
De TweeTerp maarT 2019 • pagina 1

Terugblik carnaval

Jubileum parochie Bokhoven

Interview met Theo Küsters

DeTweeterpDeTweeterp
Jaargang 55  •  nummer 3  •  16 maart 2019



In deze editie:
03	 Bestuursraad
06	 Engelenburcht	2.0
09	 Bedrijf	aan	huis:	
	 Astrid	Brenninkmeijer
15	 Jubileum	parochie	Bokhoven
17	 Musicalvereniging	Theabelle
18-19	 Kindcentrum	Antonius	Abt
20-23	 De	kerken
25	 Koningsdag	met	nieuw	comité
29	 Interview	Theo	Küsters
31		 Terugblik	carnaval
33	 Presentatie	over	De	Schuilplaats
35	 De	klokken	van	de	
	 St.Lambertuskerk
38	 Interview	Giel	Vugts
39	 Dorpsagenda



De TweeTerp maarT 2019 • pagina 3

Van de bestuursraad

We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 enthousiaste	 bewo-
ners	 in	Engelen,	Bokhoven	of	Haverleij	die	
hun	waardevolle	ervaring,	kennis	en	ideeën	
willen	 delen	 en	 eff	ectief	 inzetten	 voor	 de	
kwaliteit	van	leven	in	onze	eigen	buurt.	
	
Bent	u	iemand	die
•	 mee	 wil	 bouwen	 aan	 uw	 toekomstige	
leefomgeving	

•	 openstaat	 voor	 veranderingen	 die	
bijdragen	aan	verbetering	van	de	buurt

•	 zelf	 het	 initiatief	 neemt	 en	 ook	 graag	
initiatieven	van	anderen	ondersteunt

•	 nieuwsgierig	 is	 en	 nieuwe	 mensen	 wil	
ontmoeten

•	 het	 gezamenlijk	 belang	 een	warm	hart	
toedraagt

•	 tijd	heeft	of	vrij	wil	maken	om	te	inves-
teren	in	de	samenwerking	met	medebe-
woners	in	Engelen,	Bokhoven	en	Haver-
leij?		

	
Graag	betrekken	we	u	bij	de	opzet	van	een	
eerste	 pilot	 ‘Bewoners	 in	 Beweging’.	 Wij	
zoeken	 een	 groep	 van	 ongeveer	 twintig	
inwoners	 die	 onlangs	 met	 pensioen	 zijn	
gegaan,	 of	 daar	 binnenkort	 aan	 toe	 zijn,	
en	die	zich	willen	inzetten	voor	onze	eigen	
buurt.	 Het	 hoofdthema	 van	 deze	 pilot	 is	

Herhaalde Oproep:   Voor hulp bij invulling vervolg Dorpstafel Zorg&Welzijn

‘ontmoeten	 in	 de	 buurt’	 en	 sluit	 aan	 bij	
de	 dorpstafel	 over	 ‘Lekker	 lang,	 prettig	
en	gezond	 leven	 in	Engelen,	Bokhoven	en	
Haverleij’	van	16	januari	2019.	
Om	alle	wijken	en	kastelen	goed	vertegen-
woordigd	te	krijgen,	denken	wij	daarbij	aan	
vijf		bewoners	uit	Bokhoven,	vijf	bewoners	
uit	 Engelen-dorp,	 twee	 bewoners	 uit	 het	
Slot	en	een		bewoner	uit	elk	kasteel.	
	
Bent	 u	 of	 kent	 u	 iemand	 die	 actief	 wil	
meebouwen	 aan	 onze	 buurt,	 meldt	 u	 dit	
dan	 bij	 mvdo@bestuursraad.nl	 of	 ys@
bestuursraad.nl.
De	eerste	bijeenkomst	 is	 op	donderdag	4	
april	2019.
	
Het ‘Traject in de Buurt’ is erop gericht om 
bewoners eff ectief in beweging te brengen. 
Een eerste pilot wordt opgezet in samenwer-
king met de Bestuursraad Engelen-Bokhoven 
en Farent (de recentelijk gestarte krach-
tenbundeling van Welzijn Divers en Juvans 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
in ‘s-Hertogenbosch). Samen wordt gezocht 
naar een aanpak waarbij inwoners zelf actief 
zijn en verantwoordelijkheid nemen voor de 
kwaliteit van leven in buurten en dorpen. 
Het traject bestaat uit drie bijeenkomsten 

van één dag over een periode van drie 
maanden met tussentijdse activiteiten. Voor 
meer informatie kunt u de bovengenoemde 
e-mailadressen gebruiken of kijken op www.
breinwijzer.nl/bewonersinbeweging. De 
kosten voor dit traject worden vergoed door 
gemeente ’s-Hertogenbosch.

Volgende	 vergadering	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	Engelen-Bokhoven	is	op	maandag	25	
maart	 2019	 om	 20.00	 uur	 in	 de	 Engelen-
burcht.	 Insprekers	kunnen	zich	aanmelden	
tot		25	maart	12.00	uur	via	info@bestuurs-
raad.nl	 .	Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

In	een	eerdere	Tweeterp	stond	de	aankon-
diging	van	het	boek	‘Meerwijk,	buitenleven	
aan	 de	 Dieskant’.	 Rob	 Gruben	 en	 Bertie	
Geerts	 zijn	 nu	 echt	 klaar	met	 de	 tekst	 en	
de	beeldredacteur	is	hard	aan	het	werk	om	
alle	 illustraties	 in	 het	 boek	 te	 plaatsen	 en	
te	controleren.	In	deze	fase	kunt	u	nog	een	
bijdrage	aan	het	boek	leveren.	Als	u	beeld-
materiaal	heeft	dat	op	enige	wijze	gelinkt	is	
aan	kasteel	Meerwijk,	dan	zou	dat	mogelijk	
nog	geplaatst	kunnen	worden	in	het	boek.	
Wie	weet	kunt	u	 zo	ook	nog	een	 steentje	
bijdragen	aan	het	boek.	Op	de	website	van	
Angrisa	houden	wij	u	op	de	hoogte	van	het	
verloop	 van	 het	 productieproces	 van	 het	
boek.	 Contact	 via	 www.angrisa.nl	 of	 mail	
info@angrisa.nl		of	bel	073	6311702.		

Gezocht: Beeldmateriaal voor het boek over Meerwijk



 

Bijlessen in Engelen 
Ervaren docent 

 
 
Mavo/ Havo Scheikunde/ Wiskunde/Natuurkunde 
Vwo   Scheikunde  
 
 
Behoefte om structuur in je schoolwerk aan te brengen of 
bijvoorbeeld betere vaardigheden strategisch lezen te 
ontwikkelen? 
Vraag vrijblijvend een persoonlijk gesprek aan zodat we 
samen kunnen kijken waar jouw aandachtspunten liggen. 
 
Contact: 
06-344 13 887 / 073-631 20 15 
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In	 Engelen	 staan	 er	 van	 half	mei	 tot	 eind	
juni	maar	liefst	drie	sportieve	evenementen	
op	de	planning:	op	14	mei	start	de	avond-
vierdaagse,	op	10	juni	 is	de	Engelenrun	en	
23	juni	is	het	tijd	voor	de	U-Battle	Run.	Een	
mooie	opbouw	in	sportieve	intensiteit.	

Samenwerking	tussen	evenementen
De	 organisaties	 slaan	 dit	 jaar	 de	 handen	
ineen.	 Ze	 bekijken	 waar	 ze	 elkaar	 kunnen	
helpen.	 Elk	 evenement	 heeft	 bijvoorbeeld	
opslag	 van	 materialen	 of	 dranghekken	
nodig,	 dus	 die	 kunnen	wellicht	 ook	 geza-
menlijk	geregeld	worden.		

Vrijwilligers
Vooral	op	het	gebied	van	vrijwilligers	wordt	
gekeken	waar	samenwerking	mogelijk	is.
Wat	 niet	 wegneemt	 dat	 alle	 hulp	 welkom	
blijft.	 Is	 deelnemen	 aan	 een	 survivalrun	
bijvoorbeeld	niet	echt	jouw	ding,	maar	vind	
je	het	wel	leuk	om	er	een	van	dichtbij	mee	
te	maken?	Dan	ben	je	van	harte	welkom	als	
vrijwilliger.
Op	 vele	 manieren	 kan	 de	 U-Battle	 Run	
hulp	gebruiken.	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	

Pick your Battle!
Wandelen, hardlopen en survivalrun

meehelpen	met	opbouwen	van	de	hinder-
nissen,	 een	 drinkpost	 bemannen	 of	 als	
jurylid	 bij	 een	 hindernis	 staan.	 Er	 is	 meer	
dan	genoeg	te	doen!

U-Battle	Run	
Na	 een	 succesvolle	 survivalrun	 vorig	 jaar	
in	Engelen	met	600	deelnemers,	gaan	ook	
dit	jaar	deelnemers	de	strijd	weer	aan.	Met	
hun	 deelname	 zetten	 ze	 zich	 ook	 in	 voor	
Spieren	voor	Spieren.	De	inschrijvingen	zijn	
inmiddels	geopend.	We	verwachten	dit	jaar	
meer	 dan	 750	 deelnemers.	 De	 teller	 staat	
inmiddels	al	op	200	inschrijvingen!	
Deelnemers	 leggen	 hardlopend	 een	
parcours	 af	 rondom	 Engelen.	 Ook	 de	
kastelen	van	de	Haverleij	vormen	weer	een	
mooi	decor	voor	deze	derde	run.	Inschrijven	
kan	 voor	 diverse	 afstanden,	 leeftijdscate-
gorieën	en	individueel	of	in	een	groep.	
Nieuw	dit	jaar	is	ook	een	offi		ciële	landelijke	
wedstrijd,	 waarvoor	 we	 met	 de	 topsurvi-
vallopers	 een	 heus	 spektakel	 verwachten!	
Indrukwekkende	strijd	om	te	aanschouwen.	
Kijk	 voor	meer	 informatie	op	www.u-batt-
le-run.nl.	

Wil je meedoen?
Schrijf je in!

ENGELEN

    ZONDAG 6 OKTOBER

ATELIER
R O U T E2019

Ben je kunstenaar, verhalenverteller, ambachtsman  
of -vrouw, heb je een hele bijzondere verzameling.  
Laat je zien deze dag én geniet van elkaars werk  
en de bezoekers. Ga naar de website:

Vul het aanmeldformulier in op de website. 
Inschrijven kan tot 1 mei 2019!

WWW.ATELIERROUTE-ENGELEN.NL

Oh,	 wat	 waren	 de	 afgelopen	 edities	 van	
Muziek	op	de	Dieze	toch	 leuk	en	gezellig!	
Veel	 optredens,	 eten,	 drinken,	 dansen,	
ontmoeten,	 lachen	 …	 De	 voorbereidingen	
lopen	 weer	 en	 de	 artiesten	 zijn	 aan	 het	
repeteren,	het	weer	 is	besteld	en	de	sfeer	
gaat	gemaakt	worden,	kortom	zet	het	in	je	
agenda	en	reken	op	een	mooie	zomeravond	
in	het	unieke	Engelen.	Lekker	buiten	aan	de	
Dieze	 genieten	 van	 optredens,	 een	 hapje	
en	een	drankje	en	bekenden	ontmoeten	uit	
Engelen.
	
Noteer 15 juni 2019 voor Muziek op de 
Dieze!

Wil	je	ook	een	keer	optreden	bij	Muziek	op	
de	 Dieze,	 neem	 dan	 contact	 met	 ons	 op:	
muziekopdedieze@gmail.com
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THE SOUND OF

MUSICALS
DATE

T h e a t e r z a a l  D e  V o o r s t e  V e n n e ,  D r u n e n
A a n v a n g  2 0 . 0 0  u u r

K a a r t v e r k o o p :  w w w . m u z i e k e n g e l e n . n l

Vrijdag 5 april 2019

Op Goede Vrijdag, 19 april 2019, geeft 
Rob Gruben in Atelier De Heerlijkheid in 
Bokhoven een lezing over de Lijkwade van 
Turijn.

In	 1986	 werd	 bekend	 gemaakt	 dat	 de	
Lijkwade	 van	 Turijn	 door	 middel	 van	 een	
C14-datering	was	afgedaan	als	een	middel-
eeuwse	 vervalsing.	Daarmee	 leek	na	 jaren	
strijd	 over	 de	 echtheid	 van	 dit	 reliek	 het	
pleit	 eindelijk	 beslist.	 Niets	 was	 echter	
minder	waar.	Al	direct	ontstonden	er	 felle	
discussies	 over	 de	 juistheid	 van	 de	 date-
ring	en	kwamen	er	zaken	aan	het	 licht	die	
zelfs	 de	 meest	 sceptische	 wetenschapper	
niet	 zonder	 meer	 terzijde	 kon	 schuiven.	
Tegenover	 die	 ene	 natuurwetenschappe-
lijke	methode	die	de	valsheid	van	het	doek	
zou	bewijzen,	stonden	letterlijk	honderden	
andere	 eveneens	 natuurwetenschappe-
lijke	bewijzen	die	er	 juist	op	wezen	dat	de	
Lijkwade	 wel	 degelijk	 uit	 het	 begin	 van	
onze	 jaartelling	moest	 stammen.	Maar	 als	
de	 Lijkwade	 echt	 zou	 zijn,	 dan	 werd	men	
meteen	geconfronteerd	met	de	opstanding	

Lezing over Lijkwade van Turijn
van	Christus-Jezus,	omdat	de	sporen	op	het	
doek	ook	daar	een	uitspraak	over	doen.	En	
met	 name	 die	 opstanding	 beschouwden	
veel	 welwillende	 wetenschappers	 als	 een	
brug	 te	 ver,	 als	 een	 mogelijke	 belemme-
ring	 van	 hun	 wetenschappelijke	 carrière.	
Daarmee	verdween	het	onderzoek	naar	de	
Lijkwade	 in	 feite	 uit	 het	 wetenschappelijk	
discours	en	verwerd	tot	een	intrigerend	en	
vereerd	 reliek	 voor	 de	 vrome	 christen.	 In	
2012	werd	het	doek	gerestaureerd.	Met	de	
modernste	digitale	technieken	en	daterings-
methoden	werden	opnieuw	overduidelijke	
aanwijzingen	 voor	 de	 echtheid	 van	 het	
doek	gevonden,	maar	men	besloot	die	niet	
met	 veel	 tamtam	wereldkundig	 te	maken.	
Voor	de	kerk	deed	de	echtheid	er	inmiddels	
niet	meer	toe:	het	was	een	geloofskwestie	
geworden.	Rob	Gruben	brengt	het	verhaal	
van	al	die	overtuigende	wetenschappelijke	
bewijzen	 met	 vele	 afbeeldingen	 duidelijk	
en	 indringend	 in	beeld.	Hij	weet	 als	 eige-
naar	 van	 een	 groot	 archeologisch	 bedrijf	
ook	 waarover	 hij	 spreekt	 als	 bijvoorbeeld	
de	C14-datering	wordt	behandeld.

Wanneer:	Goede	Vrijdag	19	april	2019
Waar:	Atelier	De	Heerlijkheid,	Gravin	Hele-
nastraat	3	te	Bokhoven
Tijd:	inloop	20:00	uur,	lezing	20.30	uur	
Toegang:	 €	 10,-	 inclusief	 koffi		e/thee	 en	 1	
consumptie	na	afl	oop
Aanmelden:	 via	 een	 e-mail	 naar	 marike.
boerman@gmail.com

Om	gezondheidsredenen	is	Riet	van	Boekel	
gestopt	met	het	bezorgen	van	De	Tweeterp	
in	de	Sint	Lambertusstraat	en	een	gedeelte	
van	 de	 Hoogveldweg.	 Het	 is	 uniek,	 want	
de	 familie	 Van	 Boekel	 heeft	 dit	 bezorgen	
ruim	50	jaar	gedaan.	Vader	Gerrit	is	ermee	
gestart,	daarna	samen	met	de	kinderen,	en	
moeder	 Riet	 heeft	 de	 periode	 afgesloten.	
Een	bloemetje	als	dank	is	dus	zeker	op	z’n	
plaats.	Het	is	fi	jn	dat	Ine	van	den	Dolder	de	
bezorging	in	deze	straten	nu	heeft	overge-
nomen.

Rietje bedankt!



≈≈heuvel t jes≈≈

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

Klaverjasclub	zoekt	nieuwe	leden.
Elke	donderdagavond,	aanvang	19.30	uur.
BBS	Boschveld,	Zernikestraat	2.
Loop	gewoon	eens	binnen,	gezelligheid	is	
troef!

Per	 1	 april	 verdwijnt	 de	 mogelijkheid	 om	
reisdocumenten	 op	 donderdagavond	 op	
te	halen	 in	De	Engelenburcht.	De	 redenen	
van	afschaffen	zijn	het	verminderde	aantal	
documenten	dat	nodig	 is	omdat	ze	 langer	
geldig	 blijven,	 de	 arbo-eisen	 aan	 de	 plek	
van	 uitgifte	 op	 locatie	 en	 de	 onveilige	
manier	van	vervoer	naar	de	locatie.

Reisdocumenten	 moeten	 persoonlijk	
worden	aangevraagd	in	het	stadskantoor	in	
‘s-Hertogenbosch	of	Perron-3	in	Rosmalen.	
Daar	 moeten	 ze	 nu	 dus	 ook	 voortaan	
worden	 opgehaald.	 Documenten	 kunnen,	
tegen	extra	betaling,	ook	worden	thuisbe-
zorgd.

Gemeenteservice 
verdwijnt

BIJLES	 voor	 uw	 kinderen?	 Slechts	 €	 12,95	
per	 uur,	 www.tiptopstudent.nl	 Whatsapp/
bel	 06-14826000	 of	mail	 welkom@tiptop-
student.nl.

Ook de stier op het Driekoningenplein is 
geheel in carnavalssfeer.
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Monique Geertsen

Doordringend kijkt hij ons aan, de land-
geit op de voorkant van de vorige Twee-
terp. Maar eerder nog keek hij in de lens 
van fotografe Astrid Brenninkmeijer, die 
hem trof op een wandeling langs het 
Engelermeer. Voor haar is de natuur een 
onuitputtelijke bron van creativiteit en 
plezier. 

Het	 liefst	 is	 Astrid	 Brenninkmeijer	 buiten	
in	 de	 natuur.	 Het	 geeft	 haar	 rust	 en	 vrij-
heid.	 Langzaamaan	 groeide	 de	 behoefte	
om	 haar	 indrukken	 met	 de	 camera	 vast	
te	 leggen.	 Geïnspireerd	 door	 onder	 meer	
natuurfotograaf	 Frans	 Lanting	 volgde	 ze	
fotografieworkshops	en	coachingtrajecten,	
en	 verslindt	 ze	alles	wat	met	 fotografie	 te	
maken	 heeft.	 Sinds	 anderhalf	 jaar	 heeft	
ze	 haar	 eigen	 zaak	 Picture	 Thiz,	 waarbij	
ze	 vooral	 (huis)dieren	 vastlegt	 en	 land-
schappen,	van	verre	oorden	als	Chernobyl	
en	Paaseiland	tot	Engelen	zelf.

Van	marketing	naar	fotografie
Astrid	 werd	 geboren	 in	 Rosmalen	 maar	
verhuisde	 als	 baby	 met	 haar	 ouders	 naar	
Friesland.	Na	allerlei	omzwervingen	streek	
ze	 tien	 jaar	 geleden	 neer	 in	 het	 dorp	
Engelen,	waar	ze	een	knus	huisje	bewoont	
vlak	 bij	 de	 protestantse	 kerk.	 Van	 daaruit	
vertrekt	 ze	 enkele	 dagen	 per	 week	 naar	
haar	 werk	 als	 marketingcoördinator,	 de	
andere	dagen	vult	ze	met	fotografie.	
“In	 mijn	 marketingwerk	 heb	 ik	 te	 maken	
met	 beeldredactie.	 De	 stap	 om	 ook	 zelf	
te	 gaan	 fotograferen	 was	 niet	 zo	 groot.	
Het	 vormt	 wel	 een	mooi	 tegenwicht	 voor	
mijn	kantoorwerk,	waarbij	ik	tussen	9	en	5	
binnen	zit.	Fotografie	laat	zich	niet	dwingen	
in	 kantooruren.	Weersomstandigheden	en	
lichtinval	 wisselen	 steeds.	 Bij	 buiten	 foto-
graferen	voel	 ik	me	vrij,	en	tegelijk	onder-
deel	van	de	wereld.”	

Rust	ervaren
De	rust	die	ze	daarbij	ervaart,	zie	je	terug	in	
haar	foto’s,	waarin	ze	met	een	schildersoog	
de	schoonheid	van	de	natuur	vastlegt:	een	
detail,	een	uitzicht,	lijnen	en	kleuren.	Mooie	
foto’s	ook	om	thuis	aan	de	muur	te	hebben.	
Je	zou	het	niet	denken	maar	een	landschap	
vindt	ze	soms	 lastiger	 te	 fotograferen	dan	
beweeglijke	 dieren.	 “Vaak	 is	 er	 te	 veel	 te	

Natuur fotograferen geeft rust en vrijheid
Astrid Brenninkmeijer

zien,	 een	 bankje,	 lantaarnpalen,	 een	 hek.	
Je	moet	 er	 iets	 uitlichten.	 Een	bloem,	 een	
boom,	 een	 kleur,	 de	 weidsheid.	 Focussen	
geeft	dan	de	gewenste	rust.”	Ze	neemt	ruim	
de	tijd	voordat	ze	klikt:	rondlopen,	alles	op	
zich	laten	in	werken,	rustig	haar	onderwerp	
kiezen.	

Persoonlijke	dierenportretten
Katten	 en	 honden	 zitten	 op	 hun	 beurt	
niet	stil.	Wat	betekent	het	om	die	te	 foto-
graferen?	Ze	gaat	met	hond	en	baasje	op	
stap	 (katten	 fotografeert	 ze	 binnen),	 en	
neemt	alle	tijd	om	het	dier	aan	de	camera	
te	laten	wennen.	Vaak	gaat	ze	op	haar	buik	
liggen	 met	 de	 camera	 in	 de	 aanslag,	 op	
ooghoogte	met	het	dier.	Zo	heb	je	er	echt	
contact	 mee,	 vindt	 ze.	 “Ik	 houd	 van	 hun	
onbevangenheid,	 dat	 pure.	 Een	 dier	 laat	
zich	 niet	 regisseren.	 Je	 moet	 veel	 werken	
op	je	gevoel,	goed	observeren.	 Ik	probeer	
hun	natuurlijke	gedrag	vast	te	leggen,	dan	
krijg	je	echt	persoonlijke	portretten.”	Waar-

devolle	 blijvende	 herinneringen	 aan	 een	
geliefd	huisdier.	Ook	die	foto’s	stralen	weer	
die	rust	uit,	die	ook	in	haar	landschapsfoto’s	
zit.

Natuurlijk	Engelen
Over	 landschappen	 gesproken,	 wat	 zijn	
haar	 favoriete	 plekken	 in	 de	 buurt	 van	
Engelen?	 “Het	 bos	 bij	 het	 Engelermeer,	
waar	 je	 die	 geiten	 kunt	 vinden.	 Een	 heel	
sereen,	 bijna	 mystiek	 gebied,	 met	 een	
mooie	 vlonderbrug	 en	 vele	 kruip-door-
sluip-door	 paadjes.	 Maar	 ook	 de	 Henri-	
ettewaard,	 met	 zijn	 weidse	 vergezichten.	
Ik	 struin	ook	graag	door	de	velden	achter	
de	kastelen,	met	minibiotoopjes	vol	libellen	
en	wilde	 bloemen.	 En	 iets	 verder	weg,	 de	
Moerputten,	 met	 het	 Halve	 Zolenlijntje.	
Je	 raakt	hier	 in	de	buurt	niet	gauw	uitge-
keken.”	

Nieuwsgierig	 geworden?	 Zie	 www.Pictu-
reThiz.nl,	Instagram	@astridpicturethiz



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
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Dit	 jaar	 bestaat	 Tennisvereniging	 Engelen	
25	 jaar	en	dat	wordt	het	hele	 jaar	gevierd	
met	 verschillende	 activiteiten.	 Niet	 alleen	
voor	 onze	 eigen	 leden,	 maar	 juist	 ook	
voor	onze	 ‘buren’	 in	Engelen,	de	Haverleij,	
Bokhoven	en	Vlijmen.

Op	 zondagmiddag	 31	maart	 a.s.	 van	 12.30	
tot	 17.00	 uur	 gaan	 de	 straat-/buurtteams	
het	 tegen	 elkaar	 opnemen.	 Welke	 straat/
buurt	wordt	kampioen	2019?	De	inmiddels	
per	 straat/buurt	 aangewezen	captains	 zijn	
al	druk	bezig	met	het	samenstellen	van	een	
of	meer	teams.	Zelf	inschrijven	kan	natuur-
lijk	ook.	De	minimumleeftijd	is	17	jaar	en	er	
worden	alleen	dubbels	gespeeld.

Naast	 de	 tenniswedstrijden	 kun	 je	 gratis	
deelnemen	 aan	 tennisclinics	 die	 verzorgd	
worden	 door	 Simon	 Tennis.	 Tennisrackets	
zijn	te	leen.	En	voordat	het	Stratentoernooi	
van	 start	 gaat,	 zal	 de	 taartenbakwedstrijd	
‘Heel	 Engelen	 bakt’	 plaatsvinden.	 Met	 de	
verkoop	van	de	taart	willen	we	geld	ophalen	
voor	 het	 Prinses	 Beatrix	 Spierfonds,	 het	
goede	doel	dat	alle	spierziekten	de	wereld	
uit	wil	helpen	en	waarvoor	we	ons	dit	jubi-
leumjaar	met	de	club	inzetten.

Aan	het	einde	van	de	middag	volgt	de	prijs-
uitreiking	onder	het	genot	van	iets	lekkers.	
Twee	niet-leden	maken	kans	op	een	gratis	

TV Engelen daagt jullie uit!
Engelense Stratentoernooi 31 maart

TV Engelen DAAGT JULLIE UIT. 

Doe mee met ‘Heel Engelen Bakt’. Bak 
een verrukkelijke taart, versier deze zo 
mooi mogelijk en neem hem mee naar 
het paviljoen van TV Engelen tijdens 
‘het Eerste Engelense Stratentoernooi’ 
op 31 maart.  De taarten, worden daar 
gejureerd en er zal een leuk prijsje en 
eeuwige roem voor de winnaars zijn. 

Met de verkoop van de taarten willen we 
geld op halen voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds. waarvoor we ons tijdens het 
jubileumjaar van TV Engelen inzetten.

Kijk voor meer informatie op 
WWW.TENNIS-ENGELEN.NL

Engelerpark 1,  www.tennis-engelen.nl, info@tennis-engelen.nl

25-Jarig Jubileumprogramma
Maandelijks
Tossavond met vrije inloop

Maart/April
Regtuit Invitatie Toernooi 55+ 

31 maart 
Engelense StratenTennistoernooi

31 augustus - 2 september
Jubileumweekend met o.a.
       Pubquiz
       Oud-Leden Toernooi
       Groots Feest

       
       
       

ZONDER JOU IS ER GEEN  BAL AAN!

lidmaatschap!	 Heb	 je	 dit	 niet	 gewonnen,	
dan	is	er	nog	een	aantrekkelijke	aanbieding	
om	 lid	 te	 worden	 van	 onze	 tennisvereni-

ging.	Doe	mee	en	meld	je	aan	vóór	21	maart	
via	‘www.tennis-engelen.nl’.



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

C l a a s s e n        P s y c h o s o c i a a l        A d v i e s b u r e a u
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Verhuisplannen?  
Resultaat telt, maar 
ook de weg ernaar 
toe...  
 
  

Een makelaar die jouw woonomgeving 
kent, open commu-
niceert en het vak in 
alle facetten be-
heerst wint meestal. 
Daag ons uit en wij 
winnen voor jou. Bel 
Geraldine, Henk of 
Peter voor een af-
spraak. 

Koningsweg 97 ‘s-Hertogenbosch   
073-6123202 www.florismakelaars.nl 
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van 12.30 tot 17.00 uur 
b�  Tennisvereniging Engelen 
Deelname voor leden 
én niet-leden!

Je tennismaat woont in de straat!



 

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 Reis je Wijs | Heuvel 18, 5521 AP, Engelen

info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

Reis je Wijs

Reis je wijs helpt je bij de zoektocht naar de reis in jezelf want 
dat is de plek waar we werkelijk leren om te onthaasten. 

Met verschillende massages, waaronder TuiNa, die gericht zijn op 
de energie van de totale mens en de bewegingsleer Qigong leer 

je de rust terug vinden op elk moment van de dag 
wat je bestemming ook is.

Reis je wijs helpt je om je rugzak nooit te vol te stoppen, en 
alleen die bagage mee te dragen die je nodig hebt om je 

bestemming te bereiken.

TuiNa Massages  |  Qigong  |  Traditional Chinese Medicine

Reis
je
  Wijs

Gratis proe�es qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

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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Martin Berens

Op	 23	 maart	 2019	 is	 het	 precies	 650	 jaar	
geleden	 dat	 de	 parochie	 St.	 Antonius	 Abt	
te	Bokhoven	werd	opgericht.	Bij	alle	jubilea	
die	 we	 dit	 jaar	 mogen	 vieren	 is	 het	 jubi-
leum	 van	 de	 parochie	 van	 St.	 Antonius	
Abt	 te	Bokhoven	een	zeer	memorabele.	U	
moet	 zich	 voorstellen	 dat	 deze	 parochie	
is	 opgericht	 vóórdat	 men	 in	 ‘s-Hertogen-
bosch	begon	aan	de	bouw	van	de	huidige	
St.	Janskathedraal	en	uiteraard	ver	voordat	
überhaupt	de	parochie	van	de	St.	Jan	Evan-
gelist	was	ingesteld.	

X. van der Spank en J. van Heijningen

Het	 toenmalige	 Bokhoven	 ging	 al	 heel	
lang	 ter	 kerke	 in	 Hedikhuizen.	 Maar	 om	
in	 Hedikhuizen	 te	 komen,	 moesten	 de	
Bokhovenaren	 eerst	 de	 Maas	 oversteken	
(die	 indertijd	 nog	 onder	 Bokhoven	 door-
stroomde).	 In	 de	 winter	 was	 Hedikhuizen	
vanwege	het	hoge	water	 sowieso	voor	de	
Bokhovenaren	onbereikbaar.	Daarom	heeft	
Ghiselbertus	 Coc,	 de	 toenmalige	 Heer	
van	 Bokhoven,	 van	 de	 bisschop	 van	 Luik	
toestemming	gekregen	om	eerst	een	eigen	
kapel	met	zielenherder	 te	mogen	bouwen	
en	vervolgens	om	zich	af	te	mogen	splitsen	
van	de	parochie	Hedikhuizen.	 	Dat	 laatste	
gebeurde	 dus	 op	 23	 maart	 1369.	 Onder-
staand	de	toestemming	van	de	Bisschop
	
Omdat	de	Abdij	van	Berne	het	patronaats-
recht	had	over	verschillende	parochies	in	het	

Parochie Bokhoven 650 jaar
land	van	Heusden,	waaronder	Hedikhuizen,	
kreeg	 ook	 deze	 parochie	 een	 priester	 die	
werd	voorgedragen	door	de	abt	van	Berne,	
Zegerus	 van	 Herpt,	 als	 pastoor.	 Hierdoor	
kon	 de	 parochie	 van	 Bokhoven	 door	 alle	
eeuwen	 heen	 groeien	 in	 de	 geest	 van	 de	
norbertijnen.	 Vrijzinnig	 en	 liberaal.	 Altijd	
plaats	biedend	aan	andersdenkenden.	
Bokhoven	lag	in	een	roerige	streek.	Regel-
matig	was	er	oorlog	tussen	de	Hertog	van	
Brabant	 en	 die	 van	 Gelre.	 Ook	 oorlogen	
tussen	 ‘s-Hertogenbosch	 en	 bijvoorbeeld	
Heusden	 gingen	 over	 de	 streek	 heen	 en	
weer.	Zo	werd	 in	 1498	een	groot	deel	 van	
het	dorp,	waaronder	kasteel	en	kerk,	door	
Gelderse	 bendes	 verwoest,	 waarna	 het	
kerkje	in	1523	weer	werd	opgebouwd.	
Echt	belangrijk	werd	de	Bokhovense	paro-
chiekerk	 na	 1629,	 toen	 ‘s-Hertogenbosch	
was	 gevallen	 voor	 de	 Staatsen	 die	 daar	
onmiddellijk	 de	 Roomse	Godsdienstuitoe-
fening	hadden	verboden.	Omdat	Bokhoven	
een	vrij	gebied	was	 (het	behoorde	tot	het	
bisdom	Luik)	konden	de	Brabanders	uit	de	
bezette	gebieden	in	Bokhoven	naar	de	kerk.	
Zeer	tegen	het	zere	been	van	bijvoorbeeld	
de	 classis	 van	Ammerzoden,	 die	met	 lede	
ogen	hun	inwoners	ter	kerke	zagen	gaan	in	
Bokhoven.
Maar	de	pastoors	van	Bokhoven	waren	altijd	
dienstbaar	 aan	 hun	 parochie.	 Zij	 ontwik-
kelden	vele	 initiatieven	om	het	dorp	op	te	
laten	bloeien.	Zo	wist	bijvoorbeeld	pastoor	
Van	Roosmalen	in	1839	wat	relikwieën	van	
de	H.	Cornelius	 te	bemachtigen,	waarmee	
hij	 Bokhoven	 tot	 bedevaartsplaats	 voor	
deze	heilige	wist	te	maken.	Van	heinde	en	
verre	 kwamen	 de	 bedevaartgangers	 naar	
Bokhoven.	Er	werden	vele	Cornelius-broe-
derschappen	 opgericht	 tot	 in	 de	 verre	
omtrek.	De	economie	van	het	dorp	voer	er	
wel	bij.	
De	parochie	in	Bokhoven	is	altijd	vrijzinnig	

gebleven	tot	op	de	dag	van	vandaag.	Zoals	
de	emeritus		Pastoor	Xaveer	van	der	Spank	
vertelde,	 ging	men	 in	de	parochie	 uit	 van	
het	 dienstbaar	 zijn	 aan	 de	 parochianen.	
Vanuit	de	parochie	ontstond	de	wens	voor	
een	 armenbestuur.	 Dat	 kwam	 er.	 Maar	
zodra	 het	 armenbestuur	 op	 eigen	 benen	
kon	staan,	werd	het	weer	losgekoppeld	van	
het	 kerkbestuur.	 Datzelfde	 gold	 voor	 de	
lagere	 school.	Wederom	 vanuit	 de	 bevol-
king	 werd	 gevraagd	 om	 lager	 onderwijs	
in	 Bokhoven.	Dat	 kwam	er	met	de	dorps-
school	Antonius	Abt.	Ook	deze	werd	zo	snel	
mogelijk	 verzelfstandigd.	 En	 zie	 wat	 een	
prachtige	school	deze	is	geworden,	gewild	
in	de	verre	omtrek.
Zoals	gesteld	 is	de	parochie	met	 zijn	 kerk	
altijd	 een	 toevluchtsoord	 gebleven	 voor	
andersdenkenden,	 die	 zich	 in	 hun	 eigen	
parochiekerk	niet	meer	thuis	voelen.	Daar-
door	kent	de	parochie	veel	‘buitenparochi-
anen’.	Dat	wil	zeggen,	parochianen	die	niet	
binnen	de	parochiegrenzen	wonen.	
Sinds	een	paar	jaar	is	er	dan	ook	de	stich-
ting	 Semper	 Vigilans	 (Anders	 in	 de	 Kerk)	
opgericht.	 Omdat	 mensen	 tegenwoordig	
op	 een	 geheel	 andere	 pluriforme	 wijze	
inhoud	geven	aan	zingeving	 in	hun	 leven.	
Het	is	een	uitdaging	om	hieraan	tegemoet	
te	 komen.	 Om	 vanuit	 de	 parochie	 moge-
lijkheden	 te	 bieden	 tot	 bezinning.	 Door	
Anders	in	de	Kerk	zijn	in	de	afgelopen	jaren	
vele	 maatschappelijke	 thema’s	 door	 inlei-
ders	vanuit	diverse	invalshoeken	belicht	en	
met	de	aanwezigen	bediscussieerd.
En	nu	bestaat	dan	deze	eigenzinnige	paro-
chie	 in	 het	 prachtige	 rijksmonument	 650	
jaar.	 Om	 dit	 memorabele	 feit	 te	 vieren,	
wordt	 er	 op	 23	maart	 een	 prachtig	 boek-
werk	 uitgebracht	 over	 de	 historie	 van	 de	
parochie	en	van	de	kerk.	

Lees verder op pagina 16
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Parochie 650 jaar

De	 schrijvers	 hebben	 zich	 onder	 meer	
mogen	 verdiepen	 in	 het	 omvangrijke	
kerkarchief.	 Meer	 dan	 6	 meter	 archief.	 In	
dat	 archief	 staan	 belangrijke	 historische	
documenten,	zoals	de	goedkeuring	van	de	
pastoor	 van	Hedikhuizen,	de	goedkeuring	
van	de	abt	van	Berne,	van	de	kapelaan	van	
het	kasteel,	 van	de	aartsdiaken	van	Hilva-
renbeek	en	 last	but	not	 least	de	 toestem-

ming	van	de	bisschop	van	Luik.	
Het	boek	 zal	 op	een	besloten	 symposium	
worden	aangeboden	aan	de	burgemeester	
van	‘s-Hertogenbosch,	de	commissaris	der	
Koning	in	Noord-Brabant,	de	abt	van	Berne	
en	 de	 auteurs:	 dr.	 Kees	 van	 den	Oord,	 dr.	
Wies	van	Leeuwen	en	dr.	Fr.	Van	Gaal.	Het	
boek	 is	 ook	 beschikbaar	 voor	 iedereen.	
Men	 kan	 voor-intekenen	 op	 het	 boek	 via	
de	 website:	 www.parochiebokhoven.nl.	
Voor-intekenprijs	is	€	29,95.	Daarna	€	35,00.	

Als	 u	 ingetekend	 hebt,	 kunt	 u	 het	 boek	
meteen	ophalen	bij	de	openkerkdag!
Op	24	maart	is	de	grote	jubileumviering	in	
de	 kerk	 van	 Bokhoven.	 Eerst	 om	 11.15	 uur	
een	pontifi	cale	hoogmis	onder	leiding	van	
de	bisschop	 van	 ’s-Hertogenbosch.	Na	de	
mis	 is	 er	 voor	 iedereen	 koffi		e	 in	 de	 oude	
kosterswoning.	Vanaf	13.00	uur	is	er	open-
kerkdag	 met	 tweemaal	 een	 rondleiding,	
uitgevoerd	door	Kring	Vrienden	van	’s-Her-
togenbosch.	

Heeft u al eens nagedacht 
over uw uitvaartwensen?
Vraag bij ons vrijblijvend 
een wensenboekje aan.

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

WWW.PAULIENUITVAART.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

De	 kop	 van	 dit	 artikel	 doet	 misschien	
vermoeden	 dat	 het	 over	 een	 bezoek	 aan	
een	arts	gaat,	en	dat	klopt	wel	een	beetje.	
Alleen	kunt	u	er	toeschouwer	van	zijn.	Hoe?

Martin	 de	 Rouw	 benaderde	 onlangs	 de	
redactie	met	een	e-mail	waarin	hij	schreef	
dat	iedere	inwoner	van	Engelen	het	Jeroen	
Bosch	Ziekenhuis	kent,	misschien	ook	weet	
dat	 de	 service	 die	 het	 ziekenhuis	 verleent	
heel	 goed	 beoordeeld	 wordt,	 maar	 vast	
niet	 weet	 wat	 er	 zich	 zoal	 afspeelt	 buiten	
de	 ‘corebusiness’.	 Want	 naast	 het	 behan-
delen	van	patiënten	worden	er	tentoonstel-
lingen	 georganiseerd,	 lezingen	 gehouden	
en	 bestaat	 er	 ook	 een	 musicalvereniging:	
Theabelle.	 En	 over	 Theabelle	 gaat	 dit	
verhaal.

Op	 de	 warmste	 februaridag	 ooit	 teken	 ik	
het	 verhaal	 op	uit	 de	monden	 van	Martin	
de	Rouw	en	Jacques	de	Kok.	Beiden	al	jaren	
actief	 in	 het	 culturele	 leven	 van	 Engelen.	
Martin	speelde	de	sterren	van	de	hemel	bij	
de	niet	meer	bestaande	toneelgroep	Thalia	
en	bij	de	Wildeman	in	Schijndel.	Nu	speelt	
hij	bij	Theabelle.	Jacques	was	hoofd	civiele	
dienst	bij	het	Theater	aan	de	Parade	en	 is	
nu	productieleider	bij	Theabelle.	Met	hem	

Dokter! Wat doet u nu?
heeft	u	in	De	Tweeterp	van	december	2017	
al	 kennis	 kunnen	 maken.	 Naast	 toneel-
spelen	ging	en	gaat	ook	het	wel	en	wee	van	
De	Engelenburcht	beide	heren	erg	aan	het	
hart.	Alleen	al	over	hoe	het	culturele	leven	
in	 Engelen	 groeide	 en	 bloeide	 zou	 ik	 een	
heel	 verhaal	 kunnen	 maken.	 Maar,	 is	 de	
verzuchting,	we	leven	in	andere	tijden	…

Theabelle!	 Bij	 het	 Jeroen	 Bosch	 Zieken-
huis	 werken	 ongeveer	 5000	mensen.	 Zo’n	
100	 mensen,	 werknemer	 of	 gelieerd	 aan	
het	 ziekenhuis,	 vormen	 samen	 musical-
vereniging	 Theabelle.	 Een	 bijna	 professi-
oneel	 gezelschap	met	 spelers,	 een	orkest,	
costuummakers,	 grimeurs,	 kapper,	 decor-	
ontwerpers,	 et	 cetera.	 Jan	 Widdershoven,	
kinderarts,	is	de	voorzitter.
Dit	 jaar	 bestaat	 Theabelle	 25	 jaar	 en	 dat	
moet	natuurlijk	gevierd	worden.	Nu	wil	het	
toeval	 dat	 het	 ziekenhuis	 op	 andere	 leest	
geschoeid	gaat	worden:	zorg	dichter	bij	de	
mensen	en	nog	meer	op	maat.	Om	dat	te	
communiceren	en	te	bediscussiëren	wordt	
er	in	mei	een	vierdaags	congres	georgani-
seerd	in	het	Theater	aan	de	Parade.	Buiten	
presentaties	en	workshops	vormt	de	jubile-
umvoorstelling	van	Theabelle	een	belang-
rijk	programmaonderdeel.	 Theabelle	heeft	
aan	Hennie	Wijgergangs	en	Vic	van	Zons-
beek	 gevraagd	 om	 een	 stuk	 te	 schrijven,	

speciaal	voor	deze	gelegenheid	en	‘uit	het	
ziekenhuisleven	 gegrepen’.	 Die	 opdracht	
hebben	 zij	 graag	 aanvaard	 en	 de	musical	
heeft	de	 titel	 gekregen:	Dokter!	Wat	doet	
u	 nu?	Het	 stuk	 is	 gebaseerd	 op	 de	 dage-
lijkse	 ziekenhuispraktijk,	 maar	 uiteraard	
niet	altijd	even	serieus,	en	aan	verrassingen	
is	er	dan	ook	geen	gebrek.	Hennie	is	tevens	
de	regisseur.
Beide	heren	 lichten	een	 klein	 tipje	 van	de	
sluier	op	en	vertellen	wat	er	zoal	te	zien	en	
te	 horen	 valt.	Hoewel	 de	 inhoud	nog	 een	
verrassing	moet	blijven	weet	ik	nu	al	zeker	
dat	de	toeschouwers	veel	zullen	herkennen	
en	 vooral	 gaan	 genieten	 van	 de	 muziek,	
want	 niet	 voor	 niets	 is	 het	 een	 musical.	
Het	 ensemblewerk	 ziet	 er	 fantastisch	 uit,	
zo	 wordt	 mij	 verzekerd,	 en	 de	melodieën	
zijn	 allemaal	 van	 deze	 tijd.	Het	 stuk	moet	
niet	alleen	het	hoogtepunt	worden	van	het	
vierdaagse	 evenement,	 daarbuiten	 zijn	 er	
voor	het	publiek	nog	3	 voorstellingen:	op	
donderdag	 16,	 zaterdag	 18	 en	 zondag	 19	
mei.	Alle	voorstellingen	in	het	Theater	aan	
de	Parade,	en	daar	zijn	ook	kaarten	te	koop.
Het	enthousiasme	van	de	beide	heren	laat	
zich	 niet	 makkelijk	 in	 woorden	 vangen,	
maar	 ik	 weet	 één	 ding	 zeker:	 ik	 ga	 straks	
zeker	kijken!	U	ook?
www.theateraandeparade.nl

Heesterburgh	 wordt	 het	 eerste	 kasteel	 in	
De	Haverleij	 dat	 ook	wordt	 omgeven	met	
woningen.	 In	het	kasteel	 komen	24	koop-
apartementen	en	in	het	bijpassende	dorpje	
49	 verschillende	 huizen.	 Om	 verromme-
ling	 te	 voorkomen	worden	 identieke	 tuin-
afscheidingen	 geplaatst	 en	 veel	 groene	
heggen.	Er	is	veel	belangstelling	voor	zowel	
de	appartementen	als	de	woningen.

Heesterburgh



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

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

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

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

De kinderen van Jenaplanschool Anto-
nius Abt en Eigenwijze (kinderopvang en 
buitenschoolse opvang) hebben heel wat 
moois in petto voor de traditionele Parel-
tjesavond op 3 april. Op die avond sluiten 
zij het jaarlijkse grote project af met een 
bonte verzameling zelfgemaakte kunst. 
Een must voor ouders, buren, ooms, 
tantes en alle andere mensen die willen 
zien waartoe deze kinderen samen in staat 
zijn!

Wie	in	voorgaande	jaren	de	Pareltjesavond	
heeft	bezocht,	weet	al	een	beetje	wat	hem	
of	 haar	 te	 wachten	 staat:	 een	 rijk	 geva-
rieerde	 tentoonstelling	 van	 eigen	 werk	
en	 leuke	 presentaties	 van	 enthousiaste	
kinderen.	 Presentaties	 over	 de	 getoonde	
werken	én	over	de	manier	waarop	zij	samen	
tot	 zulke	 mooie	 resultaten	 zijn	 gekomen.	
Dit	 jaar	 worden	 de	 bezoekers	 niet	 alleen	
aangenaam	 verrast	 door	 de	 kinderen	 van	
de	 basisschool,	 maar	 er	 zijn	 ook	 kunst-
werken	te	zien	van	de	kinderen	van	Eigen-
wijze.

Leren,	ontdekken	én	maken
Voor	 de	 kinderen	 van	 Antonius	 Abt	 Jena-

Pareltjesavond bij Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum
Een ‘grande finale’ vol trotse kinderen!

plan	Kindcentrum	vormt	de	Pareltjesavond	
de	 ‘grande	 finale’	 van	 een	 project	 over	
kunst	 waaraan	 zij	 acht	 weken	 lang	 met	
veel	plezier	en	 inzet	hebben	gewerkt.	 Een	
project	dat	gestart	is	met	poëzie	en	waarin	
de	 kinderen	 gaandeweg	 alle	 facetten	
van	 de	 kunst	 uitgebreid	 hebben	 verkend.	
Hoe	 ze	 dat	 hebben	 gedaan,	 vertellen	 ze	
tijdens	 de	 Pareltjesavond	 zelf.	 Ze	 nemen	
de	bezoekers	mee	op	hun	ontdekkingsreis,	
die	begon	met	een	brainstorm	in	de	groep	
en	 eindigde	 met	 de	 vervaardiging	 van	
een	 persoonlijk	 kunstwerk	 of	 stamgroep-
werk.	Een	reis	waarop	de	kinderen	hebben	
geleerd	 wat	 kunst	 nu	 eigenlijk	 is,	 welke	
kunstvormen	en	stijlen	er	zijn	en	hoe	ze	zelf	
kunst	kunnen	maken.

Inspirerende	bijeenkomsten
Voor	dit	project	heeft	Antonius	Abt	Jenaplan	
Kindcentrum	samengewerkt	met	Babel	uit	
Den	Bosch,	een	organisatie	die	een	belang-
rijke	 bijdrage	 levert	 aan	 maatschappelijke	
en	 culturele	 ontwikkeling.	 Voor	 de	 lessen	
over	 poëzie	 is	 Dennis	 Termorshuizen	 van	
de	 bibliotheek	 betrokken	 geweest	 bij	 het	
project	 en	 in	 het	 kader	 van	 het	 educatie-
programma	‘Klas	en	Kunst’	hebben	kunste-

naars	diverse	keren	beide	 locaties	van	het	
kindcentrum	bezocht.

Kunst	werkt
Het	 is	 in	 deze	 reeks	 al	 vaker	 gezegd:	 het	
mag	 best	 leuk	 zijn,	maar	 er	moet	 natuur-
lijk	ook	geleerd	worden.	En	dat	is	tijdens	dit	
project	zeker	gebeurd.	Zo	past	het	perfect	
binnen	het	leergebied	‘kunstzinnige	oriën-
tatie’,	 waarvoor	 naast	 het	 verwerven	 van	
specifieke	 kennis	 nog	 andere	 kerndoelen	
zijn	 geformuleerd,	 zoals	 het	 leren	 uiten	
van	 gevoelens	 door	 middel	 van	 kunst	 en	
het	 reflecteren	 op	 eigen	 werk	 en	 dat	 van	
anderen.	Daarnaast	 sluit	 het	 project	 goed	
aan	 bij	 een	 aantal	 ‘Jenaplanessenties’	
(creëren,	 presenteren,	 communiceren	 en	
samenwerken)	en	wordt	er	volop	aandacht	
besteed	 aan	 zowel	 het	 ontwikkelen	 van	
kennis	en	vaardigheden	als	aan	de	persoon-
lijkheidsontwikkeling.	

Nader	kennismaken
De	 Pareltjesavond	 is	 niet	 alleen	 interes-
sant	 voor	 ouders	 van	wie	 de	 kinderen	 op	
Jenaplanschool	Antonius	Abt	of	Eigenwijze	
zitten.	Voor	ouders	van	kinderen	die	jonger	
dan	vier	jaar	zijn,	is	dit	een	prima	gelegen-
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heid	om	eens	nader	 kennis	 te	maken	met	
de	 school.	 Zo	 krijgen	 zij	 aan	de	hand	 van	
al	dat	moois	een	goed	beeld	van	hoe	hier	
wordt	 gewerkt	 en	 kunnen	 zij	 tijdens	 de	
presentaties	 van	 het	 managementteam	
meer	 te	weten	komen	over	de	visie	en	de	
werkwijze	van	het	kindcentrum.	Daarnaast	
kunnen	de	gasten	een	kijkje	nemen	bij	de	
Werkplaats	en	bij	de	Jonge	Kind	Groep.	De	
Jonge	Kind	Groep,	die	dan	net	van	start	 is	
gegaan,	is	het	speciale	groepsarrangement	
voor	jonge	kinderen	die	intensieve	begelei-
ding	nodig	hebben.	

Plaats	en	tijd
De	 Pareltjesavond	 wordt	 op	 woensdag	
3	 april	 van	 17.00	 tot	 19.00	 uur	 gehouden	
op	 beide	 locaties	 van	 Antonius	 Abt	 Jena-
plan	 Kindcentrum	 in	 Engelen:	 Locatie	 Slot	
(Oberon	17)	en	Locatie	Park	(Engelerpark	4).	
Afhankelijk	 van	 de	 weersomstandigheden	

zijn	er	zowel	binnen	als	buiten	activiteiten.	
Om	 17.30,	 18.00	 en	 18.30	 uur	 zullen	 leden	
van	het	managementteam	een	presentatie	

verzorgen	 over	 het	 Jenaplanonderwijs	 en	
de	manier	 van	 werken	 op	 Jenaplanschool	
Antonius	Abt.	



Onze	 wereld	 is	 vloeibaar	 geworden,	 vol	
onzekerheden,	 zonder	 de	 stabiliteit	 die	
het	gewone	leven	vroeger	karakteriseerde.	
In	 die	 vloeibaar	 geworden	 wereld	 staan	
mensen	 voor	 de	 opgave	 om	 houvast	 te	
vinden.	 Waar	 valt	 dat	 houvast	 te	 vinden?		
Hoe	 kun	 je	 vormgeven	 aan	 je	 identiteit?	
Hoe	 kun	 je	 antwoord	 geven	 op	 de	 vraag	
wie	 je	 bent?	 	 Zo’n	 vijftig	 geïnteresseerde	
toehoorders	 luisterden	 op	 woensdag	 20	
februari	 jl.	 in	 de	 St.	 Lambertuskerk	 naar	
twee	inleiders	die	vanuit	heel	verschillende	
perspectieven	 ingingen	 op	 die	 vragen.	 In	
de	eerste	plaats	betrof	dat	bisschop	Gerard	
de	 Korte,	 die	 inging	 op	 de	 visie	 van	 de	
kerk	 op	 christelijke	 identiteit	 en	 de	 kern-
waarheden	 die	 daarmee	 zijn	 gegeven.	 In	
de	 tweede	 plaats	 betrof	 dat	 ethicus	 Hans	
van	Dartel,	die	inging	op	de	manier	waarop	
moderne	fi	losofen	tegen	persoonlijke	iden-
titeit	 aankijken.	 Terwijl	 de	bisschop	 vooral	
de	 nadruk	 legde	 op	 kernelementen	 van	
het	 christelijk	 geloof	 zoals	 die	 zich	 vanaf	
het	begin	van	de	kerk	hebben	ontwikkeld,	
beklemtoonde	Van	Dartel	vooral	de	opgave	

Mens zijn in een vloeibaar geworden wereld
Wie ben ik?

Ieder	jaar	voert	de	Nederlandse	katholieke	
gemeenschap	 tijdens	 de	 vastenperiode	
actie	 voor	mensen	 over	 de	 gehele	wereld	
die	leven	onder	moeilijke	omstandigheden.	
Dat	doen	we,	omdat	we	geloven	dat	 ieder	
mens	 waardevol	 is	 en	 omdat	 we	 vinden	
dat	we	best	 iets	van	onze	rijkdom	kunnen	
delen.	 Dit	 jaar	 ondersteunen	 de	 norber-
tijner	parochies	weer	een	project	in	India.	

Inkomsten	genereren
De	dorpen	Paraswara,	Jamtara	en	Saliwada	
liggen	in	de	deelstaat	Madhya	Pradesh.	De	
bewoners	 beschikken	 over	 onvoldoende	
fi	nanciële	 middelen	 om	 verbetering	 aan	
te	 brengen	 in	 hun	 leefomstandigheden.	
De	 inkomsten	 die	 verkregen	 worden	 uit	
seizoensarbeid	 en	 als	 dagloner	 zijn	 mini-
maal.	 Ze	 kunnen	 er	 nauwelijks	 van	 rond-
komen	en	er	zijn	geen	fi	nanciële	middelen	
om	 inkomstengenererende	 activiteiten	 te	
ontplooien.	 Ook	 is	 er	 veel	 analfabetisme,	
zodat	men	 alleen	maar	 de	 laagstbetaalde	
banen	krijgt.

Om	 de	 economische	 omstandigheden	
van	 84	 families	 te	 verbeteren	 worden	 er	
middelen	ter	beschikking	gesteld.	Hierover	
is	overleg	geweest	met	de	bewoners	om	te	
weten	wat	 de	mogelijkheden	 zijn	 en	waar	
hun	interesses	liggen.

Hulp aan India

waar	moderne	mensen	voor	staan,	namelijk	
om	zichzelf	te	ontwikkelen	aan	de	hand	van	
verhalen	en	zo	een	steeds	duidelijker	beeld	
te	 vormen	over	wie	 zij	 zijn.	Hoe	 uiteenlo-
pend	 ook,	 beide	 inleiders	 bekrachtigden	
allebei,	 zoals	 dagvoorzitter	 pastor	 Fons	
Boom	 aan	 het	 einde	 van	 de	 avond	 vast-

stelde,	het	belang	van	verhalen.	En	van	de	
wijze	waarop	die	verhalen	zich	doorzetten	
in	het	leven	van	individuele	mensen.	Al	met	
al	vormde	de	avond,	getuige	ook	de	reac-
ties	van	de	bezoekers,	een	mooi	voorbeeld	
van	Anders	Kerk	zijn.					

              Stap in de Passion 
 
 
 

 
               Beleef de Passion eens interactief,  
               samen met anderen in je eigen omgeving! 

 
 

 
Op 10 april om 19.30 uur verzamelen we bij de ingang van de Sint Lambertuskerk aan de Dieze, Graaf 
van Solmsweg 75 in Engelen. Na het eerste samenzijn in de Sint Lambertuskerk, gaan we op weg naar 
de Oude Lambertus aan de Kerkhof. Daar aangekomen vervolgen we, met koffie en koek, het 
gesprek. Via fragmenten uit de afgelopen uitzendingen van The Passion ontmoeten we de 
hoofdrolspelers, elkaar en onszelf. Stap in een muzikale avond die je van alles laat ontdekken over 
geloof en vriendschap, hoop en verraad, dood en leven. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af. 
 

Aanmelden is niet nodig, wees van harte welkom. 
Houd je brievenbus in de gaten en zegt het voort! 

Daaruit	 is	 voortgekomen	 dat	 4	 fami-
lies	 hulp	 krijgen	 bij	 het	 opzetten	 van	
een	 groentewinkeltje,	 kosten	 €	 1500,00,	
2	 families	 krijgen	 hulp	 bij	 het	 opzetten	
van	 een	 slagerij	 (€	 800,00),	 30	 vrouwen	
gaan	kaarslontjes	maken	 voor	de	 verkoop	
(€	 1470,00),	 30	 landbouwers	worden	 voor-
zien	 van	 zaden	 en	 mest	 (€	 1495,00),	 15	
families	 krijgen	 ieder	 2	 geiten	 (€	 2400,00)	
en	 3	 families	 gaan	 bakstenen	 maken	 (€	
2200,00).	 Om	 een	 optimaal	 resultaat	 te	
behalen	worden	de	families	begeleid	in	het	
opzetten	van	deze	activiteiten.

Meedoen
Uw	 fi	nanciële	 bijdrage	 kunt	 u	 storten	 op	
bankrekening	 NL18RABO0120110660	 van	
Stichting	 Solidair	 met	 India	 o.v.v.	 Vasten-
actie	 met	 vermelding	 projectnummer	
401225.	 Uw	 gift	 wordt	 door	 vastenactie	
met	50%	verhoogd!	U	 kunt	ook	meedoen	
aan	de	extra	collecte	na	de	viering	op	twee	
zondagen	 in	 de	 vastentijd	 in	 de	 kerk	 van	
Bokhoven	of	met	de	extra	collecte	op	Palm-
zondag	in	de	kerk	van	Engelen.
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Parochie St. Lambertus

Zo 17 mrt
11.15 uur

Eucharistieviering in Bok-
hoven
T.i.v. Jos van Keulen, Henk 
Broeren

Wo 20 mrt
20.00 uur

Meditatiemoment

Zo 24 mrt
10.00 uur

Woord- en communieviering 
met zang door Mirjam en 
Margot
T.i.v. Net Brouwers – van 
Boekel, Jo Boelen, Piet Groe-
nendaal

Zo. 31 mrt
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Els Dirks – de Kleijn, Gré 
Pardoel – van Dijk
Na afloop van de viering drin-
ken we gezamenlijk koffie.

Zo 07 apr
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Jeanne van Swieten – 
Kouwenhoven, Piet Beekman, 
Jan Huysmans

Wo 10 apr
19.30 uur

Stap in De Passion 
Het verhaal achter het passie-
verhaal. Een samenwerking 
van de beide kerken in ons 
dorp. Voor meer informatie zie 
speciaal bericht.

Zo 14 apr
10.00 uur

Palmzondag familieviering
T.i.v. Net Brouwers - van Boekel
In deze viering lopen de kin-
deren met hun zelfgemaakte 
Palmpasenstokken een minipro-
cessie door de kerk.

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

levensvragen,	wil	de	parochiegemeenschap	
de	 verbinding	 tussen	 geloof	 en	 maat-
schappij	voor	iedereen	zichtbaar	maken.	

St.	Lambertusparochie,	Graaf	van		
Solmsweg	75,	5221	BM	Engelen		
Telefoon: 073-6311216		
E:	secretariaat@parochie-engelen.nl	
Website:	www.parochie-engelen.nl	

Rabobank:	NL04RABO0121907643	
Het	secretariaat	is	bereikbaar	op	
maandag	van	09.00	tot	12.00	uur.	
Pastoor	A.	Boom	houdt	spreekuur	op	
maandag	van	09.00	tot	12.00	uur.	

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

Overleden:
Op	2	februari	is	overleden	dhr	Hovestad,	85	
jaar,	Parcivalring.

In	de	 veertigdagentijd	 staan	we	 stil	 bij	 de	
vraag:	waarom	 is	 er	 lijden	en	dood?	 Ieder	
mens	krijgt	er	mee	te	maken.	Het	 leven	 is	
niet	 altijd	 wat	 we	 ervan	 verwachten;	 dan	
ontstaat	 er	 lijden,	 en	wellicht	 een	 doodse	
periode.	We	 ontkomen	 niet	 aan	 lijden	 en	
dood.	De	 vraag	 is	 dan	wel	 hoe	we	 ermee	
omgaan.	Kunnen	we	tegen	 lijden	en	dood	
ingaan?	Of	moeten	we	het	stil	aanvaarden?	
Waarnaartoe		leidt	de	dood:	naar	het	niets	
of	naar	het	hiernamaals?	Hiermee	gaan	we	
aan	 de	 slag	 tijdens	 vieringen	 en	 bijeen-

Waarom is er lijden en dood?

Op	 zaterdag	 16	maart	 start	 om	 20.00	 uur	
weer	een	concert	rondom	het	nieuwe	orgel	
in	 de	 St.	 Lambertuskerk.	 De	 jaargetijden	
volgend	staat	dit	concert	 in	het	 teken	van	
de	 lente.	 Ook	 deze	 avond	 begeleidt	 het	
orgel	weer	solisten	en	staan	er	werken	op	
het	programma	van	legendarische	compo-
nisten.	U	hoort	onder	andere	de	lente	van	
Vivaldi,	en	van	Tsjaikovsky.
The	rose,	Place	to	hide,	Stay	with	me	till	the	
morning	zijn	de	gezongen	nummers	en	tot	
slot	Michael	Magne,	 Cent	 mille	 chansons,	
gebaseerd	 op	 Bach’s	 Mache	 Dich,	 Mein	
Herze,	Rein	uit	de	Matheus	passion.	U	bent	

Muziek in de kerk

komsten	in	de	komende	tijd	tot	Pasen.	Wij	
hopen	dat	we	elkaar	ergens	zullen	treffen.	

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

van	harte	welkom.	De	kerk	is	open	om	19.30	
uur	en	de	koffie	staat	klaar.	De	entree	is	5	
euro.



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

Zo	17	mrt
10.30	uur

ds.	C.	Terlouw,	Boxtel	
Themadienst	Keltisch	
kruis

Zo	24	mrt
10.30	uur

ds.	M.	Meijer	en	ds.	R.	
Knijff,	doopdienst

Zo	31	mrt
10.30	uur

Muziek	op	Zondag	met	
Ewoud	Mahler

Zo	07	apr
10.30	uur

ds.	P.	van	Helden

Zo	14	apr
10.30	uur

Mevr.	G.	Poelstra-Weeber

Protestantse kerk 
Engelen

In de Stille week zijn er vieringen op Witte 
Donderdag 18-3, 20.00 uur en Goede Vrijdag, 
20.00 uur , beide door ds. Marloes Meijer

Witte Donderdag,	18	april	14.30	uur,	Witte	
Donderdagviering.	 Speciale	 viering	 over	
dienstbaarheid	en	vergeving.	
Goede Vrijdag,	 19	 april	 19.00	 uur,	 viering	
in	 Bokhoven.	Vasten-	 en	onthoudingsdag.	
Herdenkingsdienst	 van	 het	 lijden	 van	
Christus.	
Paaszaterdag,	 20	 april	 19.00	 uur,	 een	
sfeervolle	viering	met	begeleiding	van	het	

Goede week en Pasen 2019
Crèvekoor,	 met	 ontsteking	 van	 het	 vuur,	
paaskaarsprocessie,	wijding	van	het	doop-
water	 en	 eucharistieviering.	 Er	 is	 voor	 de	
kinderen	 een	 kinderwoorddienst	 en	 na	
afloop	paaseieren	zoeken.
Eerste Paasdag,	 21	 april	 10.00	uur,	Hoog-
feest	 van	 Pasen,	 plechtige	 eucharistievie-
ring.
Tweede	Paasdag	in	onze	kerk	geen	viering.

In	het	kader	van	de	veertigdagentijd	(van	6	
maart	tot	Pasen)	houdt	de	diaconie	van	de	
Protestantse	 kerk	 een	 inzameling	 voor	 de	
Voedselbank.	 In	de	Oude	Lambertus	staan	
kratten	 die	 gevuld	 kunnen	 worden	 met	
levensmiddelen.	 Alles	 wat	 houdbaar	 is,	 is	
welkom:	rijst,	conserven,	crackers,	houdbaar	
broodbeleg	 ( jam,	 pindakaas,	 hagelslag)	
bloem,	koffie,	 thee.	Voor	deze	actie	wordt	
samengewerkt	 met	 De	 Engelenburcht	 en	
met	 PLUS	 Mulder.	 In	 De	 Engelenburcht	
staan	 gedurende	 deze	 periode	 kratten	
waarin	u	houdbare	voedselproducten	kunt	

Actie voor Voedselbank
doneren.	 Op	 zaterdag	 23	 maart,	 tijdens	
de	 Landelijke	 Opschoondag,	 zullen	 deze	
kratten	 ook	 in	 De	 Engelenburcht	 staan.	
PLUS	Mulder	heeft	aangegeven	deze	actie	
zeer	 ter	 wille	 te	 zijn	 en	 haakt	 hierbij	 aan.	
Op	zaterdag	30	maart	zal	er,	in	samenwer-
king	 met	 de	 PLUS,	 een	 grote	 inzameling	
plaatsvinden	bij	PLUS	Mulder.	De	diaconie	
wil	u	van	harte	uitnodigen	mee	te	doen.	Zo	
willen	we	 ervoor	 zorgen	 dat	 er	 veel	 volle	
kratten	met	levensmiddelen	voor	de	Voed-
selbank	gevuld	kunnen	worden.

ds. Marloes Meijer

We	 rennen	 en	 vliegen	 maar	 door,	 in	 ons	
leven.	Afspraken,	verplichtingen,	hobby’s	…	
Wanneer	kom	je	nu	eens	aan	rust	toe?	Wie	
niet	(meer)	kán	rennen	en	vliegen	voelt	zich	
vaak	schuldig,	omdat	het	wel	lijkt	alsof	je	er	
niet	bij	hoort	als	je	het	niet	‘druk,	druk,	druk’	
hebt.	Maar	is	dat	schuldgevoel	terecht?
In	de	kerk	is	de	vastentijd	aangebroken.	Om	
bij	te	komen	van	carnaval,	voor	sommigen,	
maar	ook	om	eens	even	tijd	en	ruimte	voor	
jezelf	 te	 nemen.	 Om	 te	 ontdekken	 wat	 jij	
belangrijk	 vindt	 in	 het	 leven,	wat	 je	 drijft.	
Dit	is	de	tijd	om	je	af	te	vragen	wie	je	werke-
lijk	bent,	wat	ertoe	doet	voor	 jou	en	voor	
wie	jij	er	wilt	zijn.
Wie	vast,	 ziet	 af	 van	dingen	die	 je	 te	 veel	
tijd,	energie,		gezondheid,		of	geld	kosten:	
alcohol,	 schermtijd,	 snoep,	 chocola	 …	
Sommige	 mensen	 zien	 40	 dagen	 ergens	
vanaf,	anderen	kiezen	ervoor	om	40	dagen	
juist	 iets	 goeds	 te	 doen	 voor	 anderen	 of	
zichzelf:	 elke	 dag	 een	 kaartje	 sturen	 naar	
iemand	die	het	nodig	heeft,	 elke	dag	een	
half	 uur	 stil	 zijn,	 of	 een	 stuk	 wandelen	 …	
Kinderen	en	jongeren	kiezen	er	soms	voor	
om	 de	 ene	 week	 het	 een	 te	 doen	 en	 de	
andere	week	het	andere.	
Door	 op	 deze	 manier	 te	 vasten	 ontstaat	
er	 tijd	en	ruimte	om	stil	 te	staan	bij	grote	

Op een onbewoond eiland
vragen.	 De	 vastentijd	 wordt	 dan	 als	 een	
onbewoond	 eiland	 in	 een	 oceaan	 vol	
verwachtingen.	 Een	 eiland	 waar	 je	 even	
mag	verblijven	om	tot	jezelf	te	komen,	om	
er	 te	 ademen	 en	 rustig	 te	 worden.	 Hier	
hoeft	even	helemaal	niks.
Dat	klinkt	mooi,	maar	is	ook	wel	spannend.	
Want	wie	stil	wordt,	ontdekt	van	alles	over	
zichzelf.	Je	wordt	op	jezelf	teruggeworpen.	
Dat	 is	confronterend,	want	 je	ontdekt	ook	
je	minder	mooie	 kanten.	 Je	merkt	waar	 je	
anderen	tekortdeed	en	waar	je	zelf	tekort-
kwam,	 door	 toedoen	 van	 anderen,	 of	
doordat	je	jezelf	veel	te	veel	wegcijfert.	Stel	
je	voor	dat	we	de	moed	zouden	hebben	om	
stil	te	staan.
Ik	 daag	 u	 en	 jullie	 uit,	 om	 de	 komende	
weken	regelmatig	even	stil	te	staan,	bij	wie	
je	bent	en	wat	je	drijft.	Misschien	ontdek	je	
nieuwe	dingen,	over	jezelf,	over	je	leven	en	
over	‘dat	wat	ons	overstijgt’	–	ik	noem	dat	
God.	Deel	het	met	ons	via	de	brievenbus	of	
via	predikant@kerk-engelen.nl,	dan	bidden	
we	ervoor.	Of	kom	langs	op	het	spreekuur,	
elke	maandag	van	18.30	-	19.30	uur.

Binnengekomen	gebeden
We	zijn	nog	maar	net	begonnen,	maar	we	
hebben	 al	 wat	 gebeden	 binnengekregen.	
We	 delen	 ze,	 dan	 weet	 u	 wat	 er	 allemaal	
kan:

…	 voor	 kinderen	 die	 meelopen	 met	 de	
klimaatmars:	dat	ze	hun	idealen	houden.
…	voor	mijn	moeder.
…	voor	Engelen,	om	engelen.
Mist	u	een	gebed?	Stuur	het	ons	vooral,	via	
de	 brievenbus	 aan	 de	 kerk,	 of	 per	 e-mail:	
predikant@kerk-engelen.nl

Spreekuur
Elke	 maandag	 van	 18.30	 -	 19.30	 uur	 is	 de	
Oude	Lambertus	open.	Ds.	Marloes	Meijer	
is	aanwezig	als	luisterend	oor	of	gespreks-
partner.	U	kunt	ook	gewoon	even	binnen-
lopen,	een	kaarsje	branden	of	stil	zijn.
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17 mrt Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

24 mrt 650-jarig bestaan van de 
Parochie Bokhoven
Speciale viering met Bisschop G. 
de Korte, dameskoor en orgelbe-
geleiding    
Intenties voor overleden leden van 
fam. Masraff en Jo en Truus Mom-
mersteeg

31 mrt Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding (begin zomertijd)
Intenties voor Frans Hol, José en 
Wim Becx, Mevr. Mommersteeg-van 
Kuijk

07 apr Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

14 apr Palmzondag
Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intentie voor Fred Leenaers en Maria 
van Heijningen

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.

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

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

Op	zondag	31	maart	speelt	Ewoud	Mahler	
op	viool	in	de	Protestantse	kerk.
Ewoud	 speelde	 al	 in	 een	 aantal	 kerstcon-
certen	de	sterren	van	de	hemel	in	Engelen.	
Dit	jaar	kozen	we	voor	Muziek	op	Zondag-
morgen	 in	 de	 paastijd,	 om	 een	 keer	 heel	
andere	 muziek	 van	 hem	 te	 horen.	 Over	
het	 programma	 dat	 hij	 gaat	 spelen	 zegt	
hij:	 “Nog	 niet	 eens	 lente,	 of	 toch	 pril,	 het	
boerenbuiten	 ligt	 nog	 stil.	 Met	 Telemann	
worden	we	wakker	in	het	dorpsleven.		
Een	 lange	 weg	 te	 gaan,	 het	 gehele	 volk	
draagt	 een	 diep	 en	 eenzaam	 lijden	 mee.	
Khachaturian	 dweept	 en	 sleept	 ons	 mee,	
door	 berg	 en	 woestijn,	 het	 kruis	 op	 de	
schouders.	 Eenzaamheid	 leidt	 tot	 verstil-
ling,	 een	 serene	 droefenis.	 Biber	 helpt	
het	 hart	 verlichten,	 een	 vrome	 rust	 keert	
over	de	mens.	Met	Ysaye	 is	 het	Pasen,	de	
kosmos	jubelt	en	de	aarde	mag	zuchten	van	
verluchting	en	verlichting.”	We	zien	uit	naar	
Ewoud	Mahler	op	weg	naar	Pasen.	Hartelijk	
welkom	om	10.30	uur	in	de	oude	Lambertus.

Muziek op Zondagmorgen

Op	zaterdag	20	april	tussen	10.00	en	12.00	
uur	is	weer	de	jaarlijkse	kledinginzameling	
voor	Mensen	in	Nood	bij	de	St.	Lambertus-
kerk.	Met	de	opbrengst	wordt	een	project	
van	Cordaid	in	Sulawesi	gesteund.	
Sulawesi	 werd	 op	 28	 september	 2018	
getroffen	 door	 een	 aardbeving	 en	 een	

Sam’s Kledingactie
tsunami.	Er	is	een	groot	tekort	aan	voedsel,	
schoon	 drinkwater	 en	 sanitaire	 voorzie-
ningen.	 Cordaid	 heeft	 inmiddels	 al	 ruim	
40	ton	rijst,	veel	waterfilters	en	kookbeno-
digdheden	uitgedeeld.	Nu	worden	latrines	
gebouwd.

Op	zondagmiddag	7	april	 kunnen	we	met	
z’n	 allen	 een	 voorproefje	 nemen	 op	 de	
zomer	 in	 de	 Oude	 Lambertus!	 De	 Portu-
gese	zanger/gitarist	Emanuel	Pessanha	zal	
ons	dan	laten	genieten	van	de	muzikaliteit	
van	de	authentieke	fado	en	ons	meevoeren	
naar	 de	melancholieke	 sfeer	 van	 de	 oude	
kroegjes,	de	‘casas	de	fado’	in	Lissabon.
Emanuel	Pessanha	 is	geboren	en	getogen	
op	het	eiland	São	Miguel	van	de	Portugese	
Azoren.	
Sinds	 1988	 woont	 hij	 in	 Nederland,	 in	
Nijmegen,	en	is	hij	actief	in	de	muziek;	hij	is	
onder	andere	oprichter	van	het	Portugese	
ensemble	 Quatro	 Ventos,	 dat	 vele	 optre-
dens	in	binnen-	en	buitenland	op	zijn	naam	
heeft	 staan.	Gelukkig	 treedt	 hij	 ook	op	 in	
kleiner	verband,	waardoor	wij	hem	hebben	
kunnen	uitnodigen	voor	dit	concert!
Het	 kerkje	 gaat	 open	 om	 14.00	 uur,	 het	
concert	 begint	 om	 14.30	 uur	 en	 zal	 duren	
tot	16.30	uur.

Portugese Fado in Oude Lambertus

De	 entree	 bedraagt	 10	 euro	 (inclusief	 een	
pauzedrankje).	 U	 kunt	 ook	 reserveren	
bij	 Astrid,	 06	 40897106	 of	 astrid_duran@
yahoo.com.



5E TEGEN DE STROOM IN
 MATHIEU HERMANS KLASSIEKER

DOE MEE OF KOM SUPPORTEN 
OP 7 APRIL 2019 IN BOKHOVEN!
Het keerpunt van de Vuelta-editie van de Mathieu Hermans Klassieker is bij 
Café en Partyboerderij Het Veerhuis in Bokhoven. Inveks Assurantiën en 
Assurantiekantoor L. Hooghiemstra nodigen je graag uit om de renners hier 
te komen aanmoedigen. Het is bovendien mogelijk om vanuit Bokhoven te 
starten voor een ronde van 90 of 138 km. Inschrijven kan via:

TCDEKLEPPERS.NL

Assurantiekantoor L. Hooghiemstra en Inveks 
Assurantiën zijn samen met Nh1816 trotse sponsor
van de Mathieu Hermans Klassieker waarvan alle 
opbrengsten naar Stichting Gijsje Eigenwijsje gaan.
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René van der Hoeven

De	 Tweeterp	 maakte	 in	 november	 al	
melding	 van	 het	 nieuwe	 Koningsdagco-
mité	 en	 zijn	 plannen.	 Daar	 de	 grote	 dag	
met	rasse	schreden	nadert,	heb	 ik	contact	
opgenomen	over	hoe	het	ervoor	staat	en	of	
er	nog	iets	te	melden	valt	 in	De	Tweeterp.	
Het	 comité	 wilde	 er	 graag	 over	 vertellen,	
want	 het	 gaat	 goed	met	 de	 plannen.	Dus	
ik	op	mijn	fietsje	met	kladblok	en	pen	in	de	
tas	naar	het	adres	toe	van	Eva,	een	van	de	
comitéleden.	Zij	had	inmiddels	versterking	
van	Wendy,	 ook	 lid.	 Even	 de	 tuin	 bewon-
derd	 maar	 dat	 was	 zo	 gebeurd,	 winter	
immers.	 Een	 greep	 in	 mijn	 tas	 naar	 mijn	
schrijfblok	 en	 pen	maakte	 duidelijk	 dat	 ik	
het	 haakwerk	 van	 mijn	 echtgenote	 had	
meegenomen	dat	 in	 een	 identieke	 tas	 zit.	
Begripvol	voorzagen	de	dames	mij	van	pen	
en	papier.

Feest	voor	iedereen	en	de	hele	dag
Eva	&	Wendy:	“Vorig	jaar	maakte	het	toen-
malig	 comité	 bekend	 dat	 het	 hun	 laatste	
jaar	was	geweest.	De	dag	was	 een	 succes	
met	o.a.	een	fantastische	deelname	aan	de	
fietstocht.	Zo’n	 traditie	kun	 je	niet	 zomaar	
stoppen:	 we	 voelen	 ons	 nog	 steeds	 een	
dorp	waar	dit	erbij	hoort	en	geen	stadswijk,	
dus	 moest	 er	 een	 nieuw	 comité	 komen.	
Mensen	 samenbrengen	 is	 belangrijk,	
evenals	genieten	met	en	van	de	kinderen.	
Het	streven	is	dat	zo	veel	mogelijk	kinderen	
uit	Engelen,	de	Haverleij	en	Bokhoven	deel-
nemen	en	iedereen	het	leuk	heeft.”	

Natje	en	droogje
Als	 de	 kinderen	 zich	 vermaken,	 doen	
ouders	 en	 grootouders	 dat	 eigenlijk	 ook	
altijd,	 zeker	 als	 er	 ook	 een	 hapje	 en	 een	
drankje	 binnen	 bereik	 zijn.	 Daar	 het	 feest	
zich	 rondom	 en	 in	 De	 Engelenburcht	
afspeelt,	wordt	daar	als	vanouds	goed	voor	
gezorgd.	De	keuken	van	De	Engelenburcht	
is	 alom	 bekend,	 PLUS	 Mulder	 biedt	 een	
koud	en	warm	hapje	aan	en	om	het	ook	een	
Europees	 tintje	 te	geven,	 staat	 Stephano’s		
Pizzamobiel	op	het	terrein.	U	hoeft	nergens	
voor	naar	huis,	in	alles	is	voorzien.	Ook	de	
harmonie	 geeft	 acte	 de	 présence	 evenals	
onze	lokale	dj.

Gratis	attracties
De	 kinderen	 kunnen	 zweven	 in	 een	
heuse	 zweefmolen,	 rijden	 in	 een	 treintje,	
bungee-trampolinen,	 zich	 uitleven	 op	
een	 springkussen,	 ballonnen	 vouwen	 en	
zandkastelen	 bouwen.	 Daarnaast	 zijn	 er	
de	 welbekende	 oud-Hollandse	 spelletjes.	
Uiteraard	ontbreekt	de	rijtoer	op	versierde	

Koningsdag met oude en nieuwe elementen
Engelen barst 27 april uit zijn voegen

fietsen	 niet,	 daar	 begint	 het	 festijn	 zelfs	
mee.

Buiten	 de	 fietstocht,	 deelname	 €	 1,50,	 zijn	
alle	 attracties	 en	 spelen	 gratis	 dankzij	
sponsoring	 door	 gemeente,	 bedrijven	 en	
Engelens	 Belang.	 We	 zoeken	 nog	 spon-
sors.	 Zij	mogen	 zich	 verzekerd	weten	 van	
een	vermelding	op	het	sponsorbord	en	de	
flyers	alsmede	van	de	dankbaarheid	van	de	
feestgangers.

Vrijwilligers
Zonder	vrijwilligers	gaat	het	niet	lukken:	zij	
kunnen	zich	nog	aanmelden	via	de	website	
of	door	het	comité	aan	te	spreken.	Het	gaat	
om	 opbouwen,	 afbreken,	 spelletjes	 leiden	
voor	een	hele	dag	of	een	dagdeel.	Ook	zij	
kunnen	zich	koesteren	in	de	dankbaarheid	
van	de	deelnemers.

Programma
11.30	 uur	 verzamelen	 versierde	 fietsenop-
tocht	bij	De	Engelenburcht
11.45	uur	start	fietsoptocht
12.30	uur	terug	bij	Engelenburcht	+	prijsuit-
reiking
12.30	uur	keuken	Engelenburcht	open
13.00	uur	start	spelletjes	en	attracties
14.00	uur	ballonnenclown	
17.00	uur	dj
20.00	uur	einde

Rommelmarkt
Op	de	 rommelmarkt	 kunt	u	uw	slag	 slaan	
door	 spulletjes	 te	 kopen	 of	 te	 verkopen.	
Daarvoor	 worden	 mooie	 marktkramen	
neergezet	die	u	kunt	huren,	€	1,50	voor	een	
halve	en	€	3,00	voor	een	hele	kraam.	Over	
een	 goed	 investeringsklimaat	 gesproken!	
In	 de	 volgende	 Tweeterp	 staat	 hoe	u	 zich	
kunt	 inschrijven	 voor	 de	 rommelmarkt	 en	
de	fietstocht.

Zorg	dat	u	erbij	bent
27	april	is	de	zaterdag	midden	in	de	meiva-
kantie,	 boek	 dus	 een	 vakantie	 voor	 of	 na	
deze	datum,	of	helemaal	geen,	of	 zeg	die	
alsnog	af,	want	dit	mag	u	niet	missen,	dat	
kunt	u	uw	kinderen	noch	uzelf	aandoen!

Mooi	feest?
Aan	 het	 comité	 zal	 het	 niet	 liggen.	Het	 is	
in	een	zwart	gat	gesprongen	en	de	energie	
spat	ervanaf.	Het	 feest	 is	geslaagd	als	het	
enthousiast	 gevierd	 wordt,	 gezellig	 is,	 er	
gelachen	wordt	en	blije	kinderen	oplevert.

Meer	 info?	 Mail	 naar:	 koningsspelen.
engelen@gmail.com

PS	 Met	 mijn	 ietwat	 gênante	 verhaal	 over	
de	verwisselde	tas	viel	mij	thuis	-	de	klein-
kinderen	waren	er	ook	-	geen	enkel	begrip	
ten	deel,	wel	veel	hilariteit.	Wat	hebben	ze	
gelachen!
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doorlooptijd
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vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de 

transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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Na	jarenlang	in	Gouda	gewoond	te	hebben	
woont	 Marlies	 van	 Driel	 samen	 met	 haar	
echtgenoot	 sinds	 augustus	 2017	 weer	 in	
hun	 geboorteplaats	 ‘s-Hertogenbosch.	 Ze	
hebben	 gekozen	 voor	 een	 fijn	 huis	 in	 het	
mooie	dorp	Engelen	en	met	die	keuze	zijn	
ze	nog	elke	dag	heel	erg	blij.	
Haar	vaste	baan	als	ambulant	begeleider	in	
het	onderwijs	 kon	Marlies	gelukkig	 voort-
zetten	 in	 deze	 nieuwe	 regio.	 Met	 haar	
kinder-	 en	 pubercoachpraktijk	 leek	 ze	 na	
de	verhuizing	even	wat	minder	actief,	maar	
niets	 is	minder	waar!	 In	 de	 afgelopen	 tijd	
heeft	ze	samen	met	haar	vroegere	collega	
en	vriendin	Yananda	Dissen	een	fantastievol	
product	 afgemaakt,	 waarmee	 ze	 voor	 de	
verhuizing	 al	 waren	 begonnen:	 ‘Dromen-
bouwers!’	
Na	 een	 paar	 keer	 in	 een	 kleinere	 opzet	
proefgedraaid	 te	 hebben	 is	 nu	 de	 tijd	
gekomen	om	ermee	voor	de	dag	te	komen!	
Marlies	 vertelt:	 “Deze	 groepsactiviteit	 is	
bedoeld	 voor	 kinderen	 en	 jongeren,	 die	
de	 durf	 willen	 krijgen	 om	 te	 doen	 waar	

Dromenbouwers!
ze	 van	dromen.	We	 zien	dat	 kinderen	het	
soms	moeilijk	 hebben	 om	 hun	 eigen	weg	
te	vinden	en	om	woorden	te	geven	aan	wat	
ze	 nu	 echt	 willen.	 In	 deze	 tijd	 van	 einde-
loze	mogelijkheden	en	talloze	uitdagingen	
op	 internet	 en	 sociale	 media	 kunnen	
kinderen	 soms	 moeilijk	 de	 keuze	 maken	
tussen	 ‘meelopen’	 of	 bij	 zichzelf	 blijven.	
Wij	denken	dat	het	heel	waardevol	is	om	al	
vroeg	te	beginnen	met	het	verkennen	van	
wie	 je	bent	 en	wat	 je	wenst.	Om	al	 vroeg	
een	 zaadje	 van	 zelfbewustzijn	 te	 planten,	
zodat	 je	 kunt	 uitgroeien	 tot	 een	 stevige	
persoonlijkheid.
Als	je	hebt	ervaren	hoe	leuk	en	verrassend	
het	 is	 om	 creatief	 te	 denken	 en	 je	 eigen	
oplossingen	 te	 kunnen	 verzinnen,	 kun	 je	
daar	 in	 je	 verdere	 ontwikkeling	 veel	 aan	
hebben.
De	 kracht	 van	 ‘Dromenbouwers’	 zit	 in	 het	
gebruiken	van	een	fantasie-context,	waarin	
ervaringen	 worden	 uitgelokt.	 Dat	 voelt	
veiliger	 dan	 ervaringen	 opdoen	 in	 het	
echte	 leven.	Kinderen	en	 jongeren	durven	
in	een	fantasie	meer	te	experimenteren,	en	
dat	is	juist	wat	we	willen.		Met	een	grappig	
en	uitdagend	verhaal	als	leidraad	gaan	we	
de	-	soms	onbewuste	-	dromen,	wensen	en	
talenten	van	de	deelnemers	verkennen.	
Bij	 ‘Dromenbouwers’	 is	 niets	 te	 gek:	 de	
kinderen	kunnen	alles	‘op	proef’	maken	en	
doen.	En	dan	kijken	hoe	het	bevalt	en	wat	
ze	ervan	 in	hun	echte	 leven	kunnen	over-
nemen.	 Door	 te	 ervaren	 en	 te	 ontdekken	
via	spel,	verbeelding	en	creatieve	commu-
nicatie	komen	zij	‘op	verhaal’,	namelijk	hun	
eígen	verhaal!		
Bij	 ‘Dromenbouwers’	 worden	 kinderen	
en	 jongeren	 uitgedaagd	 om	 waardevolle	
dingen	 over	 zichzelf	 te	 leren,	 waar	 ze	 in	
hun	verdere	ontwikkeling	op	door	kunnen	
bouwen.	Als	 ze	ouder	worden,	moeten	 ze	
steeds	meer	 eigen	 keuzes	maken.	 Daarbij	
moeten	 ze	 op	 zoek	 gaan	 naar	 eigen	
waarden,	normen	en	drijfveren.	Als	je	weet	
wat	bij	jou	past	en	waar	jij	je	goed	bij	voelt,	
kun	je	keuzes	maken	die	daarbij	aansluiten.	

Dan	kun	je	worden	wie	je	werkelijk	bent.	
Bij	het	uitdenken	en	maken	van	 ‘Dromen-
bouwers’	hebben	we	heel	vaak	tegen	elkaar	
gezegd:	dit	hadden	we	zelf	ook	wel	willen	
doen	toen	we	jong	waren!
Het	was	onze	wens	om	deze	activiteit	ook	
aan	 minder	 kansrijke	 kinderen	 te	 kunnen	
aanbieden.	Daarom	zijn	we	heel	blij	dat	we	
de	interesse	hebben	gewekt	van	sponsoren	
uit	het	bedrijfsleven,	die	‘Dromenbouwers’	
een	mooi	en	zinvol	project	 vinden	en	ons	
willen	 steunen.	 Hierdoor	 kunnen	 we	 de	
kosten	laag	houden.”		

Voor	 informatie	 over	 locatie	 (ook	 in	
Engelen),	data,	tijden	en	kosten:	
·	Marlies	van	Driel:	06-30639153,	DimDio@
kpnmail.nl
·	 Yananda	 Dissen:	 06-20041281,	 Yananda-
Dissen1@gmail.com

Op	 zondag	31	maart	 is	 er	 tussen	 10.00	 en	
12.00	 uur	 weer	 een	 wandeling	 door	 het	
natuurgebied	 nabij	 het	 Engelermeeer	met	
gids	Ben	van	Drunen.

Ontluikende	 natuur,	 oplopende	 tempe-
raturen,	 langere	 daglengtes.	 De	 natuur	
ontwaakt,	rekt	zich	uit	en	wordt	actief.	Aan	
het	 Engelermeer	 is	 dat	 te	merken	 aan	 de	

IVN Publiekswandeling
vogels,	de	bomen,	de	planten	en	de	blik	op	
het	landschap.	Dus	is	er	van	alles	te	zien	en	
te	horen.	

Deelname	 is	 gratis	 en	 aanmelden	 is	 niet	
nodig.	 Verzamelen	 op	 parkeerplaats:	
Visserspad	bij	de	Haverlij.
Contact:	gidsen@ivn-s-hertogenbosch.nl



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
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Gevonden

Aan	 de	waterkant	 bij	 de	 Goudplevier	 is	
een	klein	telefoontje,	merk	Samsung,	van	
waarschijnlijk	 een	 kind	 gevonden.	 Als	
het	mobieltje	wordt	 aangezet	 verschijnt	
de	 naam	 ‘Pat’	 op	 het	 scherm.	 Er	 is	 op	
school	 en	 overal	 rondgevraagd	 om	 het	
mobieltje	te	bellen,	door	degene	die	het	
nummer	 hiervan	 weet,	 maar	 er	 is	 nog	
geen	reactie	ontvangen.
Voor	 reacties	 naar	 de	 vinder,	 kunt	 u	
bellen	naar:	06-48335126.

Charles ter Ellen

Wij	ontvingen	het	bericht	dat	Nan	Wijf-
fels,	 onze	 wijkverpleegkundige	 uit	 de	
60’er	 jaren,	 is	 overleden	 in	 de	 leeftijd	
van	 85	 jaar.	 Begin	 dit	 jaar	 heeft	 ze	 een	
ongeluk	gehad.	Bij	het	instappen	van	de	
trein	werd	ze	door	iemand	lomp	omver-
geduwd,	 waarbij	 zij	 zwaar	 letsel	 opliep.	
Dit	 ongeval	 was	 mede	 de	 oorzaak	 van	
een	algeheel	verval.	Op	26	februari	is	ze	
in	Tilburg	overleden	en	op	2	maart	heeft	
de	 uitvaartceremonie	 plaatsgevonden	
op	natuurbegraafplaats	 ‘De	Hoevens’	 in	
Alphen	(N.Br.).
Engelen	 is	 haar	 veel	 dank	 verschuldigd	
voor	 de	 goede	 zorgen	 die	 ze	 aan	 vele	
ouderen	 en	 zieken	 in	 Engelen	 besteed	
heeft.	 Wij	 wensen	 haar	 nu	 de	 eeuwige	
rust,	die	zij	hier	in	Engelen	zeker	verdiend	
heeft.

De	 bijgaande	 tekening	 is	 van	 Nan	 zelf.	
Het	toont	haar	levensweg	langs	en	over	
verschillende	 obstakels,	 waaronder	 de	
twee	terpen	Engelen	en	Bokhoven.

In memoriam 
Nan Wijff els
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Riet Mangnus

Een	enthousiaste	(anonieme)	patiënt	die	je	
spontaan	 voordraagt	 als	 Engelenaar	 van	
het	 jaar	 ...	 Reden	 om,	 na	 vele	 jaren,	 Theo	
Küsters	weer	eens	te	bezoeken,	zijn	reactie	
te	 peilen	 en	 tevens	 eens	 te	 luisteren	 naar	
wat	 hem	 tegenwoordig	 zoal	 bezig	 houdt.	
Engelenaar	van	het	jaar	werd	hij	niet,	gezien	
zijn	beroepsmatig	bezig	zijn	voor	Engelen,	
maar	het	is	zeker	interessant	om	eens	even	
te	 checken	 of	 die	 prijzende	 woorden	 wel	
hout	snijden	…	

	
De	ons	 toegestuurde	 loftuitingen	zijn	niet	
van	de	lucht:	“Engelenaar	in	hart	en	nieren,	
betrouwbaar,	 trefzeker,	 goedgehumeurd,	
vakman	 pur-sang,	 kent	 	 de	 anatomie	 tot	
diep	 in	 de	 menselijke	 cellen.	 Geen	 flau-
wekul.	 Een	 fantastisch	 mental	 coach	 en	
méér	dan	dat.	Levenskennis	gecombineerd	
met	 mensenkennis.	 Geeft	 inzicht	 in	 wat	
er	 in	 lijf	en	ziel	gebeurt	en	hoe	de	patiënt	
daar	zélf	begrip	voor	en	grip	op	kan	krijgen.	
Man	met	 brede	 algemene	 kennis,	 taalvir-
tuoos	bovendien.	Gebruikt	verrassende	en	
bruikbare	metaforen.	Daarnaast	zet	hij	zich	
in	voor	het	Engelense	verenigingsleven	op	
bijvoorbeeld	sportief	en	historisch	vlak	en	
sponsort	 hij	 evenementen.	 Kortom,	 een	
waardevolle	 (en	bescheiden)	dorpsgenoot,	
met	het	hart	op	de	goede	plek.”

Verkenner
Geconfronteerd	 met	 deze	 lofzang	 gaan	
Theo’s	wenkbrauwen	enigszins	omhoog.	“Ik	
ben	inderdaad		vooral	van	het	dóen,	prag-
matisch.	 Ik	 kijk	 ’t	 vaak	even	aan	en	dan	 ...		

Positieve gezondheid
Fysiotherapeut / Manueel therapeut Theo Küsters

actie!	En	ik	hoef	niet	altijd	een	achterban	te	
hebben	die	het	accordeert	en	in	het	belang	
van	 de	 vooruitgang	 moet	 je	 je	 niet	 laten	
weerhouden	door	oude	overtuigingen.”	Hij	
denkt	even	na.	“Ik	ben	een	verkenner,	ik	wil	
weten	hoe	iets	zit.	Vroeger	deed	ik	dat	met	
speelgoed	en	techniek,	nu	met	mensen.	Ik	
noem	 dat	 ‘ont-dekken’,	 oftewel	 deklagen	
weghalen.	Ik	ben	inderdaad	graag	gids/tolk	
voor	mensen	die	 ‘verdwaald’	 zijn,	maar	ze	
moeten	wel	zelf	in	beweging	komen!”	

Wat	beweegt	je?
Hij	 is	 altijd	 op	 zoek	 naar	 de	 essentiële	
vraag:	 wat	 ‘beweegt’	 de	mens?	Waardoor	
beweegt	hij/zij	niet	zoals	hij/zij	zou	kunnen	
bewegen?	 Hoe	 ziet	 hij/zij	 zichzelf?	 Theo:	
“Heb	je	vertrouwen	in	jezelf?	Ben	je	trouw	
aan	en	zorgzaam	voor	jezelf?	Denk	je	dat	je	
zélf	iets	kunt,	of	zijn	anderen	de	schuld?	Ik	
loop	een	stukje	mee,	maar	behoud	gepaste	
afstand,	om	zo	beter	te	kunnen	zien	wat	er	
gebeurt.”	 En	 de	 taalvirtuoos	 in	 hem	 vindt	
het	mooi	om	te	proberen	de	belevingswe-
reld	 te	 verwoorden	 van	 degene	 die	 voor	
hem	zit.	

Fasciatherapie
Theo	 kijkt	 graag	 verder.	 Zo	 is	 hij	 bijvoor-
beeld	als	eerste	met	mindfulness	begonnen	
bij	 de	 fysio.	 Verder	 verdiepte	 hij	 zich	 in	
fasciatherapie,	 een	 vernieuwende	 behan-
delingsvorm	 voor	 pijn,	 bewegings-	 en	
functiestoornissen	 van	 fysieke	 en/of	
mentale	 aard.	 Bevlogen:	 “Bindweefsel	 of	
fascia	 verbindt,	 zoals	 het	woord	 zegt,	 alle	
cellen	met	elkaar	en	verzorgt	en	beschermt	
ons	 lichaam	 tegen	 krachten	 en	 schade	
van	 buitenaf.	 De	 geest	 heeft	 het	 lichaam	
nodig	om	bewust	te	kunnen	zijn.	Maar	ons	
lichaam	is	vaak	een	gekwetst	voertuig.	Als	
iemand	niet	in	het	hier	en	nu,	niet	‘thuis’	is,	
voel	 je	dat	 letterlijk	aan	de	weefsels.	Deze	
voelen	dan	hard,	koud,	minder	flexibel	aan	
of	doen	pijn.	Je	lichaam	is	je	thuis;	dat	moet	
warm,	zacht	en	gezellig	zijn”,	aldus	Theo.	

Reis
“Met	 fasciatherapie	 maak	 je	 letterlijk	 een	
‘tastbare’	 reis	 met	 de	 ander.	 Via	 de	 tast	
maak	 ik	 contact	 en	 fungeer	 als	 tolk.	 Een	
mens	is	ziel,	geest	én	lichaam,	en	dat	moet	
weer	een	gezellig	samenzijn	worden”,	lacht	
hij.	 “Het	 idee	 is	dat	 ik	mij	 verbind	met	de	
ander	en	die	voelt	meteen	of	er	connectie	
is.	 Hij	 geeft	 gehoor	 aan	 zijn	 gevoel.	 Vaak	
komen	er	dan	emoties	vrij.	En	emoties	zijn	
de	 drijfveren	 voor	 welzijn.	 Pijn	 moet	 niet	
worden	 onderdrukt,	 het	 is	 een	 verzoek	
om	 verandering.	 Je	 hóeft	 niet	 aan	 pijn	 te	
wennen,	je	kunt	ook	je	gedrag	veranderen.	

Ik	ben	een	bevoorrecht	mens,	dat	ik	in	deze	
positie	zo	dicht	bij	mensen	mag	komen	in	
hun	groei	naar	zelfstandigheid.”

Breed	aanbod
“Verder	bieden	we	bij	Fysio	Engelen	mooie	
programma’s	 aan,	 zoals	 ‘Rugfit’	 voor	
mensen	met	rugklachten.	Het	streven	is	dat	
ze	 bij	 wijze	 van	 spreken	weer	 een	 verhui-
zing	 aan	 zouden	 kunnen	 met	 hun	 rug.”	
Daarnaast	 is	 er	 ‘Ouderenfit/valpreventie’.	
Voor	 mensen	 die	 onzeker	 zijn	 geworden	
en	 niet	 meer	 naar	 buiten	 durven.	 	 Met	
behulp	 van	 oefeningen	 krijgen	 ze	 weer	
vertrouwen,	zodat	ze	zo	lang	mogelijk	zelf-
standig	 kunnen	 blijven.	Ook	 heeft	 hij	 een	
sportspecifieke	training	in	de	pijplijn	zitten.	
Het	Engelerhart	is	daarvoor	ingericht	en	er	
zijn	mensen	voor	opgeleid.	Waar	hij	echter	
tegenaan	 loopt	 is	 het	 promoten	 ervan	
onder	de	Engelense	bevolking.

Educatie	en	opvoeding
Theo	 is	 begaan	 met	 het	 ‘wel-zijn’	 van	
Engelen.	 Zijn	 missie	 is	 het	 bieden	 van	
positieve	 gezondheid.	 Hoe	 hou	 je	 jezelf	
uiteindelijk	 gezond?	 Bezit	 je	 daarvoor	
vaardigheden	 en	 middelen?	 Hij	 biedt	 in	
dat	 kader	 producten	 en	 diensten	 aan	 om	
mensen	 letterlijk	 en	 figuurlijk	 beter	 in	
hun	vel	 te	krijgen.	Altijd	op	zoek	naar	wat	
mensen	 ontberen	 en	 praktische	 oplos-
singen	zoekend.	Hij	pleit	ook	voor	 ‘brand-
preventie’.	 “Ga	 in	 elk	 geval	 aan	 de	 gang,	
wacht	niet	tot	de	brand	uitbreekt,	maar	trek	
eerder	aan	de	bel!”

Ambassadeurs
“Het	is	lastig	om	contacten	en	verbindingen	
te	leggen	en	te	onderhouden	in	deze	toch	
snel	 groeiende	 gemeenschap.	 Iedereen	
probeert	het	zelf	op	te	lossen	in	eigen	kring.	
Engelen	heeft	in	breder	opzicht	‘verbinders’	
nodig.	 Ambassadeurs,	 mensen	 die	 eige-
naarschap	 tonen.	 Het	 zijn	 vaak	 dezelfde	
mensen	die	de	kar	trekken.	Het	is	allemaal	
niet	 zo	moeilijk,	 iedereen	 kan	 immers	 zijn	
eigen	 steentje	 bijdragen?”	 Die	 beweging	
zou	 hij	 graag	 op	 gang	 zien	 komen.	 “Mijn	
ambities	zijn	hoog,	ik	ben	altijd	bezig	verder	
te	kijken:	zo	hou	ik	mezelf	wakker	en	voeg	
ik	diepgang	toe	aan	het	vak.”

Bovenstaand	gesprek	illustreert	op	aardige	
wijze	de	ingebrachte	lovende	woorden	van	
Theo’s	anonieme	bewonderaar.	Geen	Enge-
lenaar	van	het	jaar,	maar	zeker	een	Engele-
naar	om	eens	in	het	zonnetje	te	zetten!



Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

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

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Uw evenement, webinar, 
vergadering opnemen en live streamen

Woning video en fotografie,
ook voor Funda.nl

Bezoek onze website

streamprovider.tv

Op carnavalszondag  maart was er in De Engelenburcht een gezellig drukke kindermiddag waarbij de zeer actieve Kidz-dj de jeugd en hun ouders 
bijzonder goed vermaakte met allerlei muzikale spelletjes als de zwoelste mama en de coolste pappa verkiezingen.

Jeugdcarnaval

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Op	 vrijdag	 1	 maart	 jl.	 organiseerde	 een	
comité,	 bestaande	 uit	 Jo,	 Maartje,	 Wyno,	
Daan	 en	 Francien,	 een	 leuke	 carnavals-
avond	 voor	 de	 Engelense	 55+’ers	 in	 De	
Engelenburcht	met	 ruim	45	bezoekers.	Na	
de	opening	door	Jo	Westerlaken,	met	afwe-
zigheid	 van	 iemand	namens	de	gemeente	
en	de	wens	om	volgend	jaar	weer	een	echte	
carnavalsclub	 inclusief	 Prins	 in	 Engelen	
te	hebben,	volgde	na	een	 trage	start,	een	
goed	 aaneengesloten	 programma	 zonder	
echte	 verrassingen.	 Naar	 die	 verrassingen	
is	 de	 organisatie	 wel	 driftig	 op	 zoek.	 De	

Carnaval was klein maar fijn
inwendige	mens	werd	goed	verzorgd	met	
koffie	 met	 soesjes,	 twee	 consumpties,	
soep,	belegde	broodjes	en	tussendoor	een	
broodje	 kroket.	 Bij	 het	 optreden	 van	Duo	
Frapant	kwam	de	stemming	er	goed	in	en	
gingen	alle	hendjes	de	lucht	in.	Tonpraoter	
Hans	Eijkemans	alias	Hannes	de	bedevaart-
ganger	kreeg	de	lachers	op	zijn	hand.	Kapel	
de	Draokebollen	bracht	met	nummers	van	
Wim	 Kersten	 het	 echte	 carnavalsgevoel.	
Namens	 de	 Federatie	 Europese	 Narren	
deelde	 Leon	 van	 Buul	 onderscheidingen	
uit	aan	Piet	Ederveen	als	laatste	lid	van	de	

onderhoudsgroep	 van	 De	 Engelenburcht,	
en	aan	Jo	Spoor	als	 lid	van	de	condolean-
ce-vrijwilligers.	 Beiden	kregen	de	 jaarorde	
2019.	Christel	van	den	Dungen	alias	Wil	wil	
wat	anders	had	een	goede	klets	en	Ed	en	
Anita	 kregen	 de	 bezoekers	 volledig	 in	 de	
polonaise.	 Door	 de	 tussendoor	 gehouden	
tombola	 ging	 niemand	 met	 lege	 handen	
naar	 huis.	 Veel	 dank	 aan	 de	 grote	 groep	
sponsors	 en	 het	 organisatiecomité	 kan	
terugzien	op	een	geslaagde	avond.



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?
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Op	woensdag	13	februari	jl.	zijn	in	Jeugd-	en	
Jongerencentrum	De	Schuilplaats	de	resul-
taten	 van	 een	 onderzoek	 gepresenteerd	
dat	is	uitgevoerd	door	12	leerlingen	van	de	
opleiding	Social	Work	van	de	Avans	Hoge-
school	in	‘s-Hertogenbosch.	Dit	onderzoek	
vond	plaats	op	verzoek	van	het	bestuur	van	
De	Schuilplaats,	dat	zich	afvraagt	op	welke	
doelgroep	zij	zich	moeten	richten	en	hoe	ze	
meer	vrijwilligers	kunnen	krijgen.	
Naast	het	bestuur,	bestaande	uit	Erik	Kruis-
heer,	Charlotte	van	Rooij,	Erwin	Pijnenburg	
en	 Wim	 Roelsma,	 waren	 ook	 jongeren-
werker	Jos	de	Kort	met	zijn	leidinggevende,	
Yvonne	Schram	van	de	bestuursraad,	John	
Cornelissen	als	grondlegger,	twee	vormge-
vers	uit	het	dorp,	de	kindwerker	en	uiteraard	
de	leerlingen	met	hun	docent	aanwezig.	

Het	 onderzoek	 bestond	 onder	 andere	 uit	
interviews	 en	 observaties.	 Bij	 de	 inter-
views	 zijn	 jongeren	 uit	 het	 dorp	 Engelen,	
Slot	 Haverleij	 en	 de	 kastelen	 gesproken.		
Hieruit	is	gebleken	dat	veel	jongeren	uit	de	
kastelen	en	het	Slot	vaak	onbekend	zijn	met	
het	jongerencentrum	of	daar	een	verkeerde	
associatie	mee	hebben.	

Activiteiten
De	 geïnterviewde	 jongeren	 gamen	 en	
poolen	nu	vooral	als	ze	bij	De	Schuilplaats	
zijn.	 Een	 aantal	 jongeren	 is	 er	 nog	 nooit	
geweest.	 Wel	 hebben	 ze	 allemaal	 ideeën	
over	 wat	 ze	 zouden	 willen	 doen	 in	 een	
jongerencentrum.	 Ze	 denken	 aan	 koken,	
bakken,	gamen,	dansen,	 voetballen,	work-
shops	 volgen,	 spelletjes	 doen,	 filmavond,	
muziek	maken	en	themadagen.	De	meeste	
jongeren	 willen	 graag	 meehelpen	 in	 de	
organisatie	en	benaderd	worden	via	social	
media,	posters,	flyers	en	de	website.

Imago
Een	deel	van	de	gevraagde	jongeren	vindt	
het	 logo	 leuk.	De	oudere	 jongeren	vinden	
het	logo	vaak	te	kinderachtig.	Bij	meerdere	
jongeren	 wordt	 de	 naam	 De	 Schuilplaats	
als	misleidend	ervaren.	Sommigen	denken	
dat	het	een	dansclub	is	of	een	plek	is	om	te	
schuilen	bij	gevaar.

Observaties
Er	 is	 ook	 gekeken	 naar	 andere	 jongeren-
centra	in	de	gemeente	zoals	‘Eye’	in	Empel,	
‘4West’	 in	 de	 Kruiskamp,	 ‘De	 Poort’	 in	
Maaspoort	en	 ‘Number	One’	 in	Rosmalen.	
Deels	worden	hier	dezelfde	dingen	gedaan	
als	in	Engelen.	Opvallend	is	dat	‘Eye’	alleen	
jongeren	toelaat	van	12	tot	18	jaar	waarbij		de	
oudere	automatisch	vrijwilliger	worden	als	
ze	blijven.	‘4West’	onderhoudt	contact	met	
de	ouders	 van	de	 jongeren	 via	WhatsApp	
en	‘Number	One’	heeft	de	banken	zo	neer-

Is De Schuilplaats voor jeugd of jongeren?

gezet	 dat	 de	 jongeren	 worden	 uitgelokt	
om	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan.	Door	de	
opstelling	 zitten	de	 jongeren	minder	 vaak	
achter	de	computer.	Ook	gaan	zij	de	wijk	in	
om	op	zoek	te	gaan	naar	jongeren.

Conclusies
•	 Behoefte:	Hierbij	blijkt	dat	de	meerder-
heid	van	de	jongeren	een	groter	aanbod	
van	 activiteiten	 wil	 zien.	 De	 meeste	
oudere	jongeren	vinden	het	leeftijdsver-
schil	in	De	Schuilplaats	te	groot.

•	 Communicatie:	Hierbij	komt	naar	voren	
dat	 de	 meeste	 bezoekers	 komen	 via	
mond-tot-mondreclame.	In	Empel	wordt	
groep	 8	 van	 de	 basisschool	 standaard	
uitgenodigd	 ter	 kennismaking	 en	 ook	
elders	wordt	gewerkt	met	 social	media	
en	flyers.

•	 Imago:	Hierbij	komt	naar	voren	dat	het	
gebouw	van	‘De	Poort’	en	‘4West’	opvalt	
in	 de	wijk,	 dat	 ze	 verschillende	 ruimtes	
hebben	 en	 dat	 ze	 jongeren	 platen	met	
graffiti	hebben	laten	bespuiten	om	daar	
de	meubels	van	te	maken.

•	 Participatie:	De	meeste	 jongeren	willen	
meehelpen	 in	 de	 organisatie	 van	 de	
activiteiten.	 Ook	 geven	 ze	 aan	 dat	 ze	
proberen	 vriendjes	 en	 vriendinnetjes	
mee	te	nemen	naar	De	Schuilplaats.

Naast	genoemde	thema’s	kwam	naar	voren	
dat	 een	 aantal	 jongeren	 een	 goede	 band	
heeft	met	de	jongerenwerker	en	een	aantal	
hem	graag	wat	actiever	ziet.

Advies
Naar	 aanleiding	 van	 het	 onderzoek	 advi-
seren	 de	 leerlingen	 van	 Avans	 om	 samen	
met	 de	 jongeren	 en	 de	 jongerenwerker	
te	gaan	kijken	naar	een	nieuwe,	passende	
naam	 en	 logo.	 Ze	 adviseren	 om	 te	 gaan	
kijken	 naar	 één	 specifieke	 leeftijdsca-
tegorie.	 Zo	 kan	 de	 jongerenwerker	 zich	
specifiek	richten	op	die	doelgroep	en	is	het	
voor	 jongeren	 fijner	 om	 leeftijdsgenoten	

te	 treffen.	Ook	 is	het	wenselijk	een	groter	
en	 gevarieerder	 aanbod	 te	 creëren.	 Hier-
door	zullen	meer	jongeren	zich	openstellen	
om	een	kijkje	 te	komen	nemen,	omdat	 ze	
verandering	merken	 en	 zien	 dat	 de	 doel-
groep	 inspraak	 heeft.	 De	 participatie,	
waarbij	 ook	de	ouders	betrokken	worden,	
kan	bevorderd	worden	door	meer	initiatief	
vanuit	de	jongeren	zelf	te	laten	komen.	Ze	
erbij	 betrekken	 geeft	 hun	 verantwoorde-
lijkheidsgevoel.	 Door	 communicatie	 met	
up-to-date	 social	 media	 kan	 de	 aantrek-
kingskracht	verbeteren.	

Bij	enkele	vragen	vanuit	het	publiek	bleek	
dat	de	jongens-	en	meidenavond	nu	goed	
in	 de	 smaak	 vallen.	 Een	 reünie	 van	 afge-
zwaaide	 groepen	 8	 kan	 een	mooie	 activi-
teit	zijn	en		een	jongerencentrum	kan	ook	
in	Engelen	zeker	bestaansrecht	hebben	als	
schakel	tussen	jongeren	en	maatschappij.

Verder	praten
Na	de	presentatie	 van	 de	 resultaten	werd	
in	 vier	 groepjes	 verder	 gepraat	 rond	 de	
thema’s	behoefte,	communicatie,	imago	en	
participatie.	Elke	groep	met	gespreksleider	
en	 notulist.	 Bij	 alle	 groepen	 kwam	min	 of	
meer	vooral	naar	voren	dat	eigenlijk	eerst	de	
doelgroep	bepaald	moet	worden,	 voordat	
men	 verder	 kan.	 Voorzitter	 Erik	 Kruisheer	
liet	achteraf	informeel	weten	dat	het	jonge-
rencentrum	zich	nu	wil	gaan	richten	op	de	
13	 tot	 17-jarige	 met	 een	 kennismaking	 in	
groep	8	van	de	basisschool.
Een	 professioneel	 reclame-	 en	 communi-
catiebureau	 uit	 Engelen	 wordt	 door	 het	
bestuur	aangetrokken	om	de	doelstellingen	
verder	vorm	te	geven.		

Het	 gegeven	 advies	 aan	 het	 bestuur	 van	
De	 Schuilplaats	 werd	 door	 hen	 met	 veel	
dank	en	complimenten	aangenomen	en	de	
bijeenkomst	 werd	 besloten	 met	 heerlijke	
oosterse	hapjes	in	buffetvorm.



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

Verhuisplannen?  
Wij spelen hier een 
thuiswedstrijd dus...  
 
  

Een makelaar die letterlijk thuis is in jouw 
woongebied wint 
meestal. Daag ons uit 
en wij winnen voor 
jou. Bel Geraldine, 
Henk of Peter voor 
een afspraak. 

Koningsweg 97 ‘s-Hertogenbosch   
073-6123202 www.florismakelaars.nl 
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In de periode dat in de parochie alle acti-
viteiten gekoppeld waren aan het thema 
‘Wat is tijd?’ bracht Rob van Linden van 
Heemkundekring Angrisa een publicatie 
uit over de klokken in de toren van de 
kerk. In deze editie een artikel over het 
torenuurwerk.

In	augustus	1797	werd	in	Engelen	de	paro-
chie	officieel	 heropgericht.	 Sinds	 1610	had	
Engelen	 geen	 eigen	 parochie	 gehad	 en	
maakte	gebruik	van	de	kerk	van	Bokhoven,	
met	 slechts	 een	 korte	 onderbreking	 van	
1686	tot	1693	tijdens	welke	periode	er	een	
bidplaats	 werd	 ingericht	 in	 Engelen.	 Na	
die	 onderbreking	 maakten	 de	 inwoners	
van	Engelen	gebruik	 van	de	 schuurkerk	 in	
Orthen.	De	grote	afstand	en	de	slechte	weg	
naar	Orthen	was	 voor	 de	 inwoners	 echter	
aanleiding	 om	 bij	 het	 bisdom	 te	 pleiten	
voor	een	eigen	bedehuis	of	kapel,	hetgeen	
inderdaad	in	1797	werd	ingewilligd.

In	 1947	 werd	 het	 150-jarig	 jubileum	 van	
deze	 heuglijke	 gebeurtenis	 feestelijk	
herdacht.	 Onder	 leiding	 van	 kerkmeester	
P.	 Leijte	 werd	 een	 feestcomité	 opgericht	
dat	 onder	 andere	 ten	doel	 had	geld	 in	 te	
zamelen	 voor	 een	 passend	 geschenk	 aan	
de	 in	 1933	 gebouwde	 parochiekerk	 die	 in	
de	plaats	was	gekomen	voor	de	oorspron-
kelijke	Waterstaatskerk	op	diezelfde	plek.
Als	 meest	 nuttige	 geschenk	 werd	 daarbij	
gedacht	aan	een	torenuurwerk	voor	de	kerk	
met	 twee	wijzerplaten	waarvan	 de	 kosten	
werden	geschat	op	 ruim	 1200	gulden.	Dat	
bedrag	was	gebaseerd	op	een	offerte	van	
de	 Nederlandse	 Torenuurwerk-	 en	 Klok-
luidapparatenfabriek	 M.	 van	 de	 Kerkhof	
&	 Zonen	 te	 Aarle-Rixtel.	 Deze	 firma	 zou	
tevens	de	nieuwe	luidklok	gaan	leveren	ter	
vervanging	 van	 de	 in	 de	 oorlog	 door	 de	
Duitse	bezetter	geroofde	luidklok.

Er	werd	een	 inzamelingsactie	gestart	waar	
de	 bewoners	 van	 Engelen	 die	 daartoe	 in	
staat	 waren	 soms	 met	 een	 kleinigheid,	

De klok van de Sint Lambertuskerk
en	 soms	 ook	 met	 grote	 bedragen	 aan	
schonken.	 Alles	 bij	 elkaar	 werd	 op	 deze	
wijze	 1156	 gulden	 en	 80	 cent	 ingezameld,	
hetgeen	dus	voldoende	leek	te	zijn	om	de	
kosten	van	het	nieuwe	uurwerk	te	dragen.	
Toen	begonnen	echter	de	moeilijkheden	…
Bij	de	inspectie	van	het	torentje	in	de	kerk	
door	de	 leverancier	bleek	dat	het	uurwerk	
op	een	zodanige	plaats	zou	moeten	worden	
gemonteerd,	 dat	 het	 dagelijks	 handmatig	
opwinden	ervan	een	ondoenlijke	zaak	zou	
gaan	worden.	Dat	kon	slechts	via	een	ladder	
die	aan	de	buitenzijde	over	het	dak	moest	
worden	gelegd.	Het	uurwerk	moest	daarom	
elektrisch	 worden	 uitgevoerd,	 wat	 een	
meerprijs	van	maar	liefst	800	gulden	bete-
kende.	 Bovendien	 was	 inmiddels	 besloten	
dat,	 om	 het	 uurwerk	 vanuit	 alle	 plaatsen	
goed	te	kunnen	zien,	het	toch	wel	gewenst	
was	 een	 derde	 wijzerplaat	 te	 monteren.	
Ook	dit	verhoogde	de	prijs	met	150	gulden.	
Tenslotte	had	men	verzuimd	in	te	calculeren	
dat	er	nog	werk	van	timmerman	Leijte	in	het	
torentje	nodig	was	voor	op	het	ophangen	
van	het	nieuwe	uurwerk	en	dat	zou	ook	nog	
eens	zo’n	250	gulden	gaan	kosten.	Al	met	al	
zou	het	nieuwe	uurwerk	hierdoor	niet	ruim	
1200,	maar	 zo’n	2500	gulden	gaan	kosten,	
ver	boven	het	budget	van	de	ingezamelde	
gelden!

Pastoor	 van	Rooijen	moest	dus	op	een	of	
andere	manier	de	ontbrekende	financiën	bij	
elkaar	zien	 te	krijgen.	Wat	daarbij	 in	 ieder	
geval	wel	hielp	was	dat	er	nog	even	gewacht	
moest	 worden	 met	 de	 installatie	 van	 het	
elektrische	uurwerk,	omdat	Engelen	op	dat	
moment	nog	niet	was	aangesloten	op	het	
netwerk	 van	 de	 P.N.E.M.	 Die	 elektrificatie	
stond	pas	voor	mei	1948	op	de	planning.
De	pastoor	was	aldus	nog	in	staat	aanvul-
lende	 giften	 van	 de	 inwoners	 te	 vragen,	
maar	aan	het	eind	van	het	liedje	was	er	toch	
nog	een	tekort	van	340	gulden	waarover	in	
1949	de	leverancier	op	betaling	begon	aan	
te	dringen.	
Pastoor	 van	Rooijen	 schreef	 vervolgens	 in	
november	 1949	 naar	 het	 bisdom	 met	 de	
nederige	 vraag	 of	 deze	 het	 ontbrekende	
bedrag	zou	kunnen	aanvullen	want	“nu	zie	
ik	werkelijk	geen	kans	meer	om	dit	bedrag	
bijeen	 te	 krijgen	 tengevolge	 van	 het	 dure	
huishoudboekje	 der	 doorsnee-parochi-
anen	 en	de	grote	financiële	 lasten	 van	de	
weinige	meer-gegoeden.”
Eerder	had	hij	tijdens	een	visitatie	daarover	
al	 een	 gesprek	 gehad	 met	 de	 deken	 Th.	
Goossens	van	het	bisdom,	die	hem	verze-
kerd	had	dat	het	bisdom	wel	over	de	brug	
zou	komen	en	hem	daarom	had	aanbevolen	
zich	“met	volle	vertrouwen	tot	zijne	Hoog-
waardige	 Excellentie”	 bisschop	 Mutsaerts	
te	wenden.	Wel	had	hij	op	1	december	1949	

van	 de	 vicaris	 van	 het	 bisdom	 een	mach-
tiging	 ontvangen	 om	 de	 kosten	 ten	 laste	
van	de	 lokale	 kerkenkas	 te	brengen,	maar	
daarmee	was	 het	 probleem	 van	 de	 finan-
ciering	 slechts	 verschoven	 van	 de	 bewo-
ners	naar	een	tekort	in	de	boekhouding.	De	
bisschop	was	 echter	 in	 het	 geheel	 niet	 te	
spreken	over	de	handelwijze	van	het	kerk-
bestuur,	daar	deze	van	mening	was	dat	het	
kerkbestuur	anderhalf	jaar	geleden	zonder	
enige	 machtiging	 ertoe	 was	 overgegaan	
een	 nieuw	 uurwerk	 te	 installeren	 terwijl	
daarvoor	 de	 benodigde	 gelden	 nog	 lang	
niet	 bijeen	 waren.	 Hij	 wilde	 daarom	 ook	
geen	 financiële	 bijdrage	 geven	 en	 gaf	 de	
pastoor	nog	een	flinke	uitbrander	na.

Het	 uurwerk	 is	 uiteindelijk	 wel	 geheel	
betaald	maar	 de	 inwoners	 hebben	 er	 niet	
lang	van	kunnen	genieten.	Al	snel	ontstond	
er	een	defect,	dat	door	de	leverancier	werd	
hersteld.	 Ook	 begon	 het	 uurwerk	 last	 te	
krijgen	 van	 roestvorming	 waardoor	 het	
niet	 goed	 meer	 liep.	 Het	 uurwerk	 moest	
elke	 maand	 worden	 gesmeerd,	 maar	 dat	
gebeurde	niet	voldoende	regelmatig	omdat	
dit	een	levensgevaarlijke	beklimming	via	de	
ladder	op	het	dak	vereiste.	Datzelfde	gold	
als	na	stroomuitval	de	klok	weer	gelijkgezet	
moest	worden.	De	klok	heeft	daarom	lange	
tijd	stilgestaan.
In	1963	werd	nog	gepoogd	het	uurwerk	te	
vervangen	door	een	modern	exemplaar	dat	
vrijwel	 geen	 onderhoud	 vergde,	maar	 dat	
bleek	 te	 duur	 en	 ook	 de	 gemeente	 wilde	
niet	 	bijspringen	omdat	er	al	een	uurwerk	
met	 wijzerplaatverlichting	 in	 de	 gemeen-
tetoren	aanwezig	was.	De	wijzerplaten	zijn	
toen	 verwijderd	 maar	 het	 oude	 uurwerk	
bevindt	zich	nog	steeds	in	de	toren.



Diefstal
Tussen	woensdag	 13	 februari	 15.00	uur	 en	
donderdag	 14	 februari	 8.30	 uur	 werd	 een	
kinderfi	ets	weggenomen	vanaf	het	school-
plein	 aan	 de	 Kraanvogellaan.	 Betreft	 een	
rode	 B'Twin	 fi	ets	 uit	 2018	 en	 hij	 stond	 op	
slot.	 Aangifte	 werd	 gedaan.	Mocht	 u	 info	
over	deze	fi	ets	hebben,	dan	graag	contact	
opnemen	met	uw	wijkagent.

Inbraak
Tussen	vrijdag	15	februari	18.00	en	maandag	
18	februari	7.15	uur	werd	ingebroken	in	een	
bedrijf	aan	De	Meerheuvel.	Men	 is	op	het	
dak	 geklommen	 en	 heeft	 op	 meerdere	
plaatsen	een	gat	in	het	dak	gemaakt.	Vanuit	
het	 bedrijf	 zijn	 er	 geen	 goederen	wegge-
nomen.	 Er	 is	 een	 aangifte	 opgenomen	 en	
verder	 onderzoek	 is	 ingesteld.	 Mocht	 u	
hierover	 informatie	 hebben,	 dan	 graag	
melden	aan	uw	wijkagent.

Inbraak
Tussen	donderdag	21	februari	23.00	uur	en	
vrijdag	22	 februari	 18.30	uu	werd	 er	 inge-
broken	 in	 een	hoekwoning	aan	De	Vlacie.	
Middels	het	openbreken	van	een	raam	aan	
de	 achterzijde	 is	 men	 binnengekomen.	
Een	 aangifte	 werd	 opgenomen	 en	 verder	
onderzoek	werd	verricht.	Heeft	u	informatie	
hierover,	dan	graag	contact	opnemen	met	
uw	wijkagent

Overstekende	ree
Op	zaterdag	23	februari	is	voor	de	tweede	
keer	 in	 één	 week	 een	 dode/aangereden	
ree	 aangetroff	en	 langs	 de	 Engelenseweg	
richting	Vlijmen.	Houdt	 in	deze	omgeving	
rekening	met	overstekend	wild	en	matig	uw	
snelheid.

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/.V E R H U I Z I N G E N
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Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!
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Als	 Meest	 Verantwoorde	 Supermarkt	 van	
Nederland	zet	PLUS	continu	 stappen	 rich-
ting	een	beter	milieu.	Een	van	die	stappen	
is	 ons	 verpakkingsbeleid.	 Bij	 PLUS	 willen	
we	namelijk	zo	min	mogelijk	verpakken,	en	
waar	het	 toch	nodig	 is,	 zorgen	we	zo	veel	
mogelijk	voor	hernieuwbare	en	recyclebare	
verpakkingen.	 Zo	 proberen	 we	 de	 impact	
van	 verpakkingen	 op	 het	 milieu	 terug	 te	
dringen.

Nieuwe	zakjes
Binnenkort	 vinden	 consumenten	 op	 de	
AGF-	 en	 broodafdeling	 van	 PLUS	 milieu-
vriendelijkere	 zakjes.	 We	 kiezen	 op	 de	
AGF-afdeling	 voor	 papieren	 zakken	 van	
100	 procent	 ongebleekt	 papier	 met	 een	
FSC-certifi	caat	en	de	huidige	plastic	 tasjes	
vervangen	 we	 door	 zakjes	 die	 voor	 90	
procent	 bestaan	 uit	 suikerriet.	 Dit	 scheelt	
fossiele	 grondstoff	en	 en	 is	 daarmee	beter	
voor	het	milieu.	Wanneer	een	papieren	zak	
of	plastic	tasje	niet	nodig	is,	kan	groente	en	
fruit	vanzelfsprekend	ook	los	worden	afge-
rekend.	 De	 nieuwe	 zakjes	 voor	 de	 kleine	
harde	broodjes	 zijn	dunner	en	er	 zit	geen	
koordje	meer	in,	zodat	deze	beter	gerecy-
cled	kunnen	worden.

PLUS zet in op minder verpakken
Afbreekbare	stickers	
PLUS	is	gestart	met	het	gebruik	van	biolo-
gisch	 afbreekbare	 stickers	 op	 het	 eigen	
merk	 appels	 en	 peren	 uit	 Nederland.	 Het	
gaat	om	15	miljoen	appels	en	peren	op	jaar-
basis.	 Veel	 schillen	 voorzien	 van	 een	 stic-
kertje	belanden	bij	 het	GFT-afval.	Dat	 kan	
duurzamer,	 dus	 daar	 gaan	we	 voor!	 Sinds	
1	 januari	 2019	 is	 50	procent	 van	 alle	 PLUS	
appels	en	peren	voorzien	van	een	compos-
teerbare	 sticker.	 De	 resterende	 reguliere	
stickers	 worden	 opgemaakt	 en	 aan	 het	
einde	van	dit	jaar	zijn	we	volledig	over.

Uitfaseren	zwart	kunststof
De	nulmeting	van	1	juli	2018	gaf	aan	dat	er	
219	huismerkproducten	verpakt	werden	 in	
zwart	kunststof.	PLUS	zet	zich	ervoor	in	om	
alle	zwarte	kunststof	verpakkingen	voor	het	
einde	 van	 het	 jaar	 te	 vervangen.	 Dit	 type	
kunststof	wordt	namelijk	niet	herkend	in	de	
sorteerinstallaties	en	kan	om	die	reden	niet	
goed	gerecycled	worden.	De	verpakkingen	
voor	 AGF	 en	 vleeswaren	 zijn	 inmiddels	
grotendeels	 uit	 het	 assortiment	 gehaald.	
Gebak,	kaas	en	vers	vlees	volgen.	We	richten	
ons	 primair	 op	 de	 consumentenverpak-
kingen	van	PLUS	huismerkproducten,	maar	

ook	andere	materialen	worden	aangepast.	
Zo	zijn	de	zwarte	plastic	pakbladen	tussen	
de	 appels	 en	 peren	 eind	 2018	 vervangen	
door	pakbladen	van	papierpulp.

Toelichting
Alle	huismerkproducten	worden	tegen	het	
licht	gehouden.	Drie	uitgangspunten	staan	
centraal	 in	 ons	 verpakkingsbeleid:	 (1)	 zo	
minimaal	mogelijk,	(2)	hernieuwbaar	en	(3)	
recyclebaar	verpakken.	De	eerste	concrete	
resultaten:	 alle	 verpakkingen	 van	 zacht	
fruit	 zijn	 voorzien	 van	 hersluitbaar	 folie,	
de	 grootverpakkingen	 voor	 aardappelen	
bestaan	voor	50	procent	uit	suikerriet	en	2,8	
miljoen	 fl	esjes	 voor	 versgeperst	 sinaasap-
pelsap	per	jaar	worden	nu	gemaakt	van	50	
procent	 gerecycled	 PET.	 Komend	 voorjaar	
liggen	er	herbruikbare	kommen,	bekers	en	
bestek	in	de	schappen	als	vervanging	voor	
de	wegwerpplastics.	Rietjes	zijn	binnenkort	
van	papier	en	de	 roerstaafjes	van	FSC-ge-
certifi	ceerd	hout.	De	tapas-	en	satéprikkers	
worden	 omgezet	 naar	 FSC-gecertifi	ceerd	
bamboe.	 Zo	 blijft	 PLUS	 zich	 inzetten	 voor	
een	beter	milieu.

Op	 zaterdag	 23	maart	 a.s.	 organiseert	 de	
gemeente	 ’s-Hertogenbosch	weer	de	 jaar-
lijkse	zwerfvuilactie	en	haakt	daarmee	in	op	
de	 landelijke	 opschoondag.	 Op	 deze	 dag	
maken	dorpsgenoten	 samen	de	openbare	
ruimte	 van	 Engelen	 en	 Bokhoven	 schoon	
voor	 een	 prettige	 en	 leefbare	 omgeving,	
maar	 ook	 voor	 meer	 bewustzijn	 rondom	
zwerfafval.	De	start	is	dit	jaar	rond	9.00	uur	
vanaf	De	Engelenburcht.

Opschoondag Muziek op Zondagmorgen

Op zondag  februari speelde de Ramshackle Bluesband de sterren van de hemel in de Protestantse 
kerk. Het was een bijzonder sfeervolle bijeenkomst en een genot om naar deze band, met hun vlotte, 

spontane muziek, te luisteren.



Kees van den Oord

Het	heden	is	niets	zonder	het	verleden.	Wie	
het	 heden	wil	 kennen,	moet	 het	 verleden	
bestuderen.	 We	 spreken	 met	 Giel	 Vugts	
over	 het	 naoorlogse	 agrarische	 dorp	
Bokhoven.

De	kaart	uit	de	Atlas	van	J.	Kuyper	uit	1865	
laat	 zien	 dat	 Bokhoven	 vroeger	 aan	 de	
Maas	een	dijkdorpje	was	en	dat	de	bebou-
wing	 zich	 vooral	 rond	 en	 achter	 de	 paro-
chiekerk	bevond.	Het	was	volgens	de	kaart	
323	bunder	en	telde	ca.	250	inwoners.	Nog	
geen	zeven-stratendorp,	maar	meer	stegen	
en	 zandpaden.	 Het	 grondgebied	 van	 het	
dorp	bestond	volgens	de	oudste	kadaster-
kaart	uit	1832	uit	271	bunder,	58	roeden	en	
71	ellen.	De	grafelijke	goederen	bedroegen	
127	 bunder,	 31	 roeden	 en	 58	 ellen,	 de	
goederen	 van	 de	 particulieren	 (incl.	 de	
kerk)	 waren	 144	 bunder,	 27	 roeden	 en	 13	
ellen.	 Bokhoven	 telde	 toen	 246	 percelen.	
Een	 bunder	was	 1,3	 ha,	 400	 roeden	was	 1	
bunder	en	1	el	ca.	69	cm.

Vijftien	boerenbedrijven
Giel	Vugts	(1951)	is	een	geboren	en	getogen	
Bokhovenaar.	 Hij	 woont	 al	 van	 kindsbeen	
af	 aan	 de	Haarsteegseweg	 4.	 “Ik	 ben	 hier	
geboren	in	een	noodwoning.	In	1953	werd	
onze	wederopbouwboerderij	met	de	karak-
teristieke	stalramen,	schoorstenen	en	rode	
pannen	gebouwd.	Mijn	vader	Jo	Vugts	had	
hier	zijn	melkveebedrijf”,	 aldus	Giel	Vugts,	
die	in	1975	het	bedrijf	van	zijn	vader	heeft	
voortgezet.	
Het	 naoorlogse	 Bokhoven	 was	 een	 agra-
risch	 dorp.	 Giel	 Vugts	 noemt	 zo’n	 vijftien	
boerenbedrijven	 die	 in	 zijn	 jeugd	 voor-
kwamen:	 die	 van	 Frans	 Brekelmans,	 Jo	
Vugts,	Anton	Vugts,	Hanff,	Van	den	Broek	
(2x),	 Harrie	 Branten,	 Pietje	 van	 Bladel,	
Anton	 van	 Mil,	 Van	 Zon,	 Van	 Cromvoirt,	
Van	Eggelen,	Van	de	Leeden	en	Jobke.	Deze	
bedrijven	stonden	her	en	der	verspreid.	Hij	
schatte	 in	 dat	 de	 verdeling	 tussen	 bouw-	
en	weiland	ongeveer	fiftyfifty	was.	“Bieten,	

Het agrarische Bokhoven

aardappelen	 en	 koren	 werden	 verbouwd.	
De	percelen	 langs	de	Maas	waren	afgezet	
met	draad	tussen	ijzeren	pijpen,	de	andere	
hadden	houten	palen.	De	meeste	bedrijven	
waren	 voor	 onze	 huidige	 begrippen	 klein	
met	 enkele	 koeien,	 varkens	 en	 pluimvee.	
Onze	 boerderij	 stak,	 met	 die	 van	 Anton	
Vugts	en	Frans	Brekelmans,	daarboven	uit	
met	ieder	ongeveer	15	koeien.	In	Bokhoven	
haalde	 Sjef	 de	 boer,	 de	 melkrijder,	 zo’n	
zeventig	bussen	op,	 ruim	2.000	 liter	melk.	
Veel	 boeren	 uit	 Ammerzoden	 pachtten	 in	
het	 westen	 de	 weilanden	 aan	 de	 Maas”,	
aldus	Vugts.	
De	 onderlinge	 dorpse	 solidariteit	 was	
tijdens	 de	 jaren	 vijftig	 en	 zestig	 groot.	
“Je	 hielp	 elkaar.	 De	 boeren	 deden	 tijdens	
het	 oogsten	 samen	 het	 werk.	 De	 meeste	
boerengezinnen	 hadden	 veel	 kinderen.	
Zo	groeiden	we	op.	Wij	 hadden	met	ome	
Anton	Vugts	en	Frans	Brekelmans	een	geza-
menlijke	 tractor,	 een	 rode	 David	 Brown.	
Later	had	mijn	vader	een	BM–Volvo	320.	We	
hadden	ook	nog	een	paard	dat	wij	op	het	
land	konden	inzetten.”

Ruilverkaveling
De	 ruilverkaveling	 die	 tijdens	 de	 jaren	
zestig	doorzette,	betekende	het	einde	van	

de	tientallen	kleine	percelen.	De	polder	van	
Bokhoven	werd	met	nieuwe	asfaltwegen	en	
sloten	opnieuw	ingericht.	De	kavels	werden	
groter	 en	 voor	 moderne	 landbouwma-
chines	geëigende	eenheden.	De	productie	
en	de	capaciteit	werden	enorm	uitgebreid.	
Een	 aantal	 Bokhovense	 boerenbedrijven	
stopte	en	men	vond	ander	werk.	Uit	Hedel	
kwam	in	1968	de	in	Ammerzoden	geboren	
en	getogen	Jo	Goesten	(1934),	hij	vestigde	
zijn	gemengd	bedrijf	met	15	koeien	aan	de	
Baron	 van	 der	 Aaweg.	 Het	 veebedrijf	 van	
Giel	Vugts	breidde	zich	vanaf	 1975	uit	van	
60	 koeien	 naar	 120	 koeien	 in	 1984.	 Beide	
bedrijven	 zijn	 nog	 steeds	 gevestigd	 aan	
de	dorpsrand	van	Bokhoven.	Verder	zijn	in	
het	dorp	het	veebedrijf	van	Van	den	Broek,	
tevens	 loonwerker,	 en	 dat	 van	 hobbyboer	
Lambert	 Vugts	 gevestigd.	 De	 biologische	
fruitteler	 Henri	 Albers	 heeft	 aan	 de	 oost-
zijde	zijn	appelboomgaard.
Wat	 de	 toekomst	 van	 de	 landbouw	 in	
Bokhoven	 wordt,	 is	 ongewis.	 Zeker	 is	 dat	
zonen	van	Goesten,	Vugts	en	Van	den	Broek	
het	 bedrijf	 van	 hun	 vader	 voortzetten.	 Zo	
blijft	het	dorp	aan	de	Maas	toch	zijn	agrari-
sche	kleur	behouden.
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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
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Essent	storingen:	0800	-	0340
Stichting	Divers:	6124488	
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Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

Zaterdag 1 maart
1.30 uur

Muziek in de kerk
in de St. Lambertuskerk

Dinsdag 1 maart
10.00 uur

Jaarvergadering seniorenvereniging
in De Engelenburcht

Woe 20 & 27 maart
0.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 24 maart
14.00 uur

FC Engelen tegen Vlijmense Boy

Maandag 2 maart
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engeleburcht

Zaterdag 30 maart
20.30 uur

Diezepodium: Soul Vamp
in De Engelenburcht

Zondag 31 maart
12.30 uur

Stratentoernooi
Tennisvereniging Engelen

Dinsdag 2 april
10.00 uur

Koffi  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woe 3 april
0.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 7 april
14.00 uur

Muziek op zondagmiddag
Protestantse kerk

Zondag 14 april
14.00 uur

FC Engelen tegen Haarsteeg

Carnaval,	destijds	alhier,	
met	veel	gehos	plus	glazen	bier.
Is	deels	verdwenen	uit	ons	honk,
en	opgegaan	in	Oeteldonk.
Daar	gaan	we	verder	aan	de	zwier.



- 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:

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

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

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

In heel 2019 

uw boodschappen 

GRATIS bezorgd

*niet geldig voor onze 

PLUS EXPRESS service. 

Sponsoring en amateurvoetbal, 
twee begrippen die zeker in deze tijd 
niet los van elkaar gezien kunnen worden. 

“ontwikkelen doen we samen”

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen
Bestel je boodschappen 
op plus.nl/mulder
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PLUS MULDER is trotse Jeugdhoofdsponsor van FC Engelen

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

Al voor dat Bob Mulder zijn PLUS supermarkt in Engelen opende zocht hij al contact met Fc Engelen. Bob gaf 
aan een serieuze bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van de voetbalclub! Al snel zijn we in gesprek 
gegaan, en is PLUS Mulder hoofdsponsor van onze jeugdafdeling! De komende maanden gaan we deze 
overeenkomst weer verlengen, waarna Plus Mulder ook duidelijk zichtbaar gaat zijn op ons complex!

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


