
school in Tilburg. Maar nu eerst de 
volgende maand op vakantie naar 
Spanje.

Anouk van den Hoogen (��)
Anouk mocht haar diploma gaan 
halen van het gymnasium. Na de 
zomer gaat ze psychology & tech-
nology studeren aan de Techni-
sche Universiteit in Eindhoven. Nu 
gaat ze eerst backpacken met een 
vriendin door Indonesië.

Matthew Tanti (��)
Matthew is geslaagd voor de havo. 
Hij vond de examens niet moeilijk. 
Na de vakantie gaat hij hbo-infor-
matica studeren bij Avans. Met deze 
studie wil hij programmeur worden. 
Nu eerst werken als assemblageme-
dewerker bij Omron en de laatste 
weken van de zomervakantie lekker 
weg.

Yim Brancart (��)
Yim woont in de Aalscholverlaan en is 
aan de Sancta Maria Mavo geslaagd 
voor vmbo-t.
Voor sommige vakken hoefde hij niet 
veel te doen, voor andere juist wel. 
In Tilburg gaat hij luchtvaarttechniek 
studeren. In de vakantie gaat hij werken 
om daarna naar Kreta te gaan. Hij wenst 
iedereen een fi jne vakantie.

Margriet de Rooij (��)
Voor Margriet kon de vlag uit omdat 
zij geslaagd is voor het vmbo-t. Ze 
zegt dat ze soms wat minder moeite 
deed, maar daarna weer veel moeite 
moest doen om het weer op te halen. 
In het nieuwe schooljaar gaat ze 
aan het Koning Willem I College de 
opleiding ‘fi nanciële administratieve 
beroepen’ volgen. Nu gaat ze eerst 
werken en waterskiën en met haar 
ouders op vakantie.

Brijan Groenenberg (��)
Aan de Wouterus van der Doelen-
straat kon de vlag uit omdat Brijan 
geslaagd is voor havo 5. Hij zegt 
dat de examens wel gingen en niet 
echt te moeilijk waren. Binnen-
kort wil hij iets gaan studeren in 
het vastgoed en de makelaardij. 
In de vakantie gaat hij voorna-
melijk werken en af en toe lekker 
genieten.



Ole van Baren (��)
Ole is geslaagd voor de havo. Hij vond 
dat de examens goed te doen waren. 
Na de zomer gaat hij de opleiding 
informatica volgen, maar hij weet nog 
niet echt wat hij later wil gaan doen.  
Nu eerst met familie en vrienden op 
vakantie naar Amerika.

Mathijs Huisman (��)
Matthijs woont aan de Regen-
wulplaan en is geslaagd voor 
vwo 6. Hij heeft daar niet eens 
veel moeite voor hoeven doen. 
In Tilburg gaat hij Bestuurs-
kunde studeren om daarna 
naar de KMA te gaan. Hij gaat 
met vrienden op vakantie maar 
eerst nog met zijn moeder naar 
Ibiza.

Sanne Zandvliet (��)
Sanne mocht haar diploma van de 
havo gaan halen op het ds. Pierson 
College. Voor de vijf jaar op deze 
school heeft ze hard moeten werken, 
maar het is haar gelukt! Nu eerst 
op vakantie naar Zeeland en daarna 
gaat ze fysiotherapie studeren bij de 
Fontys Hogeschool in Eindhoven.

Lotte van Poppel (��)
Lotte is geslaagd voor het 
gymnasium. Ze heeft er hard voor 
moeten werken omdat ze naast 
haar examenjaar ook de voorop-
leiding van het conservatorium 
in Tilburg heeft gedaan. Ze is blij 
dat het gelukt is! In het komende 
schooljaar gaat ze de vooroplei-
ding ‘jazz’ volgen in Maastricht 
en daar wil ze later ook wat mee 
gaan doen. Vakantieplannen? Ze 
is met vriendinnen al een week 
op examenreis geweest en ze gaat nog een paar weken met haar 
ouders op vakantie. Daarna gaat ze werken en vooral genieten!

Wouter van Veghel (��)
Bij Wouter kon de vlag uit omdat hij 
is geslaagd voor de havo met profi el 
natuur & techniek. Hij vond Engels 
lastig, maar de rest was prima te 
doen. Na de zomer gaat hij tech-
nische bedrijfskunde studeren bij 
Avans. Nu eerst werken en daarna op 
vakantie naar Italië. 

Nathalie van Stroe (��)
Nathalie woont aan de Rietgors 
en is geslaagd voor vmbo-t+. Zij 
stond er goed voor maar heeft 
er toch nog even stevig aan 
getrokken. Aan het Koning Willem 
I College gaat zij de opleiding 
voor tandartsassistente volgen. 
Direct na de examens is zij naar 
Florida gegaan. In juli gaat ze nog 
naar de Dominicaanse Republiek.

Florian Bijnen (��)
In de Lambertusstraat kon de 
vlag uit voor Florian, omdat ze 
geslaagd is voor de havo met het 
profi el C & M / E & M. Ze heeft 
ter voorbereiding veel oude 
examens geoefend. In het nieuwe 
schooljaar gaat ze international 
business studeren, maar wat 
ze later wil gaan doen, weet ze 
nog niet. In de komende weken 
gaat ze met vrienden afspreken, 
werken en misschien nog op 
vakantie.

Myrthe Franken (��)
Myrthe mocht haar diploma gaan 
halen van het gymnasium. Ze heeft 
er hard voor moeten werken, maar 
achteraf viel het mee. Gelukkig 
heeft haar tas het net volgehouden 
tot het einde van haar middelbare 
schooltijd. Na de vakantie start ze 
het eerste jaar aan de Universiteit 
van Utrecht met Molecular Life 
Sciences en het tweede jaar gaat 
ze wiskunde erbij doen. Vakantie-
plannen? Ze is al een weekje met 
haar vader mee geweest naar een 
congres in Kopenhagen. 
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Menno Slegers (��)
Menno is geslaagd op het Sint 
Janslyceum voor het vwo. Hij heeft 
er op het einde toch nog veel voor 
moeten doen. Na de zomer gaat 
hij psychologie studeren aan de 
universiteit van Tilburg. Vakan-
tieplannen? Hij is al twee weken 
weggeweest met vrienden naar 
Slowakije en Praag en hij gaat nog 
met zijn familie naar Italië.

Hanna Doms (��)
Aan de Parcivalring kon de vlag uit 
omdat Hanna is geslaagd voor de 
havo. Ze zegt dat ze er veel voor 
heeft moeten doen. In het volgend 
schooljaar gaat ze international 
tourism management studeren aan 
de NHTV in Breda. Ze heeft nog geen 
plannen voor daarna. Nu eerst naar 
verschillende festivals en op vakantie 
naar Frankrijk.

Robin Luyckx (��)
Robin woont aan het Zandkampke en 
is geslaagd voor de havo aan het Sint 
Janslyceum. Hij heeft er een prima tijd 
gehad. Nu gaat hij hbo communicatie 
doen aan de Fontys Hogeschool in 
Eindhoven. Met vrienden gaat hij naar 
Kreta en daarna nog naar Lloret de Mar 
en Friesland.

Martin en Lucas Frenken (��)
Aan de Hoefslag hingen twee 
vlaggen uit. De tweeling Martin 
en Lucas waren beiden geslaagd. 
Martin voor het gymnasium en 
Lucas voor het vwo. Voor Martin 
was het niet heel gemakkelijk, 
maar hij heeft het tot zijn verba-
zing met redelijke cijfers gehaald. 
Na de zomer gaat hij computer 
science studeren op de TU in 
Eindhoven. Lucas vond het vwo 
best te doen. Hij gaat fi scale 
economie studeren in Maastricht. 
Beiden gaan op vakantie naar Slowakije en Costa Rica.

Fabiënne de Bever (��)
Fabiënne is geslaagd voor het atheneum 
op het ds. Pierson College. Ze vond het 
een pittig jaar, maar op de examens was ze 
goed voorbereid. Ze had gelukkig weinig 
stress en kon ontspannen de examens 
maken. Op het einde waren de laatste 
loodjes nog wel even zwaar, maar ook dat 
is goed gelukt. In het nieuwe schooljaar 
gaat ze Fashion and Branding studeren 
aan het AMFI in Amsterdam. Vakantie-
plannen? Ze is al naar Albufeira geweest 
met een groep vriendinnen. Nu gaat ze veel feesten en plezier 
maken en genieten van deze lekker lange vakantie.

Anne Bouwens (��)
In de Togenaarstraat kon de vlag uit 
voor Anne. Zij is geslaagd voor het 
vwo. Ze heeft wel moeite gedaan voor 
haar diploma, maar niet extreem veel. 
Na de zomer gaat ze medische weten-
schappen en technologie studeren 
in Eindhoven. Echte vakantieplannen 
heeft ze nog niet.

Isa van Maren (��)
Isa mocht haar diploma vmbo-t gaan 
halen. Het was voor haar niet heel 
moeilijk, maar ze heeft er altijd wel 
haar best voor gedaan. Komende 
maand gaat ze naar Amerika voor een 
jaar High School. Vooral New York 
lijkt haar fantastisch. Daarna vliegt 
ze naar haar gastgezin, dat ze nu nog 
niet heeft. Na een jaar Amerika wil 
ze de opleiding ‘sport en beweging’ 
gaan doen in Tilburg. Ze gaat niet 
op vakantie, maar wel gezellig met 
vriendinnen afspreken, werken bij de 
Australian ijssalon en een afscheidsetentje geven.

Wouter Schulp
Wouter woont aan de Aalschol-
verlaan en is geslaagd voor vmbo 
kader. Hij heeft er niet zo hard voor 
hoeven werken. Nu gaat hij aan het 
Koning Willem I College de oplei-
ding Applicatie- en Mediaontwik-
kelaar volgen. Met vrienden gaat 
hij op vakantie, met zijn vader naar 
Knokke-Heist en daarna nog een 
week varen met familie.



Suze Lavell (��)
Voor Suze kon de vlag uit omdat ze 
is geslaagd voor vmbo-t. Dit was niet 
lastig voor haar en ze is zonder onvol-
doendes geslaagd. Ze had het zwaarder 
verwacht. In het nieuwe schooljaar gaat 
ze mbo-verpleegkunde studeren aan 
het Koning Willem I College. Hier kijkt 
ze erg naar uit. Vakantieplannen? Ze is 
al twee keer met vrienden op vakantie 
geweest en gaat nog met haar familie 
naar Kroatië.

Alexandra den Otter (��)
Aan de Wouterus van der Doelen-
straat kon de vlag uit bij Alexandra. 
Zij is geslaagd voor de opleiding 
vmbo-k op de Bossche Vakschool. 
Ze heeft veel moeite moeten doen 
voor biologie en wiskunde en ze is 
geslaagd met een 7,6 voor wiskunde! 
Engels en Nederlands waren makke-
lijk en in haar praktijkvak zorg en 
welzijn heeft ze ook aardig wat tijd 
gestoken.  Na de vakantie gaat ze de 
fotografi e-opleiding doen aan het Koning Willem I College. Nu 
eerst veel werken en tijd doorbrengen met vrienden.

Wessel Geerts (��)
Wessel mocht zijn diploma vmbo-
kader gaan ophalen bij de Bossche 
Vakschool. Hij heeft hiervoor af 
en toe moeten leren, maar het 
ging hem best goed af. Volgend 
schooljaar gaat hij de opleiding 
‘bedrijfsauto-technicus’ volgen aan 
het Koning Willen I College. Nu 
eerst op vakantie naar Frankrijk en 
Mallorca.

Morris Diepeveen (��)
Morris is geslaagd voor het vmbo 
met profi el economie en is super-
blij! Hij heeft er hard voor moeten 
werken. Na de zomer gaat hij de 
opleiding ‘sport en bewegen’ 
doen aan het Koning Willem I 
College. Nu gaat hij op vakantie 
met vrienden naar Lloret de Mar.

Sanne Zomer (��)
Aan De Bellaard kon de vlag ook 
dubbel uit. Sanne is geslaagd voor 
het vwo met profi el N&T en N&G 
aan het ds. Pierson College. Ze 
stond er voor de examens goed 
voor, maar het was toch nog hard 
werken. Hierna gaat ze psychobio-
logie studeren aan de universiteit 
van Amsterdam. Nu eerst met haar 
moeder vier dagen naar Venetië, 
daarna met vriendinnen een week 
naar Albufeira en dan aan het werk 
en genieten van een lange vakantie.

Sijmen Zomer (��)
Sijmen is ook geslaagd. De eerste 
twee jaren waren wel gemakkelijk, 
maar het derde jaar was pittig. Hij 
gaat komend schooljaar de oplei-
ding Agrarisch Ondernemerschap 
volgen aan de Aeres Hogeschool in 
Dronten want hij wil later het bedrijf 
van zijn ouders overnemen. Nu eerst 
veel werken, met zijn vriendin Anne 
op vakantie en met vrienden weg.

Rhonda de Haas (��)
Rhonda woont aan de Parcivalring en 
is geslaagd voor de opleiding vmbo-t. 
Zij vond het niet moeilijk, maar ook 
weer niet gemakkelijk. Hierna gaat zij 
de opleiding verpleegkundige doen. 
In de vakantie gaat ze vooral werken 
en leuke dingen doen.

Rozemarijn de Brouwer (��)
Aan de Weislag kon de vlag uit voor 
Rozemarijn. Zij is geslaagd voor de 
havo op het ds. Pierson College. Ze 
heeft er hard voor moeten werken, 
maar inzet loont! Na de zomer gaat 
ze verpleegkunde studeren op de 
Avans Hogeschool in Breda. Ze vindt 
het namelijk erg leuk en fi jn om voor 
mensen te zorgen en kijkt erg uit naar 
deze nieuwe uitdaging. Na de examens 
is ze met haar moeder naar Valencia 
geweest en ze gaat nog naar Portugal. 
Verder werkt ze bij restaurant Magnolia’s van BurgGolf. 
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Tijs Blankenvoorde (��)
Tijs mocht zijn diploma havo gaan 
halen en hij heeft hier gemiddeld 
voor gewerkt. Voor wiskunde heeft 
hij wel extra veel geoefend, en 
met succes! Nu gaat hij Onderne-
merschap en Retail Management 
studeren aan de Avans Hogeschool. 
Hij is al met vrienden naar Albu-
feira geweest om te vieren dat de 
examens erop zaten en gaat nog met 
zijn ouders naar Spanje. Tussendoor 
werkt hij bij de Jumbo.

Luuk de Jong (��)
Luuk woont aan de Kraanvogellaan en is 
geslaagd voor vwo-atheneum. Hij zegt 
dat hij er niet veel voor heeft moeten 
doen, ook al had hij anders verwacht. 
Hij had samen met zijn vrienden Lucas, 
Martin en Menno niet verwacht dat het 
in één keer zou lukken. Hierna gaat hij 
de studie Aardwetenschappen doen 
aan de universiteit in Utrecht. Vakan-
tieplannen? Een reis naar IJsland en 
daarna een weekje naar Italië.

Lisanne Bunnik (��)
Lisanne woont aan de Riet-
gors en heeft al eerder haar 
diploma bij Helicon gehaald. Nu 
is ze geslaagd voor de opleiding 
Financiële administratie niveau 
2. Ze vond het niet moeilijk. Ze 
gaat nu door naar niveau 3. Met 
vakantie gaat ze naar Portugal.

Jelle Gehring (��)
Jelle woont aan de Rietgors en is 
geslaagd voor vmbo-kader aan het 
Van Maerlant. Het ging allemaal vrij 
gemakkelijk. Hierna gaat hij de koks-
opleiding doen bij De Rooi Pannen 
in Tilburg. Hij gaat veel feesten en 
stappen en daarna nog vakantie 
vieren.

Veerle Houtman (��)
Veerle mocht haar diploma gaan 
halen van de havo, profi elen natuur 
& gezondheid en natuur & techniek. 
Ze heeft er best hard voor moeten 
werken. Na de zomer gaat ze mbo 
onderzoeker natuur en milieu 
studeren.  Daarna wil ze ook nog 
hbo gaan doen. Vakantieplannen? 
Ze is al naar New York geweest en 
gaat nog naar Spanje. Het voelt raar 
bij haar om niet meer naar het Sint 
Jans te hoeven fi etsen!

Paco Seirul-lo (��)
Aan de Oberon kon voor Paco de vlag 
uit, omdat hij geslaagd is voor het vwo. 
Het was voor hem best wel te doen, 
maar soms wel moeilijk. In het nieuwe 
schooljaar gaat hij International Bachelor 
Economics and Business Economics 
studeren. Maar nu eerst op vakantie met 
vrienden naar Spanje.

Casper Morselt (��)
Casper is aan het Stedelijk Gymnasium 
’s-Hertogenbosch voor het gymnasium 
geslaagd. Hij vond het vrij gemakkelijk, 
maar heeft uiteraard voor de eindexa-
mens wel hard gewerkt. Na de vakantie 
gaat hij rechtsgeleerdheid studeren 
aan de universiteit in Tilburg. Nu eerst 
werken en met zijn ouders op vakantie.

Bjorn van Wijk (��)
Bjorn woont in Daliënwaard en is 
geslaagd voor het vmbo-t. Hij zegt 
dat het goed te doen was. Hij heeft 
af en toe wel wat moeten leren. Na 
de zomer gaat hij naar de havo. 
Maar nu eerst wat werken, met 
vrienden naar Barcelona en ook 
uitrusten.



Thomas van Maaren (��)
Aan het Driekoningenplein in 
Bokhoven kon de vlag uit voor 
Thomas. Hij is geslaagd voor de havo. 
Hij heeft voor het examen niet meer 
gedaan dan in de rest van het jaar. In 
het nieuwe schooljaar gaat hij techni-
sche natuurkunde studeren aan Fontys 
in Eindhoven. Vakantieplannen? Naar 
Midden- en Zuid-Italië.

Marciano van den Eijnden (��)
Marciano woont aan de Zonneweide 
en mag zijn diploma techniek gaan 
ophalen bij de Bossche Vakschool. 
Hij vond het vrij gemakkelijk en het 
lijkt of hij vier jaar niks heeft gedaan. 
Nu gaat hij de  opleiding media en 
applicatiebeheer volgen. Hij wil 
later iets in de ICT gaan doen. In de 
vakantie gaat hij helemaal niks doen, 
gewoon werken.

Charlotte Bodewes (��)
Voor Charlotte kon de vlag uit omdat zij 
geslaagd is voor het vmbo op Helion. Ze 
heeft er niet veel voor moeten doen. Na 
de zomervakantie gaat ze starten op het 
Koning Willem I College met de oplei-
ding Marketing Communicatie & Evene-
menten. Daar heeft ze veel zin in. Nu gaat 
ze eerst werken, met vriendinnen een 
paar dagen weg, zeilen en surfen en met 
haar ouders op vakantie.

Hugo Bosma (��)
Hugo is geslaagd voor de havo op het 
Leidsche Rijncollege in Utrecht. Hij 
vond het redelijk gemakkelijk, maar de 
combinatie met veel sporten maakte 
het soms zwaar. Hij studeerde de 
laatste twee jaar in Utrecht, en woonde 
daar ook op kamers, om zijn sport 
shorttrack op topniveau te kunnen 
combineren met school. Na de zomer 
gaat hij biotechnologie studeren in 
Leeuwarden. In de vakantie gaat hij 
ruim twee maanden in Salt Lake City 
meetrainen met een deel van het USA 
shorttrackteam.

Jolien Helsloot (��)
Aan de Wouterus van der Doelenstraat 
kon de vlag uit omdat Jolien geslaagd 
is voor de havo. Ze stond er goed voor 
voordat de examens begonnen. Hier-
door had ze geen stress en wist ze na 
de examens al dat ze geslaagd was. In 
het nieuwe schooljaar gaat ze gezond-
heidstechnologie studeren in Breda. 
Hierbij wordt de nieuwste technologie 
ingezet in de gezondheidszorg. Vakan-
tieplannen? Haar examenuitslag heeft 
ze op Jamaica gehoord. Daar heeft ze 
een supervakantie gehad!

Michiel Kerver (��)
Michiel woont aan de Aalschol-
verlaan en is geslaagd voor de 
opleiding verspanen niveau 3 en 
draaien aan het Summacollege. 
Hij werkt vier dagen per week bij 
metaaldraaierij Brienen in Neder-
hemert en ging één dag per week 
naar school voor de theorie. Het 
was voor hem redelijk te doen. 
Zijn praktijkexamenwerkstuk werd 
beoordeeld met een tien.

Sabrina van Homelen (��)
Sabrina woont aan de Roerdomp en is 
geslaagd voor haar vmbo-t diploma. 
Engels vond zij lastig, de rest viel erg 
mee. Zij gaat de opleiding voor onder-
wijsassistente volgen bij het Koning 
Willem I College. Met haar familie gaat 
ze vakantie vieren in Spanje, ook nog 
werken en samen met haar vriend 
genieten van de vrije tijd. 

Bonnie Tieleman (��)
Aan de Halewijn kon de vlag uit 
omdat Bonnie is geslaagd voor het 
vmbo profi el zorg en welzijn. Het jaar 
zelf heeft haar niet zo veel moeite 
gekost, maar voor de examens is 
ze echt wel even gaan zitten. Na de 
vakantie gaat ze bij het Sint Lucas 
in Eindhoven de opleiding media, 
vormgeving en technologie doen. 
Maar nu eerst naar haar familie in 
New Jersey in Amerika.
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Lynn Sprang (��)
Op Beeckendael kon de vlag uit voor 
Lynn Sprang. Zij is geslaagd voor de 
havo. Ze was al op tijd begonnen, 
zodat ze alles op haar gemak kon leren 
en dus veel leuke dingen tussendoor 
kon doen. In het nieuwe schooljaar 
gaat ze hbo-verpleegkunde studeren, 
want ze wil neonatologie-verpleeg-
kundige worden. Vakantieplannen? Ze 
gaat met vriendinnen naar Disney en 
met haar ouders naar Amerika.

Wat was de Engelenrun een waar hardloop-
feest! In de vorige editie van De Tweeterp 
staan alleen de namen van de allersnelsten 
vernoemd, terwijl er ook ultrasnelle dames 
waren! En toch gaan we nu niet alle winnaars 
vernoemen. Op de dag zelf kregen de drie 
snelste dames en heren op elke afstand het 
podium en een prachtige beker. De rest van 
het jaar vinden we alle 750 lopers nummer 
1. Iedereen die de moed heeft om zijn hard-
loopschoenen aan te trekken, is wat ons 
betreft een topper! Degene die het laatst 
binnenkomt, heeft tenslotte het langst zijn 
best moeten doen! 

De organisatie van de Engelenrun bestaat 
uit negen enthousiaste, bevriende leden 
van Hardloopclub Engelen die met elkaar 
een heel jaar als topteam bezig zijn om 
te zorgen dat de Engelenrun zo mooi kan 
zijn. De andere leden van Hardloopclub 
Engelen lopen mee of staan als vrijwilliger 
langs de kant. Deze laatsten begrijpen als 
geen ander wat de lopers op het parcours 
nodig hebben: hun gulle lach! De Enge-
lenrun kreeg van 235 deelnemers een 
prachtige 9.25!  Dat kwam vooral door het 
topsfeertje, de leuke kinderactiviteiten, de 
vriendelijkheid van alle mensen, de muziek 
en het mooie parcours. De Engelenrun was 
oprecht sportief genieten!

Dank aan alle hardlopers, hun publiek, alle 
vrijwilligers en onze trotse sponsors! Tot 
volgend jaar!

Nog even de Engelenrun



Voor mensen die eenzaam zijn, kan de 
zomer net zo voelen als de feestdagen. 
Iedereen is met vakantie of doet iets 
anders leuks. Wekelijkse activiteiten 
stoppen. Hierdoor neemt het gevoel van 
eenzaamheid toe. Een praatje kan dan 
enorm helpen. Vrijwilligers van Sensoor, 
de landelijke luisterlijn, bieden een luis-
terend oor aan mensen met zorgen, 
verdriet en problemen. Via chat, telefoon 
en e-mail. Vrijdag 31 augustus start er een 
training in ’s-Hertogenbosch om nieuwe 
vrijwilligers op te leiden.

De landelijke luisterlijn wordt vaker gebeld 
dan ooit. Afgelopen mei beantwoordde 
Sensoor bijvoorbeeld 1.800 telefoon-
tjes méér dan in diezelfde maand vorig 
jaar. Het aantal vrijwilligers is te laag om 
de groei te kunnen opvangen. Ook deze 
zomer verwachten we veel telefoontjes, 
want hoewel je het misschien niet zou 
verwachten, ligt juist in de zomer eenzaam-
heid op de loer. Onderzoekers aan de 
Universiteit van Utrecht zochten dit uit. Wat 
bleek? Wanneer je weinig zelfvertrouwen 
hebt of je eenzaam voelt, vergroot mooi 
zomerweer het gevoelsmatige contrast 
met al die vrolijke mensen die je ineens 

Extra vrijwilligers nodig bij luisterlijn
overal voorbij ziet komen. Verder zijn fami-
lieleden in deze periode vaak op vakantie 
en het verenigingsleven ligt stil. Zelfs op 
tv houden de series op. Wil jij helpen 
deze mensen gehoor te geven, dan biedt 
Sensoor je graag een training aan bij jou in 
de buurt om je op te leiden als vrijwilliger.

Écht iets betekenen
“Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk 
gekozen omdat ik in een persoonlijk en 
vertrouwelijk gesprek, iemand met een luis-
terend oor kan helpen. Door echte aandacht 
te geven en de juiste vragen te stellen, 
kan ik mensen op hun gemak stellen. Dan 
komen ze de dag net even wat beter door. 
Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander 
te kunnen betekenen”, aldus Gerben, een 
van de vrijwilligers van Sensoor. Een andere 
vrijwilliger vult aan: “We bieden geen hulp, 
maar door alleen al te luisteren, kun je het 
verschil maken.”

Extra trainers
Er worden extra trainers ingezet om trai-
ningen te geven en de groei van het aantal 
vrijwilligers op te vangen. Als vrijwilligers 
zich aanmelden, vindt er een intakegesprek 
plaats en wordt gekeken waar ruimte is om 

de training te volgen. Nieuw is de e-learning, 
die gevolgd kan worden naast de praktijk-
training. De training wordt door vrijwilligers 
als heel leerzaam ervaren. Gerben: “Ik dacht 
altijd dat ik goed kon luisteren en goede 
vragen wist te stellen, maar in de training 
leerde ik pas écht wat aandacht geven is. 
Ook privé en in mijn werk pluk ik daar nu de 
vruchten van.”

Over Sensoor, de landelijke luisterlijn
Sensoor is al 60 jaar de grootste organisatie 
in Nederland die anonieme hulp op afstand 
biedt. Vanuit 26 locaties, waaronder in 
‘s-Hertogenbosch, voeren zo’n 1.200 vrijwil-
ligers dag en nacht ruim 285.000 anonieme 
gesprekken per jaar, via telefoon, chat en 
e-mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid 
en begeleid door beroepskrachten. Geïnte-
resseerden in het vrijwilligerswerk kunnen 
zich melden via www.sensoor.nl. De luister-
lijn wordt gefinancierd door het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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De Zomerschool ontving al veel aanmel-
dingen voor de periode tot en met 27 juli. 
Een aantal workshops, presentaties en 
wandelingen zijn volgeboekt. Toch zijn er 
nog leuke en interessante activiteiten waar 
plaats is. 
Zeer interessant is het bezoek aan museum 
Slager, de spuisluis Crèvecoeur, of gemaal 
Caners. Fietsen of wandelen op de Nulandse 
heide. Linedance, Zumba en zingen zijn 

Zomerschool 55+

DENKERS DOENERSDOENERSDOENERSDOENERSDOENERSDOENERS

GEVRAAGD voor het vergroenen voor
de speelplaats op Engelerhart   

Ben jij je tuin aan het veranderen en heb je 
wat spullen over zoals: boomstammen, 
dikke boomtakken, heel grote zwerfkeien?  
Wij zouden dan graag deze spullen willen 
gebruiken voor de natuurspeeltuin en 
rondom Engelerhart of op het 
Engelerpark.
 

DOENERS:
Wil en kun jij met tuingereedschap of met een 
kettingzaag werken, om bijvoorbeeld een 
boomhut of speelattributen te bouwen voor de 
kinderen? De Natuurspeeltuin houden wij voor 
een groot deel vrijwillig bij, gewoon omdat het 
leuk is. Vind jij het ook leuk om - één keer in de 
week, of één keer in de maand - te komen 
helpen en te werken in de natuurspeeltuin of
rondom het gebouw Engelerhart? Wat krijg je 
hiervoor? Heel veel kinderen die blij zijn en 
plezier hebben om te spelen met spullen uit de  
natuur.
 

Wij zoeken jou! Wij zoeken jou!
Wij dagen jou uit! Wij dagen jou uit!

Je bent geknipt voor ons! Je bent geknipt voor ons! 
Wil jij komen helpen ? 

DENKERS:
Tevens zijn we op zoek naar een of meerdere 
personen die ons kunnen helpen bij het 
aanvragen van gelden en subsidies voor een  
groene speelplaats en een gezond schoolplein 
enz.  SPONSORS:

Denk jij: ik kan op een andere manier wel iets 
betekenen voor jullie door middel van een 
bedrag beschikbaar te stellen! Ook dat is 
uiteraard van harte welkom.    

Heb jij interesse om mee te helpen of kun jij iets
betekenen voor ons, laat dit dan weten aan de
beheerder John Cornelissen 06-81462221 of 
mail naar beheer@engelerhart.nl 

heerlijk ontspannend. Ook diverse bloem-
schikcursussen hebben nog een plaatsje 
vrij. Op de website zijn nog meer activi-
teiten te vinden en je ziet direct of er nog 
plaats is. 
Zie onze website www.sasdenbosch.nl 
onder het kopje Zomerschool. 



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Wilt u meer weten over onze school? 
Bel of mail dan de directeur 

Helma van Hoof / 073 - 85 11 200 
h.vanhoof@antoniusabt.nl

www.antoniusabt.nl

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

informatie-avonden:8 oktober21 januari25 februari8 april

informatie-ochtenden:15 mei12 juni

‘Ieder kind is uniek’. Dat is een van de 
belangrijkste uitgangspunten van het 
Jenaplanonderwijs. Kinderen van Jena- 
planschool Antonius Abt ervaren dat 
dagelijks. Vanaf hun eerste dag in de 
onderbouw tot en met het bijzondere 
afscheid in groep 8. Ingrid IJmker, groeps-
leider van de bovenbouw, vertelt meer 
over dat unieke en warme afscheid.

Wie herinnert zich niet zijn eigen musical 
in groep 8? Maandenlang had je geoefend 
op de teksten en de zang om er samen iets 
heel moois van te maken. Een musical is 
dan ook een leuke en spannende afsluiting 
van de basisschooltijd. Maar het kan nog 
leuker en vooral veel persoonlijker, vertelt 
Ingrid. “Voor het afscheid van onze school 
spelen de kinderen van groep 8 in een 
revue. Elk jaar wordt er speciaal voor hen 
een prachtige revue op maat geschreven 
door de ouders en/of de groepsleiders. 
En die werken daarbij nauw samen met de 
kinderen zelf.”

Persoonlijke herinneringen passeren de revue
Bijzonder afscheid van groep 8

Op het lijf geschreven
Dit jaar is de revue voor beide locaties 
geschreven door een aantal ouders. “De 
kinderen van groep 8 konden zelf aangeven 
welke herinneringen aan hun basisschool-
tijd in de revue meegenomen moesten 
worden. Het werd dus helemaal hun revue. 
Daarnaast mochten ze de liedjes kiezen en 
zelf de dansjes bedenken.” 

De revue wordt voor het grote publiek niet 
op school gespeeld, maar in het theater. 
“Dit jaar hebben alle drie de bovenbouw-
clusters elk één voorstelling in de Verka-
defabriek gegeven en één op school.” Een 
echt theater maakt de revue natuurlijk extra 
speciaal. “Bovendien heeft deze locatie nog 
een groot voordeel: de kinderen konden elk 
maar liefst zeven genodigden meenemen.” 

Belangrijke rol voor de ouders 
De voorbereidingen voor de revue 
beginnen al vroeg. “In januari komen de 

eerste ideeën op tafel. Vervolgens gaan 
de ouders en/of groepsleiders aan de slag 
met het herschrijven van de basis naar een 
totaal nieuwe voorstelling.” Net als bij het 
schoolkamp en andere activiteiten op Jena-
planschool Antonius Abt is er aan ouder-
hulp geen gebrek. “De ouders zijn heel erg 
betrokken bij de revue. Ze schrijven niet 
alleen mee, ze spelen ook een belangrijke 
rol bij de organisatie. Elk jaar helpen ze 
bijvoorbeeld met het maken van de kleding 
en nieuwe decorstukken.”
 
Afscheidsbrief en prachtige oneliners
De revue is niet de enige activiteit rond 
het afscheid van groep 8. “Elk jaar schrijven 
alle kinderen uit groep 8 een persoonlijke 
afscheidsbrief. Daarin vertellen ze hoe ze 
hun tijd op onze school hebben beleefd, 
vanaf de onderbouw tot aan de boven-
bouw. Op de laatste dag van de laatste 
schoolweek lezen de kinderen zelf hun 
brieven voor aan de kinderen van groep 6 
en 7 uit hun eigen stamgroep.” 
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“Daarnaast schrijven de groepsleiders voor 
elk kind in groep 8 van de eigen stam-
groep een prachtige oneliner. Die oneli-
ners worden voorgelezen door de directie 
of de teamleiders na de uitvoering van de 
revue. Ieder kind uit groep 8 wordt zo dus 
persoonlijk door hen toegesproken.” 
 
Nog meer: van doordraaidag tot 
high tea
Op Jenaplanschool Antonius Abt zitten 
drie jaargroepen in één stamgroep. Elk 
jaar wordt er ook een speciaal afscheid 
van groep 8 met de hele stamgroep geor-
ganiseerd. “Dat is een bijzonder moment: 
de oudste groep treedt uit en een nieuwe 
groep treedt aan. In dat kader hebben we 
ook een ‘doordraaidag’: de jonge instro-
mers komen een dag in de stamgroep en 
de kinderen van groep 8 zijn dan een dagje 
vrij. Een week later is er het echte afscheid 
in de stamgroep. De ene keer wordt daar-
voor een spelletjesdag georganiseerd, de 
andere keer een activiteit als high tea.”

Voor ieder kind een lieve brief
Tot slot zetten alle kinderen uit groep 6 en 7, 
samen met de groepsleider, voor ieder kind 
uit groep 8 minimaal één zin op papier. Met 
alle zinnen maken ze vervolgens een mooie 
brief. “Elke brief begint met ‘dag lieve …’ en 
wordt aangevuld met leuke herinneringen 
aan het betreffende kind, zoals ‘… jij was 
altijd ontzettend behulpzaam’. In de laatste 
week leest de groepsleider de brieven voor.”
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Op zaterdag 30 juni jl. organiseerde Erol 
van den Bergh en Evi Laurant de eerste 
editie van Food-Tour Engelen. Dit nieuwe 
evenement is een culinaire wandeling 
langs 5 lokale ondernemers in de oude 
dorpskern waar steeds een horecazaak de 
bezoeker laat genieten van een gerecht of 
product. Voor de opbrengst van het evene-
ment is er een link naar het goede doel. 
De stichting ‘Met je hart’ heeft als opzet 
het verzachten van de eenzaamheid bij 
ouderen. Daarom krijgen ook 45 ouderen 
gratis een ‘Food-Tour-arrangement’.

Op het plein voor De Engelenburcht is de 
aftrap. Na het betalen van 15 euro kan het 
hapjesfestijn beginnen. Om grote drukte te 
voorkomen worden de bezoekers middels 
diverse pijlen naar verschillende start-
punten geleid. Ongeveer 150 deelnemers 
melden zich aan.

Bij atelier Hendrik aan de Graaf van 
Solmsweg staat Bajtz. Zij verkopen onder 
andere broodjes, wraps en chocolade 
in Rosmalen. Vandaag staan ze hier met 
diverse soorten chocoladetruffels.
Bij cafetaria D’n Dijk aan de Graaf van 
Solmsweg kan iedereen gratis een frietje of 
ijsje gaan halen. Door Marciano’s Haarsty-
ling aan de Zonneweide wordt van alles 
weggegeven, zoals tasjes en opvouwbare 
frisbee’s. PLUS Mulder heeft hier voor de 
bezoekers een bekertje heerlijke hangop 
met vers fruit. Bij bloemsierkunst Stijl in de 
Heinekenstraat staat ReBrown. Hun zaak is 
in de Helftheuvel tegenover de Hema. Zij 
verkopen salades, soepen en broodjes voor 

Food-Tour Engelen verloopt succesvol
de lekkere lunch en Italiaanse maaltijden. 
Vandaag hebben zij een Italiaans hapje 
met wrap en lekkere saus.  De dames van 
Stijl hebben in het kader van de duurzaam-
heid in een stand hoefblad gebruikt om 
een flesje met bloemen decoratief aan te 
kleden. Bij Marjan Veltkamp van Fields aan 
de Achterstraat is Aurum Puur uit Bokhoven 
aanwezig. Eigenaresse Maria van Ooster-
hout geeft voedingstherapie en vandaag 
biedt ze de gasten muffins en diverse 
soorten hartige taart, gemaakt van onder 
andere asperges en scamorza. En dan komt 
de Food-Tour weer terug op het plein bij De 
Engelenburcht.

Hier staat kookstudio Tafelen.nu uit 
Rosmalen. Zij bieden lunches, culinaire 
hapjes en diners op locatie aan. Volgens 
hen zijn zij ‘de beste tent van het evene-
ment’. Vandaag hebben ze voor de bezoe-
kers een dessert: een taartje van browny 
met verse aardbeien. Ook Mykonos uit 
Rosmalen is aanwezig. Zij zijn eigenaar van 
Italiaans, Spaans en Grieks restaurant La 
Costa. Zij bieden pittige gehaktballetjes 
aan en bruschetta’s met tomaat, mozzarella 
en een heerlijke dressing. 
Tuincafé De Zwaan uit Berlicum is aanwezig 
met een stand met heerlijke Thaise tomka-
kaysoep waar veel kip in zit. Voor de 
speciale bieren staat The Sacred Heart Pub 
uit Ammerzoden paraat. Zij hebben het 
predicaat het beste speciaalbier-verkoop-
punt van de regio Brabant te zijn. Zij presen-
teren een Black Angus-burger gemaakt van 
een speciaal ras koeien en gebraden op een 
barbecue met speciale houtsnippers, wat 

zorgt voor de lekkere smaak. Restaurant 
Het Eethuys uit Ammerzoden staat ernaast. 
Ook in Ammerzoden zitten ze naast elkaar. 
Zij bieden vandaag een lekkere carpaccio 
aan. De muziek wordt op een leuke manier 
verzorgd door een ludieke brandweer-
wagen van feestmee.com en De Engelen-
burcht is er met de bar voor een drankje.

Rond drie uur komen 45 ouderen uit de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch met busjes 
naar het plein. Zij mogen gratis meedoen 
met dit evenement. Al etend en pratend 
wordt hun eenzaamheid voor eventjes 
opzijgeschoven. In groepen bezoeken zij, 
gewapend met een flesje water, soms met 
de busjes, de verschillende locaties en 
maken zo kennis met Engelen. Dorpsge-
noot Wil Goedmakers is een van hen. Zij 
geniet met volle teugen. Ook wijkmanager 
Ronnie van Gaal en de nieuwe wethouder 
Roy Geers, die ook de nieuwe voorzitter 
van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is, 
zijn aanwezig en gaan met de ouderen mee.

Mede door het zonnige weer, de goede 
belangstelling en de hoofdsponsors RaKo 
Printing en PLUS Mulder kan de organisatie 
terugkijken op een bijzonder geslaagde 
dag.



Reparaties en accessoires 

Apple, Samsung, Sony Xperia, Nokia Lumia, HTC, LG...

SMART SERVICE WITH A SMILE

iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

www.smart-repair.nl  •  denbosch@smart-repair.nl
De Bloemendaal 10  •  5221 EC  •  ’s-Hertogenbosch  •  073 737 01 44

 zonder afspraak • reparaties binnen 30 minuten • ruime openingstijden
gratis onderzoek & advies • 12 maanden garantie  •  duidelijke, scherpe prijzen 

gratis parkeren • ook voor softwareproblemen

u vindt ons ook in Nijmegen en Tilburg
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René van der Hoeven

Als ik aankom is de seizoenssluiting bezig, 
een wedstrijdje van de kampioenen tegen 
hun moeders. Meteen valt op dat de kampi-
oentjes behendiger, sneller en technischer 
met de bal omgaan en hun conditie uitste-
kend is. Het prachtige weer, volop zon en 
tegen de 30 graden, deert hen niet. Gezien 
sommige verzuchtingen zien de moeders 
meer af en niet alleen door de warmte: 
“ ‘tis nog erger dan ik dacht” en tegen het 
einde van het wedstrijdje: “Hé scheids, fluit 
gewoon af.”

Enthousiast
In de pauze even met de ploeg gesproken. 
15 meisjes tussen de 10 en 13 jaar en zij 
hadden, geloof het of niet, allemaal tege-
lijkertijd heel veel te vertellen. Het spatte er 
vanaf. 

Wat is er nu zo leuk aan?
Ik vraag of ze over een motto willen 
nadenken voor dit artikeltje en wat ze 
van hun succes vinden. Het gaat eigenlijk, 
hoewel belangrijk, niet zozeer over hun 
kampioenschap, “we zijn gewoon goed”, 
maar vooral wat er omheen speelt. Ze zijn al 

Eén voor allen, allen voor één
Vriendinnenteam FC Engelen kampioen 2018, 
1ste meisjeskampioensploeg onder 13

vier jaar bij elkaar en inmiddels dikke vrien-
dinnen. Gezelligheid troef, goed of slecht, je 
wordt geaccepteerd. Dikke pret. Verliezen 
ze eens een wedstrijd, wat dit jaar niet lukte, 
dan maakt de teleurstelling al snel weer 
plaats voor lol. Het gaat om het spelplezier, 
ze spelen allemaal evenveel, trainen twee 
maal per week en soms spreken ze spon-
taan af om een potje te gaan voetballen. 

Goed in ...
Ze zijn vooral goed in samenwerken, 
ingooien, lange ballen en ballen aannemen 
en in ieder geval één speelster in radslag, 
wat ze op mijn vraag meteen en met glans 
laat zien.
De ploeg heeft ook een prima uithoudings-
vermogen, veel doelpunten vallen aan het 
eind van de wedstrijd. De speelsters blijven 
rennen, goed samenspelen en gunnen 
elkaar alles. Ze blijven leren en “je ziet ze 
nog steeds vooruitgaan”, aldus trainers 
Robin en Maikel. Het feit dat de ploeg al 
vier jaar samenspeelt, werpt zijn vruchten 
af. In de trainingen is naast diverse techni-
sche en tactische aspecten, ook aandacht 
voor conditietraining. 

v.l.n.r. Nadja, Frederique, Liza, Floor, Kiki, Pleun, Yasmijn, Lara, Chandani, Benthe, Fiene, Jasmijn, Lise, Myrthe en Doortje.
Zittend vaste vlagger Harald en coaches Ronald en Maikel.

Sfeer
Het sfeertje is heerlijk. De trainer zegt bij 
de afloop van het  wedstrijdje dat ze, zoals 
gebruikelijk, de tegenstandsters een hand 
moeten geven. Een van de meisjes: “Ja, ik ga 
mijn moeder geen hand geven.” De vaste 
teamsponsor Kapsalon KnipperZ speelt ook 
mee. Zij voorzag alle speelsters voor een 
wedstrijd al eens van vlechtjes. In de kleed-
kamer is altijd muziek en na een wedstrijd 
eten ze samen tosti’s.

Zoals afgesproken kreeg ik na het eindsig-
naal het motto te horen. Ze wisten ook waar 
dat vandaan kwam: “De Drie Musketiers uit 
de Donald Duck.”

Voetballen iets voor jou? Kijk op www.fcen-
gelen.nl en kijk of er plaats voor je is.



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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

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

eFFect Festival
Het weekend van � en �� juni stond in 
het teken van het tienjarig bestaan van 
de Zorgboerderij De Locatie, pal tegen 
het Engelermeer aan. De feestelijkheden 
begonnen met het theaterstuk ‘Ridder, 
Vuur en Wuiven’, gemaakt voor, door, 
met en op De Locatie! Op en top loca-
tietheater dus. Daarna volgde de offi  -
ciële opening van de vierde editie van 
het eFFect Festival door twee Bossche 
wethouders.

Een van de spelers (een jongere die op de 
zorgboerderij woont) zei na afl oop: “Het is 
echt heel warm en ik heb dorst.” ... zucht … 
zucht  ...
De glundering kwam bij het beantwoorden 
van de vraag: “En hoe was het voor jou? 
Spannend?” “Ja, en ook heel leuk!”

Dank je wel, theatermaker Wilma en 
alle andere spelers, voor deze prachtige 
openingsact van het weekend.

Het festival is offi  cieel geopend in de spie-
geltent door de Bossche wethouders Mike 
van der Geld en Ufuk Kahya. Van der Geld 

(cultuur) proeft de cultuur en creativiteit op 
het festival: “Mooi dat er ook locatiethe-
ater is gemaakt!” Kahya zegt: “Het eFFect 
Festival is een mooi voorbeeld van samen 
doen.” Vandaar dat ze ook samen komen 
openen. Als wethouder zorg gaat hij onder 
andere voor positieve gezondheid en hij 
heeft als uitgangspunt “wat kun je”. “Het 
eFFect Festival en Zorgboerderij De Locatie 
laten dit heel mooi zien. Samen opbouwen 
en doen wat je kunt. Daar draait het om, en 
ook samen plezier hebben!”
Het is onmogelijk om hier terug te blikken 
op alle programmaonderdelen en samen-
werkingen, zoals: het geluksweekend, het 
poëziepodium, de afsluiting van ‘eten van 
hier’ en de week van de jonge mantelzor-
gers. 
Om toch een impressie te geven volgen 
twee quotes van bezoekers. 



De TweeTerp juli 2018 • pagina 37

“Totaal verrast door de sfeer, opbouw en 
diversiteit van het programma. Een festival 
voor jong en oud waar je vrolijk het terrein 
afloopt.”
“Bedankt voor dit geweldige festival! Wat 
een goede organisatie, mooi programma 
en al die vrijwilligers!
En: “Jullie hebben samen iets prachtigs en 
unieks neer weten te zetten. Leuke dans-
workshops, koorddansende pannenkoe-
kenbakkers, mooi theater en muziek ... Daar 
mogen jullie heel trots op zijn! Ik kijk nu al 
uit naar de volgende keer!”

Ook DTV, HTR-radio en de schrijvende pers 
waren  verrast. Zo verwoordde Klankgat het 
festival als volgt: “Een enkel festival is soms 
bijzonder in zijn opzet. Het eFFect Festival is 
zo’n bijzonder festival. En wat maakt het dan 
zo speciaal, want er is muziek, dans, theater, 
kleinkunst en andere kunstvormen die je bij 
andere festivals ook aantreft? eFFect is een 
echt buitenbeentje omdat het meer vraagt 
van de bezoekers dan alleen maar consu-
meren. Het mee-creëren, samenwerken, 
ontdekken en vooral het meedoen staan 

voorop. En dat begint al voordat het festival 
eigenlijk van start gaat. Vrijwilligers kunnen 
zich opgeven om mee te helpen aan de 
opbouw (en na afloop ook aan de afbouw). 
Er wordt met duurzaam materiaal gewerkt 
en dat past ook bij dit festival, met zijn zeer 
alternatieve aanpak en programmering. Dit 
alternatieve festival heeft zeker een meer-
waarde voor de stad ‘s-Hertogenbosch. Het 
buitengebeuren, zoals op het Vliegerfeest 
en kleinkunst, theater, circus, acrobatiek 
en muziek: dat is allemaal zeer toegan-
kelijk, zoals ooit de Boulevard is geweest. 
Zweverig, yoga-minded, hippie-achtig 
wellicht, maar wel op zijn Bosch.”
Het eFFect Festival gaat voor zo duurzaam, 
sociaal en cultureel mogelijk. Vandaar ook 
de initiatievenmarkt, waar zichtbaar is wat 
je zelf kunt doen, en ook de catering komt 
uit de buurt. Artiesten uit het buitenland 
die toch al in de buurt waren, zijn verleid 
om te komen … en ze zijn gekomen! 

Zoals de wethouder al zei: “Heb samen 
plezier!” Dat is gelukt! Twee dagen lang is 
de schoonheid van het leven gevierd en 

gevoeld. Overal stralende mensen. Het was 
fantastisch!
De saamhorigheid, verbroedering en vrij-
heid was goed te zien bij de afsluitende 
band.
De VIERde feestelijke interactieve editie 
van het eFFect Festival is geVIERd: het was 
geweldig, relaxed en zonovergoten. Schit-
terend om al het geluk te zien, de prachtige 
acts en al die genietende mensen!

Bernadette en Wim van de zorgboerderij 
hebben met hun team weer een prachtige 
editie neer weten te zetten. Het is nog niet 
duidelijk of, en wanneer er een volgende 
plaatsvindt, maar Bernadette zei wel:  “Dat 
wordt ons lustrum!” Meld je dus aan voor 
de nieuwsbrief www.effectfestival.nl en/of 
volg de Facebookpagina @effectfestival.
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Op zondag 1 juli organiseerde survivalclub 
U-Base de tweede editie van de U-Battle 
Run. Na bij de vorige Run geëxperimenteerd 
te hebben met 75 deelnemers, voorname-
lijk uit de eigen club, is het dit jaar met ruim 
600 sportievelingen uit binnen- en buiten-
land grootser aangepakt. Er zijn afstanden 
van 12 en 7,5 kilometer voor wedstrijd- en 
recreatieve deelnemers. In de grootste 
afstand zitten ruim 40 hindernissen. Ook de 
jeugd van 10 t/m 17 jaar doet mee en er is 
zelfs een ouder-kindloop van 5,5 kilometer. 
De opbrengst van het evenement gaat 
gedeeltelijk naar de Stichting Spieren voor 
Spieren, onder het motto ‘Gezonde spieren 
zetten zich in voor zieke spieren’. De pre-
sentatie is in handen van Eric Grim en Ilona 
van den Hanenberg.

Na een welkom ontvingen de deelnemers 
direct bij aankomst een T-shirt als bewijs 
van deelname. In de sporthal kon men zich 
omkleden en gebruik maken van toilet en 
douche. Om 10.00 uur ging de eerste groep 
van ongeveer 10 personen van start vanaf 
het grasveld tegenover de U-Base-locatie 
op het sportpark. Om de vijf minuten 
begon de volgende groep. Het eerste start-
sein werd gegeven door oud-hockeyster 
Minke Booij en Viggo Severijns. 
Minke is ambassadeur van de Stichting 

U-Battle Run: kanjers actief voor het goede doel

Spieren voor Spieren en Viggo heeft zelf de 
spierziekte Duchenne.

Dat survival een sport is voor stoere jongens 
en meiden was te zien aan de hindernissen, 
gemaakt tussen de kastelen. Lopen door 
de sloot, hangend aan touwen in de ‘apen-
hang’, dragen en gooien van zware voor-
werpen, suppen op de sloot, klimmen in 
touwen over containers, doorhakken van 
een boomstam en kruipen door de duiker 
onder de rotonde. Na 1 uur en 27 minuten 
kwam de eerste 12 kilometerloper terug.

Bij de start en finish was het gezellig druk. 
AllSur5 stond daar met een stand met alle 

benodigdheden voor survival, foodtruck 
‘Lekker van Jeroen’ met diverse hapjes en 
De Engelenburcht voor de drankjes. Mede 
door het ideale weer, hoofdsponsor De 
Paal Parket, PLUS Mulder en diverse andere 
sponsoren, de grote groep vrijwilligers en 
natuurlijk de kanjers van deelnemers kan 
de organisatie terugkijken op een bijzonder 
geslaagde dag. Complimenten voor de 
verkeersregelaars en de vrijwilligers, die 
dagenlang bezig zijn geweest met het 
opbouwen en afbreken van de vele hinder-
nissen.

Voor meer foto’s: www.tweeterp.nl



Met Medical Taping kunnen de hooikoortsklachten sterk verminderen of zelfs 
helemaal verdwijnen. Onze praktijk past deze techniek al jaren succesvol toe.
Neem contact met ons op voor meer informatie of raadpleeg onze website. 

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

ECHTE HULP BIJ
HOOIKOORTS?

Schout van
Brechtstraat 25
5237 SP Maaspoort

André Kloosstraat 5
5237 BP Maaspoort

Voordijk 17
5251 VD Vlijmen

Uw woning 
verkopen?

Woonoppervlakte 118 m²
Perceeloppervlakte 5.580 m²

Inhoud 567 m3

6 kamers (3 slaapkamers)

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

Woonoppervlakte 129 m²
Perceeloppervlakte  138 m²

Inhoud 426 m³

6 kamers (5 slaapkamers)

Woonoppervlakte 101 m²
Inhoud 300 m³

3 kamers (2 slaapkamers)

€ 650.000 k.k.€ 300.000 k.k.€ 275.000 k.k.

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!

180613_Adv_Bighelaar_190x120.indd   1 13-06-18   12:23
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Op zaterdag 23 juni werd voor de zesde keer 
aan de kade aan de Graaf van Solmsweg 
het evenement ‘Muziek op de Dieze’ geor-
ganiseerd. Even na vijven komen van alle 
kanten bezoekers aangelopen met grote 
tassen en tuinstoelen, en er kwam zelfs een 
groep met een kruiwagen vol bier en wijn 
inclusief de ijsblokjes. Rond zes uur zitten 
er dan ruim 300 belangstellenden en is het 
gezellig druk. 

Naast het hoofdpodium, dat weer was 
geplaatst op een ponton van de Genie, is dit 
jaar een extra grote platte kar het tweede 
podium. De presentatie is in handen van 
Jacqueline en Han. 
Tijdens het programma kan de jeugd met 
sup boards van Herman Lieven het water 
op, uiteraard goed in de gaten gehouden 
door de reddingsbrigade die de hele avond 
aanwezig is.

De aftrap van het muzikale programma 
wordt gedaan door Dansplaats. Onder-
steund door zowel moderne, als hip-hop- 
en breakdance-muziek laten verschillende 
groepen leuke dansen zien. 
Daarna speelt JoepEnzo vanaf de platte 
kar. Een leuk trio dat vlotte jazzmuziek ten 
gehore bracht. Een van de leden is dorps-
genoot Joep van Dam.
Vervolgens klinkt het Kadekoor, dat een 
speciale band heeft met de Diezekade. 
Onder leiding van dirigente Edit Bartos 
zingen zij een gevarieerd repertoire. Deels 
worden ze begeleid door duo Ton en 
Gerry. Dit duo, bestaande uit Ton van den 
Bergh en Geert Maatjes, gaat daarna zelf-
standig door met een aantal evergreens, 
maar vooral zelfgeschreven nummers over 
Engelen en de Dieze.
Vanaf de platte kar horen we zangeres en 
dorpsgenoot Zoë Sluis met gitaar. Zij zingt 
een aantal rustige luisterliedjes. Intussen 
zijn ook de barbecues aan en wordt er flink 
gesleept met allerlei worsten, hamburgers 
en saté.

Tussen de optredens door maakt Herman 
van der Kamp van de gelegenheid gebruik 
om een oproep te doen om vrijwilliger te 
worden van De Engelenburcht, gezien de 
grote opknapactie die snel gaat gebeuren. 
De Engelenburcht is aan de kade ook 
aanwezig om drankjes te verkopen. En 
namens de Wijkbus Engelen-Bokhoven 
worden shirts met opdruk uitgedeeld aan 
de chauffeurs voor de warme dagen. Er zijn 
deze avond tafels met eet- & drinkarran-
gement te koop en de chauffeurs van de 
wijkbus zijn hier met partner voor uitgeno-
digd. 

Veel jong talent bij ‘Muziek op de Dieze’

Op het hoofdpodium volgt een optreden 
van het enthousiaste popkoor 3x3 uit 
’s-Hertogenbosch, dat bestaat uit ruim 
35 personen. Onder leiding van Hennie 
Kappen starten zij, speciaal voor Engelen, 
met het nummer Angels en zingen verder 
een zeer gevarieerd repertoire met een 
groot aantal meezingers. Hiermee krijgen 
ze de stemming er goed in.
Daarna neemt Muziek Collectief Engelen 
het stokje over. Onder leiding van Jan van 
den Brandt brengen zij eigentijdse, luchtige 
muziek die zeer in de smaak valt en goed 
aansluit op de muziek van het voorgaande 
optreden. Tussendoor laat iedereen zich de 
aangeboden bittergarnituur van cafetaria 
D’n Dijk goed smaken.
Als finale is er een optreden van ‘De Maxi-
ma’s’. Deze zeven personen tellende band 
uit Den Hoorn, met connecties in ons dorp, 
is bekend van een aantal festivals. Ze spelen 
leuke zelfgeschreven humoristische liedjes 
en een aantal feestnummers in de stijl van 
Rowwen Hèze. Daarbij krijgen ze de dansers 
echt op de vloer. Jammer genoeg begint 
het tijdens dit optreden wat te regenen.
Tot slot is er een prachtig vuurwerk vanaf 
de Henriëttewaard nabij het nieuwe brug-
getje. Dit was vorig jaar gepland vanwege 
het lustrum, maar kon toen niet doorgaan 
wegens brandgevaar.

Mede door de financiële steun van admini-
stratiekantoor Van Iersel en PLUS Mulder als 
hoofdsponsors, de bijdrage uit het dorps-
budget, het goede weer, het goede geluid 
verzorgd door Geert en floormanager Niels 
de Vries en de goede belangstelling kan 

men terugzien op een geslaagde avond. De 
organisatie, bestaande uit Jacqueline Heus-
dens, Ingrid van de Langenberg, Annemarie 
Hoevenaars, Marjan Veltkamp, Han Wijns 
en Guido Koelemij, dankt artiesten, bezoe-
kers, sponsoren en vrijwilligers voor hun 
geweldige bijdrage aan dit festijn.

Muziek op de Dieze doet ook mee met de 
Rabo Club-actie. Ieder lid van de Rabo-
bank krijgt een e-mail en kan in augustus 
stemmen. Op basis van de stemmen krijgt 
Muziek op de Dieze een donatie.



Praktijk Engelen voor een lichter leven 

Meditatiecursussen beginners- gevorderden  inclusief meditaties op mp3  

Channelcursus: contact met je gids inclusief meditaties op mp 3  

Reiki-cursussen-Reiki-oefenavonden-Reiki behandelingen

www.reiki-meditatie.nl of bel Ine Hurkens 073-6313438/06-25442064 
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Zaterdag 23 juni werd het voetbalseizoen 
afgesloten met een zeskamp voor de leden 
tot en met 15 jaar en in de avond met een 
feest voor de vrijwilligers, de senioren en de 
spelers van de O19- en O17-teams.

De zeskamp riep bij de oudere aanwezigen 
herinneringen op aan een ver verleden. Ook 
toen was de zeskamp een van de hoogte-
punten voor de jeugd van het seizoen. Wat 
overeenkomt met toen en nu is het plezier 
waarmee de 286 deelnemers deze middag 
gesport hebben.

Er was alle aanleiding voor het bestuur om 
de voetbaljaargang op een feestelijke wijze 
af te sluiten.
De ruim 125 vrijwilligers, aangestuurd door 
het hoofdbestuur en de kernteams, stonden 
garant voor een prima verlopen seizoen; 
zij hebben vele uren en energie geïnves-

FC Engelen sluit voetbalseizoen af met zeskamp 
en feestavond

teerd in de club en verdienen alle respect 
en waardering voor de wijze waarop FC 
Engelen een steeds belangrijkere rol gaat 
spelen in de gemeenschap Engelen en in de 
diverse competities. Zo speelde het eerste 
elftal in de nacompetitie voor promotie 
naar de 2e klasse, het Jo19-1 team hand-
haafde zich in de 4e divisie, diverse jeugd-
teams beloonden zichzelf en de club met 
een kampioenschap en veel teams hebben 
zeer goed gepresteerd in de strijd om de 
KNVB-beker.
Voldoende redenen dus om de vrijwilligers 
uit te nodigen voor een BBQ en een drankje, 
om het voorbije seizoen af te sluiten en 
vooruit te kijken naar het komende voet-
baljaar.

Door de technische staf van senioren en 
jeugd is de afgelopen tijd hard gewerkt 
en gepuzzeld om de ruim 800 leden in 

het juiste team te laten uitkomen. Dit werk 
heeft geleid tot 41 jeugdteams en 5 seni-
orenelftallen; daarnaast staan weer 40 
kanjers (5-jarigen) te trappelen om compe-
titie te mogen gaan spelen.

Het bestuur van FC Engelen dankt alle 
mensen die een bijdrage geleverd hebben 
aan het voorbije seizoen en hoopt iedereen 
in augustus weer te mogen begroeten 
op sportpark Engelerhart, na genoten te 
hebben van een welverdiende vakantie.

Speciale dank aan de dames van de evene-
mentencommissie en de sponsors PLUS 
Mulder, Marechal Elektro en aan attractie-
verhuur De Toren uit Vlijmen: zij maakten 
de afsluitingsdag mogelijk.



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

Download onze APP
en ervaar de voordelen!
Voordelen van de AUTO HAARSTEEG-APP:
● Wij helpen u herinneren aan de onderhoudsbeurten van uw auto
● Gemakkelijk inplannen van een werkplaatsafspraak
● Altijd binnen handberiek bij pech of storingen
●  Schade melden via een schadeformulier op de app en digitaal doorgeven 

aan uw verzekeraar
● Direct contact met ons via de chatfunctie
● Eenvoudig en snel ons actuele occasionaanbod doorzoeken
● Altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en acties

AUTO
Haarsteeg

Gecertifi ceerd BOVAG dealer.Gecertifi ceerd BOVAG dealer.

Download
de GRATIS APP op
www.autohaarsteeg.nl

Advertentie AOP 130x96mm.indd   1 17-07-15   13:46



De TweeTerp juli 2018 • pagina 45

Oude ansicht
We gaan op herhaling, althans, min of meer. 
Een ansicht uit dezelfde serie publiceerde ik 
namelijk in De Tweeterp van januari 2015. 

Op 30 november en 1 december 1916 
maakte koningin Wilhelmina een inspec-
tietocht door Noord-Brabant. Dat deed ze 
vaker, en iedere provincie moest natuurlijk 
aan de beurt komen. In genoemd jaar kwam 
zij ook naar Engelen om te kijken naar een 
model van een nieuwe brugconstructie. 
Dat model was nog niet zo lang tevoren 
ontwikkeld door kapitein B. Mulder en op 
basis daarvan zou nu door de pontonniers 
van de genie een tijdelijke brug over de 
Dieze worden geslagen. De koningin - als 
vrijwel enige vrouw natuurlijk goed herken-
baar - werd begeleid door generaal-majoor 
Weber, commandant der vierde divisie, 
die op deze ansichtkaart direct naast haar 
staat. Het hele gebeuren vond plaats ter 
hoogte van het zogenaamde Veer van 
Somers, waar al sinds de zestiende eeuw 
met enige regelmaat een bootbrug naar de 
schans van Engelen werd gelegd. Helemaal 
op de achtergrond, tussen de hoofden van 
koningin Wilhelmina en generaal-majoor 

Weber in, ontwaren we kasteeltje Meerwijk, 
dat 15 jaar eerder voor een groot deel was 
gesloopt en verlaagd. De karakteristieke 
trapgevel ontbreekt nog op het gebouw: 
die zou er pas in 1921 op worden gemetseld. 
De fotokaart werd uitgegeven door foto-

persbureau ‘Holland’ te Amsterdam. Er zijn 
in ieder geval zes andere kaarten uit deze 
serie bekend, waarvan er vier bij de spui-
sluis van Crèvecoeur zijn genomen. 

r.gruben@baac.nl

BIN-berichten
Identiteitsfraude
Op 9 juni deed een man uit Engelen 
aangifte van identiteitsfraude. Middels zijn 
personalia en bankrekeningnummer waren 
er online tickets besteld via Ticketmaster 
voor een festival, waarna achteraf betalen 
mogelijk was via de betaalmethode Klarna. 
De man ontving via de e-mail een bevesti-
ging van de bestelling die hij nooit gedaan 
had. Hierop is hij gaan bellen met Ticket-
master en Klarna en zijn de tickets en de 
betalingen geblokkeerd. Hierbij bleek dat 
men wel zijn juiste bankrekeningnummer 
had gebruikt, maar de geboortedatum 
van zijn vrouw. De man deed aangifte en 
er wordt verder onderzoek ingesteld. Tip: 
wees alert (ook digitaal) en reageer meteen 
op bestellingen als u die niet zelf gedaan 
hebt.
 
Opsporing
Op zondag 10 juni 2018 werd tussen 04.00 
en 12.15 uur een caravan van een erf af 
weggenomen aan de Graaf van Solmsweg. 
De caravan is van het merk Knaus, type 
Sudwind 750, wit van kleur en was afge-
sloten, voorzien van distelslot en hangslot 
aan de wielen. Er werd aangifte gedaan.
Mocht u iets verdachts gezien hebben 

rond die tijd in deze straat, dan kunt u dat 
melden aan de wijkagent.

Kampeerder
Afgelopen week is de politie doende 
geweest met een man die met zijn vriendin 
kampeerde in een tent aan het Engeler-
meer. Afgelopen dinsdag 3 juli mishandelde 
en bedreigde hij een visserijcontroleur en 
werd de man aangehouden. Tegen hem is 
dossier opgemaakt en de juiste hulpverle-
ning ingeschakeld. Er mag niet gekampeerd 
worden rondom het Engelermeer en zeker 
geen vuurtje gestookt worden met dit weer. 
Zijn tent is inmiddels verwijderd.
 
Examenfeestjes
De examens zijn voorbij en onlangs kregen 
ook diegene die een herexamen hadden 
de uitslag. Er zullen de komende tijd dus 
diverse examenfeesten gehouden worden. 
Gezien het aanhoudende warme weer 
zouden deze examenfeestjes wel eens in de 
tuin gehouden kunnen worden waardoor u 
door de harde muziek geluidsoverlast zou 
kunnen hebben.
 
Probeer begrip te hebben voor de situatie. 
Bel niet meteen de politie maar probeer 

eerst zelf in gesprek te gaan. Leg dan eerst 
uw situatie uit en vraag dan of de muziek 
iets zachter kan. 
In 9 van de 10 gevallen wordt er dan met 
omwonenden rekening gehouden en zal 
de muziek zachter gaan. Mocht men zich 
er niets van aantrekken en blijft de overlast 
dan kan 0900-8844 gebeld worden.

Reacties 
Wilt u reageren op dit BIN-bericht, 
antwoord via de e-mail: engelen@bindb.
nl naar de BIN-coördinator. Voor spoed-
meldingen, 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/.



Jullie hebben ze vast weleens door Slot 
Haverleij zien lopen: twee grote, onder-
nemende, soms ondeugende maar toch 
vooral erg lieve zwarte katten. Zo groot, dat 
ze weleens worden aangezien voor panters 
of poema’s. Althans, volgens een stuk in het 
Brabants Dagblad.
Waarom ze zo groot zijn? Het zijn Maine 
Coons: grote, intelligente raskatten die heel 
goed zijn met mensen, andere beesten en 
ook kinderen.  

De ‘poema’ in genoemd artikel, dat was 
onze Bernard. En voor Bernard zoeken we 
een plekje! Doordat wij (Rolf & Rebecca) 
gaan verhuizen naar een plek met helaas te 

Lieve, grote Maine Coon zoekt baasje
weinig ruimte voor Bernard en zijn broertje, 
hebben we gezocht naar twee nieuwe 
baasjes, een voor elk. Voor de kleinste 
van de twee hebben we inmiddels een fi jn 
plekje gevonden; voor de grootste van de 
twee (Bernard) nog niet.

Bernard is drie jaar oud, van een stamboom 
(alle papieren aanwezig), en komt uit een 
liefdevol nest. Hij is rustig, stoer en stoïcijns. 
Houdt zeker van knuff elen, maar kan ook 
prima alleen zijn. Hij loopt door het hele 
slot en alle kinderen van de school kennen 
hem. Hij ligt ook graag op hole 9 van de 
par 3 baan naar de golfers en de ganzen te 
kijken. Ben je dol op Maine Coons, dan heb 

je met hem echt een pracht-exemplaar! 
Heel belangrijk: Bernard heeft aandacht, 
zorg en liefde nodig! Want hij lijkt wel heel 
krachtig en sterk, maar is dit niet altijd: een 
paar keer per jaar heeft hij een B12-spuitje 
nodig, en hij krijgt soms speciale voeding 
om hem wat extra kracht te geven.  

Wij zullen Bernard (en zijn broertje) 
geweldig gaan missen, en hopen iemand 
te vinden die met eenzelfde liefde en 
aandacht met Bernard zal omgaan als wij 
dit hebben gedaan.

Ben jij die iemand? Bel 06-28789808 of mail 
slotboomrolf@gmail.com.

SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

Onder het kopje ‘Trots op uw tuin’ willen 
we evenals vorig jaar in De Tweeterp van 
augustus weer een aantal foto’s van mooie 
tuinen in Engelen en Bokhoven plaatsen. 
Stuur een foto van een mooi gedeelte van 
uw tuin voor 1 augustus naar redactie@
tweeterp.nl en u ziet deze terug in de 
volgende editie.

Trots op uw tuin



De TweeTerp juli 2018 • pagina 47

Dorpsagenda
De Tweeterp verschijnt elke 
maand en wordt gratis huis 
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Engelen en Bokhoven. 
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De volgende editie 
verschijnt in het weekend 

van 25 augustus
Kopij moet uiterlijk 

dinsdag �� augustus
binnen zijn.

Colofon

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

Woe 25 juli & 8 + 22 aug
09.30 uur

Wandelen met senioren 
vanaf De Engelenburcht

Dinsdag  aug
10.00 uur

Koffi  eochtend  met senioren 
locatie wordt later bekend gemaakt

Woensdag 1+15 aug
09.30 uur

Fietsen met senioren 
vanaf De Engelenburcht

Ma 13 t/m vr 1 aug Vakantiejeugdweek
op diverse locaties

(S)limmerik

Voor sommige bewoners, slapend en wel,
is er in Engelen kommer en kwel,
wegens het luiden van de klokken,
al jaren op tijd maar desondanks bokken,
dus protest met gevolg  ‘getrek aan de bel’.

Prettige vakantie
Alle vrijwilligers van De Tweeterp wensen u 
een prettige vakantie! 
Rust lekker uit en geniet, in Bokhoven of 
Engelen rondom huis, of wie weet elders 
in een (ver) vakantieland. We wensen u 
dan een behouden thuiskomst. Hopelijk 
hebben we daarna in september allemaal 
weer nieuwe energie om de draad weer op 
te pakken.

Trots op uw tuin



- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur. 

- 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. 

Voordelen op een rij:

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

Openingstijden  
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag  
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag  
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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

In heel 2018 

uw boodschappen 

GRATIS bezorgd

*niet geldig voor onze 

PLUS EXPRESS service. 

Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:

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


