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Van de bestuursraad

Lekker lang en prettig gezond leven in Engelen en Bokhoven
Charles Aznavour, die begin van deze 
maand op 94-jarige leeftijd overleed, had 
een prachtig motto: ‘Het leven moet geleefd 
worden’.  Als je met zo’n motto 94 wordt, 
dan heb je geluk. Of niet? Nou ja, misschien 
was het zo dat Aznavour met zijn chansons 
een geweldige omgeving creëerde, die hem 
gewoon jong hield. Waarin hij jong bleef 
en zichzelf. Door steeds weer mensen te 
inspireren, steeds weer mensen tegen te 
komen die hem inspireerden en in beweging 
brachten: zo’n gezonde omgeving, wie wil 
dat nu niet?

Een	gezonde	omgeving
In	het	afgelopen	jaar	zijn	er	in	De	Tweeterp	
regelmatig	 artikelen	 verschenen	 met	 als	
onderwerp:	 een	 gezonde	 omgeving	 voor	
de	 bewoners	 van	 de	 twee	 terpen	 waarop	
we	hier	wonen.	En	natuurlijk	met	de	Haver-
leij	ertussenin.	Hoe	kunnen	we	die	omge-
ving	 zo	 inrichten	 dat	 je	 gezondheid	 en	
welzijn	 ermee	 worden	 gediend?	 Zodat	 je	
in	die	prachtige	omgeving	met	net	zo	veel	
plezier	 als	 Aznavour	 een	 leven	 kunt	 leven	
dat	echt	de	moeite	waard	blijft.	Tot	op	hoge	
leeftijd.	Zonder	dat	je	hoeft	te	verhuizen.	Of	
te	verpieteren.	

Een	sociaal	netwerk	
Een	 aantal	 inwoners	 heeft	 zich	 over	 die	
vraag	gebogen	en	daarin	de	bestuursraad	
meegekregen:	 die	 vindt	 het	 ook	 echt	 een	
thema	voor	de	nabije	 toekomst.	Daarbij	 is	
de	inzet	om	samen	met	de	inwoners	na	te	
gaan,	hoe	we	dat	gaan	doen:	de	omgeving	
vitaal	houden.	En	ook:	een	sociaal	netwerk	
creëren	dat	ertoe	bijdraagt	dat	mensen	niet	
verloren	lopen,	maar	zich	positief	bevestigd	
blijven	weten.	Er	gebeurt	immers	van	alles	
in	 Engelen	 en	 Bokhoven:	 op	 het	 gebied	
van	 gezondheid	 en	welzijn,	 van	 bewegen,	
van	 elkaar	 ontmoeten,	 van	 welzijn,	 maar	
ook	van	zorg.	Vaak	weten	we	niet	hoe	het	
een	zich	tot	het	andere	verhoudt,	of	weten	
we	niet	goed	waar	mensen	terechtkunnen	
voor	 ondersteuning,	 of	 gewoon	 voor	 een	
gezellig	praatje,	of	voor	andere	activiteiten.	
Er	is	veel	goede	inzet,	maar	er	is	ook	veel	los	
zand.		En	soms	missen	we	gewoon	plekken	
en	voorzieningen.

Zelf	aan	de	slag
Nu	 de	 landelijke	 politiek	 steeds	 meer	
verwacht	 dat	 mensen	 zelf	 verantwoor-
delijkheid	 nemen	 voor	 hun	 gezondheid,	
wordt	 het	 belangrijk	 om	 na	 te	 gaan,	 hoe	
we	hier	 in	Engelen	en	Bokhoven	condities	
kunnen	creëren	die	dat	leefklimaat	kunnen	

versterken.	Daarom	worden	 er	 initiatieven	
uitgezet	om	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan:	
over	gezond	blijven,	gezond	oud	worden	in	
Engelen	 en	 Bokhoven,	 over	 plekken	 waar	
je	je	thuis	kunt	voelen,	waar	je	zomaar	aan	
kunt	 komen	 waaien,	 waar	 jonge	 mensen	
oudere	 mensen	 kunnen	 ontmoeten,	 waar	
van	 elkaar	 wordt	 geleerd.	 Over	 zorg-	 en	
welzijnsnetwerken.	Over	de	manier	waarop	
dat	elders	gebeurt.

Inspirerend	voorbeeld
De	wereld	staat	niet	stil.	Elders	in	het	land	
zijn	mooie	burgerinitiatieven	van	de	grond	
gekomen	om	het	 heft	 echt	 in	 eigen	 hand	
te	 nemen:	 je	 niet	 afhankelijk	 maken	 van	
anderen,	 zelf	 het	 voortouw	 nemen	 wat	
betreft	welzijn	en	gezondheid.	Zo	hebben	
mensen	 in	Hoogeloon	een	prachtig	 initia-
tief	ontwikkeld	om	te	komen	tot	een	zorg-
coöperatie.	 Ad	 Pijnenborg,	 initiatiefnemer	
en	 eerste	 voorzitter	 van	 Zorgcoöperatie	
Hoogeloon,	komt	op	14	november	’s	avonds	
naar	De	Engelenburcht	om	te	verhalen	over	
de	 ontwikkelingen	 in	 zijn	 dorp.	 Niet	 dat	
we	 het	 hier	 op	 dezelfde	 manier	 zouden	
moeten	doen,	maar	inspirerend	is	het	wel.	
Wil	je	erbij	zijn?	Om	te	luisteren	en	mee	te	
denken:	 je	bent	welkom.	Meld	 je	wel	even	
aan	bij		mvdo@bestuursraad.nl.

Dorpstafel
Die	avond	met	Ad	Pijnenborg	is	een	stap	in	
een	 langer	proces.	Wat	dat	betreft,	 zijn	er	

hier	en	daar	al	aardig	wat	stappen	gezet.	De	
komende	 tijd	 blijven	we	u	 daarover	 infor-
meren.	Tot	we	in	januari	toekomen	aan	een	
dorpstafel.	Dan	willen	we	samen	met	u	eens	
goed	 stilstaan	 bij	 de	 mogelijkheden	 (en	
onmogelijkheden)	 van	 onze	 woonomge-
ving	om	er	echt	een	gezonde	leefomgeving	
van	 te	 maken:	 waar	 steun	 is	 van	 mensen	
onderling,	 waar	 wat	 te	 beleven	 valt,	 waar	
goed	aansluiting	gevonden	wordt	op	voor-
zieningen.	Waar	het	leven	de	moeite	waard	
is	om	geleefd	 te	worden.	En	mocht	u	zich	
alvast	willen	oriënteren	op	uw	toekomst,	als	
oudere	jongere,	of	jongere	oudere:	22	-	24	
november	is	er	in	Eindhoven	een	geweldig	
evenement	om	je	een	indruk	te	geven	van	
wat	er	allemaal	kan:	‘De	Liever	Thuis	Beurs’,	
zie	ook:	www.plusgenieten.nl/liever-thuis.

Namens	 de	 6	 leden	 van	 de	 werkgroep	
‘Gezond	ouder	worden’,
Hans	van	Dartel,	Margo	van	den	Oord,	Jan	
Roes.	

 

Uitnodiging lezing Ad Pijnenborg  ’Burgers doen het zelf’ 

14 november 2018, 19.30 – 21.00uur 

Engelenburcht, Heuvel 18 in Engelen 
Wil je erbij zijn? Meld je even aan: mvdo@bestuursraad.nl 

Volgende	 vergadering	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	 maandag	
5	 november	 2018	 om	 20.00	 uur	 in	 De	
Engelenburcht.	 Insprekers	 kunnen	 zich	
aanmelden	 tot	 5	 november	 12.00	 uur	 via	
info@bestuursraad.nl		Voor	eerdere	verga-
derstukken	zie	www.bestuursraadengelen-
bokhoven.nl.



kijk nu biedt workshops en coaching
voor iedereen die helderheid wil in 
problemen of kwesties die geluk en
succes in de weg staan. Ouders, 
kinderen, tieners, jongvolwassenen,
volwassenen en professionals in 
onderwijs en bedrijfsleven: kom in je
kracht, ontwikkel jezelf, leer jezelf en
anderen beter begrijpen en ontdek hoe
je je doelen kunt bereiken!

Wil je weten wat kijk nu voor jou kan
betekenen? Neem dan contact op en
maak een afspraak voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

kijk nu - Voor een krachtige kijk op het leven

‘Maak de stap vooruit”

Martijn Bekkers
06-22344642

info@kijknu.nu
www.kijknu.nu
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Roy Geers, ‘onze’ wethouder, grijpt graag de kansen …
Els Brendel

Alweer	 even	 geleden	 probeerde	 ik	 een	
afspraak	 te	 maken	 met	 Roy	 Geers,	 ‘onze’	
wethouder.	Dat	 ‘onze’	slaat	op	het	feit	dat	
hij	aanspreekpunt	 is	voor	de	Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven.	 Hij	 vond	 een	 inter-
view	 prima,	 maar	 wel	 graag	 nadat	 hij	 de	
leden	van	de	bestuursraad	persoonlijk	had	
ontmoet	 en	 de	 eerste	 vergadering	 van	
de	 bestuursraad	 had	 bijgewoond.	 En	 zo	
spraken	we	elkaar	op	13	september	 in	zijn	
werkkamer	 op	 het	 stadhuis,	 na	 de	 eerste	
vergadering	en	na	de	fietstocht	die	hij	met	
de	 bestuursraad	maakte	 door	 Engelen	 en	
Bokhoven.

Roy	Geers	 is	42	 jaar	en	woont	met	vrouw,	
zoon	van	8	en	dochter	van	10	jaar	in	Empel.	
Empel	werd	gekozen	omdat	hij	er	een	mooi	
huis	met	een	grote	tuin	vond	én	een	speel-
tuin	in	de	buurt.	Hij	komt	niet	uit	een,	wat	
je	noemt,	politiek	nest.	De	politiek	is	hij	min	
of	meer	toevallig	ingerold.	Roy	heeft	bouw-
kunde	gestudeerd	en	is	zowel	bouwkundig	
als	 juridisch	 onderlegd.	 Na	 zijn	 studie	 is	
hij	 vrijwel	 direct	 begonnen	 als	 zelfstandig	
ondernemer.	 Hij	 gaf	 vooral	 advies	 over	
het	 toepassen	 van	 bouwregels,	 daarnaast	
was	 het	 zoeken	 van	 een	 alternatief	 voor	
leegstaande	 kantoorpanden	 iets	 wat	 hem	
boeide	én	hij	denkt	graag	in	mogelijkheden	
en	kansen.	In	2012	bleek	dat	er	eigenlijk	nog	
geen	beleid	was	op	dit	punt	en	toen	is	hij	de	
gemeente	gaan	volgen:	wat	zijn	de	ontwik-
kelingen.	Al	gauw	ging	hij	de	gemeentepo-
litiek	 steeds	 interessanter	 vinden	 en	 toen	
kwam	Rosmalens	Belang	op	zijn	pad.
Het	blijkt	Roy,	ook	wat	de	politiek	betreft,	
vooral	 om	 de	 inhoud	 te	 gaan.	 Rosmalens	
Belang,	Roy’s	partij,	richt	zich	met	name	op	
de	dorpen	en	wijken	en	dat	spreekt	Roy	erg	
aan.
Hij	 vindt	 het	 belangrijk	 om	 inwoners	
zeggenschap	 te	 geven	 over	 hun	 eigen	
woonomgeving	 en	 ze	 bij	 voorgenomen	

besluiten	 te	 betrekken.	 En	 zo	 werd	 Roy	
lijsttrekker	van	de	partij	die	‘verjonging	en	
verbreding	 binnen	 de	 partij’	 graag	 wilde	
realiseren.

In	het	 in	april	gevormde	College	kreeg	hij	
o.a.	de	portefeuille	participatie	en	hij	is	daar	
blij	mee.	Draagvlak	is	daar	heel	belangrijk.	
Roy	 vindt	 dat	 een	 gemeentebestuur	 een	
beetje	de	‘hoeder’	is	van	de	gemeente,	maar	
hij	 vindt	 ook	 het	 doorhakken	 van	 knopen	
nodig.	Als	wethouder	werkt	hij	graag	plan-
matig,	 al	 is	 dat	 soms	 lastig	 omdat	 er	 erg	
veel	op	zijn	pad	komt.	
Ik	vraag	hem	natuurlijk	wat	hij	het	belang	
van	 een	 bestuursraad	 vindt.	 Hij	 vindt	 die	
belangrijk	 omdat	 die	 een	 platform	 biedt	
voor	de	inwoners	en	het	is	hem	al	gebleken	
dat	 de	 Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	
zich	 een	 vaste	 plek	 in	 de	 gemeenschap	
heeft	 verworven.	Niet	 in	 de	 laatste	 plaats	

door	de	 inzet	 van	de	bestuursleden.	Voor	
hem	en	de	bestuursraad	wordt	 de	omge-
vingswet	 de	 uitdaging	 voor	 de	 komende	
tijd.	Er	moeten	‘gebiedsvisies’	komen	en	dat	
vraagt	om	goed	na	te	denken	over	wat	men	
wil	met	de	eigen	woonomgeving.
Roy	vindt	ook	dat	er	een	passende	woon-
vorm	moet	zijn	voor	iedereen	in	die	eigen	
woonomgeving.	 Dat	 blijkt	 voor	 Engelen	
niet	makkelijk,	omdat	er	weinig	bouwloca-
ties	zijn.	

Van	de	fietstocht	onlangs	met	de	bestuurs-
raad	 heeft	 hij	 genoten.	 De	 historische	
dorpskern	 van	 Engelen	 en	 het	 pittoreske	
Bokhoven	bleven	hem	vooral	bij.	Ze	vormen		
vormt	een	mooi	contrast	met	de	golfbaan	
en	de	kastelen.	

Pubquiz deel 5 in aantocht!
Pubquiz	deel	5	is	gepland!	Het	nodige	voor-
bereidingswerk	 is	gedaan,	de	quiz	staat	al	
in	de	steigers,	nu	de	actualiteitsvragen	nog	
en	 dan	 is	 het	 pubquizteam	 er	 weer	 hele-
maal	klaar	voor.	
Dus	 noteer	 maar	 in	 je	 agenda,	 vrijdag	 18	
januari	2019	vanaf	20.00	uur	in	De	Engelen-
burcht.
Net	zoals	de	vier	vorige	edities	behandelen	
we	het	actuele	nieuws,	sport,	geschiedenis,	
kunst,	wetenschap,	films	en	nog	veel	meer.	
Ook	 hebben	 we	 meer	 plaatjesrondes	 en	

natuurlijk	een	Kahootje	als	afronding.	Met	
lekkere	 buitenlandse	 biertjes	 en	 hapjes	
gaan	 we	 van	 alweer	 de	 vijfde	 pubquiz	 in	
Engelen	 een	 gezellige	 boel	 maken	 met	
hopelijk	weer	een	mooie	opkomst.
Let	op!	 In	de	volgende	Tweeterp	doen	we	
jullie	 twee	vragen	cadeau!	Houd	het	 in	de	
gaten	en	doe	er	je	voordeel	mee!
Aanmelden	 via	 engelenburcht@engelen-
burcht.nl	
Deelname	is	gratis.



Groenterestaurant
Pollevie	is	een	eigentijds	restaurant,	geves-
tigd	 in	 een	 voormalige	 opslagloods	 van	
Interpharm.	Op	de	eerste	verdieping,	onder	
het	gebogen	dak	van	het	markante	gebouw	
dat	‘De	Sheddaken’	wordt	genoemd,	ligt	de	
private	 dining.	 Op	 de	 begane	 grond	 ligt	
het	restaurant	met	terras,	dat	uitkijkt	op	de	
moderne	 architectuur	 die	 het	 historische	
pand	omringt.	

Het	 keukenteam	 staat	 onder	 leiding	 van	
Martin	 Berkelmans	 en	 chef-kok	 Floris	
Gerrits.	Op	eigentijdse	wijze	geven	zij	een	
creatieve	 draai	 aan	 de	 mooiste	 seizoens-	
en	 regionale	 producten,	 waarbij	 groenten	
altijd	centraal	staan.	

Deze	 visie	 werd	 afgelopen	 jaar	 beloond	
door	De	Groene	Gids	 van	GaultMillau,	die	
Pollevie	heeft	uitgeroepen	tot	beste	groen-

terestaurant	 van	 Nederland.	 Ook	 dit	 jaar	
doet	 het	 team	weer	 zijn	 uiterste	 best	 om	
groenten	‘the	hero	of	the	plate’	te	laten	zijn.	
Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	het	restaurant	is	
opgenomen	in	de	Top	100	Best	Vegetables	
Restaurants	of	the	World:	Pollevie	staat	op	
nummer	42!	De	Groene	Gids	werd	samen-
gesteld	 door	 ‘We’re	 Smart	 World’	 van	
groentekok	Frank	Fol	in	samenwerking	met	
GaultMillau.

Restaurant	en	private	dining
Het	 restaurant	 is	modern	 en	 stijlvol	 inge-
richt.	In	de	grote	glazen	klimaatkast	die	de	
keuken	van	het	restaurant	scheidt,	pronken	
ruim	 100	 verschillende	wijnen.	 Elke	wijn	 is	
met	 zorg	 uitgekozen,	 met	 een	 speciaal	
plekje	voor	Orange	Wines.	
	
Bij	zo	veel	keus	is	goed	advies	belangrijk:	de	
maître	sommelier	Otto	van	der	Velde	helpt	

u	graag	bij	het	kiezen	van	een	mooie	wijn,	
die	past	bij	uw	smaak	en	bij	wat	u	gaat	eten.

De	bijzondere	architectuur	van	onze	private	
dining	biedt	een	intieme	setting	om	met	uw	
gezelschap	 te	 genieten	 van	 verschillende	
culinaire	 mogelijkheden,	 zoals	 het	 Para-
de-Pollevie-Menu	of	een	Walkingdiner.	

Nieuwsgierig	 geworden	 naar	 de	 veelzij-
digheid	die	groenten	te	bieden	hebben,	of	
benieuwd	naar	wat	het	restaurant	voor	uw	
jubileum,	 verjaardag	 of	 bijeenkomst	 kan	
betekenen?	 Neem	 dan	 gerust	 contact	 op	
met	het	 restaurant:	 het	 team	denkt	graag	
met	u	mee!

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: vanaf 12:00 uur
zaterdag: vanaf 16:00 uur 
zondag: vanaf 13:00 uur

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

(advertorial)
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Intocht Sint-Nicolaas 
Op	 zondag	 18	 november	 a.s.	 brengt	 Sint-	
Nicolaas	 met	 een	 groot	 aantal	 van	 zijn	
Pieten	weer	een	bezoek	aan	Engelen.	De	Sint	
en	zijn	Pieten	worden	om	13.15	uur	verwacht	
aan	 de	 kade	 van	 de	Graaf	 van	 Solmsweg.	
Hier	 zullen	ze	worden	ontvangen	door	de	
wethouder.	 Vooraf	 worden	 de	 jeugd	 en	
natuurlijk	ook	de	ouders	op	een	gezellige	
manier	vermaakt.	Wees	dus	zeker	om	13.00	
uur	 aanwezig	 om	dit	 feest	 niet	 te	missen.	
Na	de	 intocht	gaat	de	Sint	met	zijn	Pieten	
naar	De	Engelenburcht.	Daar	zal	hij	worden	
ontvangen	 door	 de	 kinderen	 die	 samen	
met	de	Pieten	zingen	en	springen	en	er	een	
gezellige	middag	van	maken.	De	ontvangst	
in	De	Engelenburcht	start	om	14.30	uur	en	
duurt	maximaal	een	uurtje;	hiervoor	heeft	u	
wel	een	toegangsbewijs	nodig!	
	
Kleurplaat		
Ook	dit	jaar	willen	we	de	zaal	weer	versieren	
met	 mooie	 kleurplaten	 van	 jullie.	 In	 de	
eerste	week	 van	 november	worden	 bij	 de	
kinderen	 in	 groep	 1	 t/m	 4	 van	 de	 beide	
basisscholen	 in	 Engelen	 en	 bij	 Eigenwijze	
kleurplaten	verspreid.	Alle	overige	peuters	
vanaf	2	jaar	kunnen	hun	kleurplaat	ophalen	
bij	Mariska	 van	 den	Heuvel,	 Oeverzwaluw	
16,	of	Marieke	Havermans,	Parcivalring	 113	
in	Engelen.	Natuurlijk	wordt	er	alweer	druk	

gemaild	met	de	mailpiet	en	die	schrijft	het	
volgende:	
“De	 Sint	 brengt	 voor	 alle	 peuters	 vanaf	 2	
jaar	en	de	kinderen	van	de	groepen	1	t/m	4,	
die	een	mooie	kleurplaat	hebben	gekleurd,	
weer	een	leuk	cadeautje	mee.”	
Dus	 leg	 de	 kleurtjes	 maar	 vast	 klaar!	 De	
mooi	 gekleurde	 plaat	 kun	 je	 inleveren	 bij	
Mariska	 van	den	Heuvel,	Oeverzwaluw	 16,	
van	12	t/m	15	november	van	15:00	tot	20:00	
uur	en	bij	Marieke	Havermans,	Parcivalring	

113,	van	12	 t/m	14	november	van	14:00	 tot	
19:00	uur.	Na	het	inleveren	van	de	kleurplaat	
krijgt	 elk	 kind	 een	 cadeautjesbon	 en	 een	
toegangsbewijs	 voor	 De	 Engelenburcht.	
Voor	 kinderen	 die	 wel	 in	 Engelen	 wonen,	
maar	 een	 andere	 school	 bezoeken,	 geldt	
dat	zij	natuurlijk	ook	een	kleurplaat	kunnen	
ophalen	 en	 inleveren	 bij	 de	 genoemde	
adressen.	Wil	 je	op	de	hoogte	blijven	 van	
de	 Intocht	 van	 de	 Sint,	 volg	 ons	 dan	 op	
Facebook	Sinterklaascomité	Engelen.	

Vissen aan De Vlacie
Op	zaterdag	29	september	werd	de	uitge-
stelde	viswedstrijd	aan	De	Vlacie	gehouden,	
die	 jaarlijks	 een	 onderdeel	 vormt	 van	 de	
Vakantiejeugdweek	 aan	 het	 einde	 van	 de	
zomervakantie.	Er	waren	35	vissers	die	deel-
namen,	onder	het	toeziend	oog	van	ouders,	
grootouders	 en	 toeschouwers.	 Het	 weer	
was	fantastisch	en	de	sfeer	gemoedelijk	en	
gezellig.	 John	 Bouley,	 Frank	 van	 Breemen	
en	Ton	Richt	hadden	wederom	geen	enkele	
moeite	gespaard	om	er	een	leuke	activiteit	
van	te	maken.	Ze	hadden	het	schoonmaken	
van	de	 vijver	weer	goed	geregeld	met	de	
gemeente.	Alles	zag	er	perfect	uit.	Tijdens	
de	wedstrijd	 had	 PLUS	Mulder	 een	 tapas-

kraam	staan	voor	gratis	 snoep,	een	hartig	
hapje	en	een	drankje.
Voor	 alle	 deelnemers	 was	 er	 een	 mooie	
medaille,	 een	 petje	 en	 een	 goed	 gevulde	
PLUS-rugzak.	 Helaas	 werd	 er	 dit	 jaar	 wat	
minder	 vis	 gevangen	 en	 werd	 het	 geduld	
van	 de	 jeugd	 aardig	 op	 de	 proef	 gesteld.	
Tijdens	 de	 prijsuitreiking	 ging	 de	 beker	
voor	de	eerste	prijs	naar	Yael	Nijlholt	met	
48	 cm	vis,	 de	 tweede	prijs	ging	naar	Nick	
van	der	Linden	met	29	cm	vis	en	de	derde	
prijs	 werd	 gewonnen	 door	 Joey	 Heinrichs	
met	27,5	cm	vis.	De	organisatie	kan	terug-
zien	op	een	geslaagde	middag.



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

info@vanappeltotzeekraal.nl 
Hartegroet, 

Chantal van den Brandt-Simons 

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

Vooraankondiging Politiek 
Café op 8 november 2018
De	 verkiezingen	 van	 21	 maart	 2018	 zijn	
achter	de	rug	en	de	nieuwe	gemeenteraad	
is	 geïnstalleerd	op	 6	 juni.	De	hoogste	 tijd	
om,	na	meer	dan	100	dagen,	weer	in	debat	
te	 gaan	 met	 de	 Bossche	 politiek.	 In	 de	
aanloop	naar	de	verkiezingen	zijn	er,	zoals	
gebruikelijk,	in	het	Politiek	Café	op	7	maart	
jl.	 tal	 van	 beloftes	 en	 uitspraken	 gedaan.	
Zijn	 de	 eerste	 100	 dagen	 van	 het	 nieuwe	
college	 en	 van	 de	 nieuwe	 gemeenteraad	
een	referentie	voor	de	toekomst?
Vertegenwoordigers	 van	 alle	 politieke	
partijen	 worden	 door	 de	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven	 uitgenodigd	 om	 aan	
onze	 bewoners	 uit	 te	 leggen	waarmee	 zij	
bezig	 zijn	 en	 om	 te	 horen	 wat	 er	 leeft	 in	
onze	 dorpen.	 Het	 bestuursakkoord	 2018-
2022	is	onderwerp	van	gesprek.	
Iedereen	 is	 van	 harte	 welkom	 om	mee	 te	
praten	in	De	Engelenburcht	op	donderdag	
8	 november	 2018,	 20.00	 uur,	 over	 de	
toekomst	van	Engelen	(inclusief	de	kastelen	
in	de	Haverleij)	en	Bokhoven.

Deze	maand	is	er	geen	‘Bedrijf	aan	huis’

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

Overlijden Harry Wierda
De	Buurtbus	heeft	een	markante	chauf-
feur	verloren.	Harry	Wierda,	chauff	eur	van	
het	eerste	uur,	 is	op	19	september	2018	
na	een	ziekbed	overleden.	Harry	mocht	
maar	67	jaar	oud	worden.	Onze	gedachten	
gaan	 uit	 naar	 zijn	 vrouw,	 kinderen	
en	 kleinkinderen.	 Hij	 ruste	 in	 vrede.

Bestuur	Wijkbus	Engelen-Bokhoven
Alle	chauff	eurs
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Hoe is het toch met … Dansplaats Engelen?
Els Brendel

“Mijn naam is Annemarie Cools en ik ben 
per 1 augustus de nieuwe eigenaar van 
Dansplaats Engelen.” Dit was de eerste 
regel van het interview met Annemarie 
in 2017. Inmiddels zijn we een jaar verder 
en we vroegen ons af hoe het Annemarie 
is vergaan.

“Heel	 goed”,	 vertelt	 ze	 bij	 een	 kop	 thee	
in	 het	 Engelerhart,	 waar	 de	 Dansplaats	 is	
gevestigd.	“Verrassend	goed,	eigenlijk.”	Dat	
maakt	natuurlijk	weer	nieuwsgierig.
Annemarie	 vertelt	 dat	 er	 meer	 kinderen	
dan	zij	hoopte	zijn	gaan	meedoen	aan	de	
verschillende	 lessen	 die	 worden	 aange-
boden.	 En	 voor	 kinderen	 van	 de	 buiten-
schoolse	opvang	 is	het	ook	eigenlijk	maar	
één	deur	verder.

Maar	niet	alleen	kinderen	doen	mee.
Onlangs	 organiseerde	 de	 gemeente	 een	
fittest	voor	ouderen	en	ze	vroeg	Annemarie	
om	in	dat	kader	een	paar	korte	cursussen	te	
geven.	 Moderne	 dans	 gecombineerd	 met	
dansexpressie	werd	de	ene	cursus,	yoga	de	
andere.	Voor	de	yogalessen,	55+,	is	belang-
stelling	gebleven.	De	oudste	deelnemer	 is	
88	 jaar.	De	 lessen	worden	op	dinsdagoch-
tend	gegeven	van	10	tot	11	uur.
Voor	 ‘Timeless’,	 de	 eindvoorstelling	 die	 in	
juni	door	kinderen	van	de	Dansplaats	werd	
verzorgd	in	Perron	3	in	Rosmalen,	was	heel	
veel	 belangstelling.	 Beide	 voorstellingen	
waren	uitverkocht.	De	jongste	danseres	was	
2,	de	oudste	17.	De	nieuwe	eindvoorstelling	
staat	 al	 gepland:	 26	mei	 2019,	 opnieuw	 in	
Perron	3.	Snel	noteren	dus.	
Enthousiast	vertelt	Annemarie	dat	er	nu	al	
2	 groepen	 ‘Hiphop	 boys	 only’	 zijn.	 En	 er	
is	gestart	met	klassiek	ballet	 voor	volwas-
senen.	 Het	 blijkt	 leuk	 om	 ook	 klassieke	
dansstijlen	te	implementeren.
Naast	Annemarie	geven	3	mannelijke	colle-
ga’s	 les:	 breakdance,	 hiphop	 en	 er	 is	 een	
hiphop	 selectieteam.	 Zij	 doen	 mee	 aan	
wedstrijden	 en	 treden	 ook	 op	 bij	 bijvoor-

beeld	Muziek	 aan	 de	Dieze	 en	 het	 Show-
danceteam.

Op	zondag	21	oktober	organiseert	de	Dans-
plaats	 ‘Dansplaats	 got	 Talent’.	 Iedereen	
mag	meedoen:	dansen,	goochelen,	muziek	
maken,	 zingen.	 Belangrijk	 is	 dat	 kinderen	
elkaar	 zien	 en	 ontdekken	 wat	 er	 allemaal	
mogelijk	is	en	wat	zorgt	voor	plezier.	En	er	
zijn	al	heel	wat	aanmeldingen.

Het	gaat	Annemarie	én	de	Dansplaats	goed!	

Nieuwgierig	geworden?	Op	de	website	staat	
alle	 informatie:	 www.dansplaatsengelen.
nl,	een	e-mail	sturen	kan	ook:	 info@dans-
plaatsengelen.nl	of	bellen:	06-37430867.



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

Iedereen in de beste handen

Meer weten? Neem contact met ons op. 

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

Behandelingen 
‘s avonds 
mogelijk

Fysio- en Manuele therapie Engelen is een fysiotherapiepraktijk voor mensen met 
beweegproblemen en biedt praktische oplossingen en een actieve trainingsgerichte 
aanpak voor gezond bewegen met aandacht voor persoonlijke begeleiding.

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

weer volop bloeiende 
winterviolen
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Met zorg en aandacht voor elkaar
Nieuwe kijk op de kerk
De tijd van de pastoor die zijn kudde 
aanvoerde is voorbij. Met andere 
woorden, de parochie is teruggegeven 
aan de parochianen, met als doel om 
naar elkaar om te zien, elkaar te onder-
steunen en te versterken en om verant-
woordelijkheid te dragen voor het reilen 
en zeilen van de geloofsgemeenschap. 
Deze manier van parochie zijn, hebben 
kerkbestuur en pastoraatsgroep zich 
ter harte genomen en met aanvulling is 
hieruit een nieuwe werkgroep gevormd. 

Nieuwe	activiteiten
In	 de	 afgelopen	maanden	 is	 er	 een	werk-
groep	bezig	geweest	om	over	de	gang	van	
zaken	binnen	de	parochie	na	te	denken.	En	
ze	 stelden	 vast	 dat	 er	 veel	 goede	 dingen	
gebeuren.	 Die	moeten	 als	 het	mogelijk	 is	
vastgehouden	 worden.	 Daarnaast	 zullen	
er	 her	 en	 der	 nieuwe	 dingen	 georgani-
seerd	gaan	worden.	Dit	met	als	doel	om	het	
bereik	van	de	parochie	te	verbreden	en	de	
parochie	 een	 duidelijk	 onderdeel	 te	 laten	
zijn	van	het	dorp.

Levensvragen
De	zes	levensvragen	die	iedereen	zich	stelt,	
gelovig	of	niet,	worden	gekoppeld	aan	de	
zes	perioden	in	het	kerkelijk	jaar.
-Advent: Wat is tijd?	 Iets	ons	gegeven,	 iets	
waar	we	 iets	mee	moeten,	 iets	menselijks,	
iets	Goddelijks?
-Kerstmis en de periode erna: Wie ben ik? 
Dat	 is	 de	 vraag	 naar	 de	 eigen	 identiteit,	
naar	de	oorsprong,	enz.
-Veertigdagentijd: Waarom is er lijden en 
dood?	 In	 al	 zijn	 facetten	 van	 eigen	 dood,	
dood	van	de	ander,	enz.
-Pasen en de periode tot Pinksteren: Wie is 
de ander? Dat	is	de	vraag	naar	mijn	verhou-
ding	met	andere	mensen.
-Door het jaar: voor de vakantie: Wat is 
natuur, milieu, schepping?	Hoe	verantwoor-
delijk	zijn	wij,	enz.
-Door het jaar: na de vakantie: Waarom 
handelen mensen zoals ze handelen? (relatie	
met	ethiek),	ook	criminaliteit,	mantelzorg.

Deel	van	samenleving
Hierdoor	 krijgt	 de	 parochie	 een	 duidelijk	
gezicht	 in	 de	 samenleving,	 want	 juist	 de	
themawoorden	sluiten	aan	bij	wat	er	in	de	
maatschappij	 gaande	 is.	 Zo	 laat	 de	 kerk	
zien	dat	zij	niet	naast	de	samenleving	staat,	
maar	er	juist	middenin.	Dat	laat	de	parochie	
ook	zien	door	waar	mogelijk	deel	te	nemen	
aan	dorpsactiviteiten,	waarbij	ze	vanuit	die	
themawoorden	meedoet.

Vrijwilligersbijeenkomst
Op	woensdag	19	september	was	over	deze	

‘Nieuwe	kijk	op	de	kerk’	een	vrijwilligersbij-
eenkomst	in	de	pastorie.	Een	aantal	vrijwilli-
gers	gingen	hier	met	elkaar	in	gesprek	over	
deze	 nieuwe	 weg	 die	 de	 parochie	 ingaat.	
Ze	 staan	 achter	 de	 aanpak,	 maar	 wijzen	
duidelijk	 op	 de	 valkuilen,	 als	 het	 nega-
tieve	 beeld	 van	 de	 kerk,	 en	 hoe	 de	 doel-
groep	 van	 parochianen	 zo	 goed	mogelijk	
te	 bereiken.	 Er	werden	 suggesties	 gedaan	
om	 bij	 andere	 geloofsgemeenschappen	
ideeën	 op	 te	 doen	 en	 er	 werden	 enkele	
levensvragen	besproken.	Naar	voren	kwam	
dat	de	zorg	voor	elkaar	een	hoge	prioriteit	
moet	hebben	binnen	de	parochie,	evenals	
de	ontmoeting	met	elkaar.	Hiervoor	 is	het	
van	belang	dat	er	een	goede	sfeer	is	van	je	
thuisvoelen	en	erbij	willen	horen.

Meditatieve	viering
De	 nieuwe	 aanpak	 start	 in	 de	 Advent,	 de	
start	van	het	nieuwe	kerkelijk	jaar.
Naast	 twee	 eucharistievieringen,	 een	
woord-	en	communiedienst	en	de	gebrui-
kelijke	boeteviering	op	zondagmorgen,	en	
een	 orgelconcert	 op	 zaterdagavond	 staat	
in	 deze	 periode	 op	 woensdagavond	 12	
december	 om	 20.00	 uur	 een	 korte	 medi-
tatieve	viering	gepland.	De	gedachte	hier-
achter	is	om	bezoekers	op	een	andere	tijd	
en	andere	manier,	na	een	dag	haasten	en	
presteren,	 een	 half	 uurtje	 rust	 te	 gunnen,	
om	 even	 echt	 uit	 het	 dagritme	 te	 kunnen	
stappen,	 om	even	 te	 kunnen	bezinnen	 en	
echt	tot	rust	te	komen.	Al	deze	activiteiten	
staan	in	het	teken	van	‘Wat	is	tijd?’	
Voor	de	periode	erna	staat	al	een	themabij-
eenkomst	over	‘Identiteit’	gepland.

Op	deze	manier	hoopt	de	parochie	 al	 het	
goede	en	waardevolle	te	behouden,	volop	
gericht	 op	 aandacht	 en	 zorg	 voor	 elkaar	
en	 duidelijk	midden	 in	 de	 samenleving	 te	
staan.	 Ze	 wil	 hiermee	 laten	 zien	 hoe	 dat	
ook	kan	vanuit	de	gelovige	houding	die	de	
parochianen	kenmerkt.	
Voor	 meer	 informatie:	 secretariaat@paro-
chie-engelen.nl.	

De zes levensvragen:



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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Open Monumentendag goed bezocht
Op	 zondag	 9	 september	 organiseerde	
Heemkundekring	 Angrisa	 samen	 met	 de	
beide	Engelense	kerken	van	12.00	tot	17.00	
uur	een	geslaagde	Open	Monumentendag.	
Op	elk	heel	uur	werd	er	door	Bertie	Geerts	

Velderwoudedag
Op	 zaterdagmiddag	 8	 september	 leek	
het	 wel	 oorlog	 op	 het	 plein	 van	 kasteel	
Velderwoude.	 Er	 waren	 diverse	 opblaas-
bare	 obstakels	 neergezet	 en	 jong	 en	 oud	
speelden	 daar	 fanatiek	 samen	 lasergame	
onder	 leiding	 van	 het	 verhuurbedrijf	 van	
deze	 attractie.	 Er	 waren	 zes	 wedstrijden	
van	 15	 minuten	 en	 de	 score	 werd	 via	 de	
computer	 bijgehouden.	 De	 beste	 drie	
vanuit	elke	wedstrijd	speelden	de	finale.
We	 spraken	 Karin	 van	 de	 organisatie:	
“We	 zijn	 vanochtend	gestart	met	 taart	 en	
daarna	 het	 schoonmaken	 van	 alle	 beton-

randen	met	 de	 hogedrukspuit	met	 daarin	
ecologisch	reinigingsmiddel.”
Na	 de	 lasergame	was	 er	 een	 jeu-de-bou-
leswedstrijd	 met	 borrel,	 rond	 19.00	 uur	
gevolgd	door	de	barbecue.	Voor	de	jeugd	
die	 niet	 stil	 kan	 zitten	 was	 er	 een	 leuk	
springkussen.	

en	Rob	Gruben	afwisselend	een	rondleiding	
gegeven	 in	 de	 beide	 kerken	 en	 de	 oude	
dorpskern.	 De	 start	 van	 de	 rondleidingen	
was	in	de	pastorie,	waar	via	beamerbeelden	
informatie	te	zien	was	over	onder	andere	de	

bouw	van	de	huidige	Lambertuskerk.	Mede	
door	 het	 goede	 weer	 kwamen	 ongeveer	
75	 belangstellenden	 een	 kijkje	 nemen.	 Zij	
waren	 vol	 bewondering	 en	 enthousiasme	
over	wat	ze	gehoord	en	gezien	hadden.



de engelenburcht verwelkomt....
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de engelenburchtde engelenburcht
2019

de engelenburcht2.0

Op een nieuw PODIUM
optredens van oa. MCE, muziekcollectief,

Cabaretvoorstellingen, 
stand-up comedians en vele andere! DIEZEPODIUM,

het nieuwe toonaangevende POPpodium in Engelen
bied in 2019 een breed scala aan live muziek
 

 

Borrelen, eten en drinken, een feestje geven,
het kan allemaal in ons gezellige cafe, geniet van de

nieuwe bierselectie van onze nieuwe brouwer!
VERGADEREN,
Onze nieuwe vergaderruimtes bieden ruimte
voor grote en kleine gezelschappen met alle 
benodigde voorzieningen.

 

 het borrelt in de burcht!



de engelenburchtde engelenburcht2.0

het borrelt in de burcht!het borrelt in de burcht!

DECEMBER

de engelenburchtde engelenburcht2.02.0

feestelijke 
opening
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agendaagendaonzendaeendaeendaeendaeendaeendaeendaenda
Zondag 21 oktober 2018 

Engelens korenfestival 

Vanaf 1300 uur kunt u genieten van diversen koren uit de regio. 

Zondag 28 oktober 2018 

American Beers Festival                                                                                                     

Van 13.00 uur tot 18.00 uur kunt u na het kopen van een proefglaasje 
genieten van speciaal voor deze middag uitgekozen Amerikaanse 
speciale bieren.  

Zondag 18 november 2018 

Intocht Sinterklaas 

Na de aankomst aan de kade bij de Graaf van Solmsweg heeft de Sint 
en zijn gezelschap tijd vrij gemaakt om in de Engelenburcht nog een 
feestje te vieren met de kleintjes en hun begeleiders. 

Vrijdag 14 december 2018 

Bierproeverij 

Volgens bekend concept. Deze keer selecteren we speciale winter en 
zware bieren. We starten om 20.30 uur en schijf je even in via de site. 

Bingoavonden op 2 november en 7 december 2018 

Kaarten op 19 oktober, 23 november en 21 december 2018 

B

V
z

Z

E

V

Z
Korenfestival

Engelens
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Team Matrix

KC	de	Matrix	in	de	21e	eeuw
Regelmatig	 ontvangen	 ouders	 van	 KC	
de	Matrix	 een	 e-mail	met	 informatie	 over	
thema’s	die	in	de	verschillende	groepen	aan	
bod	 komen.	 Deze	 thema’s	 komen	 uit	 het	
International	Primary	Curriculum	(IPC),	een	
eigentijds	onderwijsaanbod	 voor	 kinderen	
in	 de	 basisschoolleeftijd.	 IPC	 biedt	 een	
combinatie	 van	 kennis,	 vaardigheden	 en	
inzicht;	 het	 speelt	 in	 op	 de	 onderwijsbe-
hoeften	van	de	kinderen	van	deze	tijd.

Waarom	kiest	de	Matrix	voor	IPC?
In	 de	 afgelopen	 3	 jaar	 zijn	 we	 op	 zoek	
gegaan	naar	een	passend	onderwijsaanbod	
voor	de	kinderen	van	nu.	We	hebben	een	
aantal	 studiedagen	 gehad	 en	 pilotpro-
jecten	 uitgevoerd,	 en	 uiteindelijk	 hebben	
we	gekozen	voor	IPC,	omdat	het:
•	 innovatief	en	van	deze	tijd	is,
•	 een	 andere	 manier	 van	 leren	 biedt	

waarbij	 kinderen	 meer	 onderzoekend	
bezig	zijn,

•	 de	betrokkenheid	van	kinderen	bij	het	
leren	 vergroot;	 ook	 ouders	 worden	
betrokken	bij	de	verschillende	thema’s,

•	 uitdagend	is	en	van	een	hoog	niveau,
•	 een	 zinvolle	 inzet	 van	 ICT-middelen	

heeft	 en	 er	 aandacht	 is	 voor	 digitale	
geletterdheid,

•	 meer	 keuzemogelijkheden	 biedt	 voor	
kinderen,

•	 samenwerking	stimuleert,
•	 de	 creativiteit	 van	 kinderen	 ruimte	

geeft	en
•	 een	internationaal	karakter	heeft.

Ontwikkelingen	op	KC	de	Matrix
Wij	 willen	 ons	 verder	 ontwikkelen	 als	
professionele	 leergemeenschap.	 Door	 IPC	
ontstaan	er	gesprekken	in	het	team,	waarbij	
de	 onderwijsinhoud	 en	 de	 onderwijsvorm	
centraal	 staan.	 Doordat	 IPC	 groepsdoor-
brekend	 werkt,	 is	 er	 meer	 samenwer-
king	 tussen	 teamleden	 en	 worden	 ideeën	
gedeeld,	 waardoor	 we	 meer	 van	 en	 met	
elkaar	leren.	Ook	wil	ons	kindcentrum	zich	
verder	 ontwikkelen	 in	 het	 educatief	 part-
nerschap	 met	 ouders.	 Door	 IPC	 worden	
ouders	 meer	 betrokken	 bij	 het	 onder-
wijsaanbod	aan	hun	 kind.	Ouders,	 en	ook	
kinderen,	krijgen	meer	zicht	op	de	doelen	
en	 vaardigheden	die	 centraal	 staan	 in	 het	
thema,	 waardoor	 alles	 meer	 betekenis	
krijgt.
Daarnaast	 willen	 wij	 de	 doorgaande	 lijn	
van	 0	 tot	 13	 jaar	 waarborgen.	 IPC	 biedt	
een	uitgebreid	programma,	waarbij	er	veel	
samenwerking	 is	 tussen	 de	 verschillende	
groepen.	Zo	doen	peuters	en	kleuters	acti-

viteiten	samen	en	werken	de	kinderen	van	
groep	drie	en	vier	ook	steeds	meer	samen.	
Niet	alleen	binnen	de	thema’s,	maar	ook	op	
andere	manieren.	In	de	midden-	en	boven-
bouw	 is	 er	 natuurlijk	 ook	 veel	 aandacht	
voor	 samenwerking	 van	 kinderen	 tussen	
verschillende	groepen.
Het	 ontwikkelingsgericht	 leren	 staat	
centraal.	 Hierbij	 werken	 kinderen	 aan	
hun	 eigen	 doelen	 en	 is	 de	 ondersteu-
ning	 en	 coaching	 van	 leerkrachten	 steeds	
meer	gericht	op	wat	het	 kind	nodig	heeft	
om	 vaardigheden,	 inzicht	 en	 kennis	 te	
vergroten.
Alle	 zaakvakken,	 zoals	geschiedenis,	 aard-
rijkskunde	en	natuur,	worden	 in	het	 curri-
culum	 van	 IPC	 aangeboden;	 uiteraard	
blijven	de	kernvakken	lezen,	taal	en	rekenen	
expliciet	 aan	 bod	 komen.	 Deze	 vakken	
vormen	immers	de	basis	om	informatie	op	
te	nemen,	te	begrijpen	en	te	verwerken.

Dit	 was	 het	 nieuws	 van	 onze	 school	 voor	
deze	maand.	
Wilt	u	meer	of	andere	informatie	over	onze	
school,	 dan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	met	
de	 directeur,	 Mevr.	 B.	 Entken-Buunen,	 tel.	
073-8519990.

onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Woensdag

Vrijdag

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

Activiteiten Sportvereniging Top�t vanaf 9.00 uur.
Maandelijks Bingoavond in samenwerking met 
Stichting Actieve Senioren vanaf 20.00 uur.
Maandelijks Prijskaarten ( rikken) vanaf 20.00 uur.

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

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

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

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

Heb je een idee voor een leuke (openbare) activiteit? 
Neem dan het heft in handen en vraag  hoe je het kunt organiseren. 
Stuur een mailtje naar engelenburcht@engelenburcht.nl.
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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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Muziek in de kerk
Op	zaterdag	22	september	jl.	was	het	vijfde	
orgelconcert	 in	 de	 St.	 Lambertuskerk.	Het	
was	 zeer	 toevallig	 dat	 op	 de	 eerste	 gure	
herfstavond	 van	 het	 seizoen	 dit	 concert	
met	het	thema	‘Herfst’	was	gepland.
Na	 een	 woord	 van	 welkom	 door	 Denis	
Dartee	werd	de	aftrap	gedaan	door	Natalia	
Kinzerskaya	met		twee	stukken	op	het	orgel	
uit	 Herfst	 van	 De	 vier	 Jaargetijden	 van	
Vivaldi.	Hierbij	werden	alle	registers	open-
getrokken.	Hierna	nam	Wout	Kalkman	het	
over	 met	 enkele	 stukken	 van	 Händel	 en	
een	muziekstuk	 van	 de	 componist	Widor.	
Tussendoor	 las	 Herman	 Voss	 enkele	 zeer	
toepasselijke	korte	gedichten	voor	over	de	
herfst.
Vervolgens	 werd	 door	 dorpsgenoot	
Saskia	van	Stroe	bijzonder	mooi	een	Frans	
chanson	 en	 het	 bekende	 Hallelujah	 van	
Cohen	gezongen,	begeleid	door	Natalia	op	
de	elektrische	piano.	
Wout	Kalkman	nam	het	daarna	weer	over	
met	het	ingetogen	stuk	Impressions	en	een	
mooie	improvisatie	in	romantische	stijl,	wat	
bijzonder	goed	uitkomt	bij	dit	orgel.	
Saskia	en	Natalia	sloten	het	concert	af	met	
het	 moeilijke	 Adagio,	 waarbij	 de	 mooie	
stem	van	Saskia	bijzonder	goed	 tot	uiting	
kwam.	 Enkele	 typische	 vlotte	 stukken	 van	
Bach,	 gespeeld	 door	 Natalia,	 vormden	 de	
laatste	klanken	van	dit	concert.

De	 ruim	 40	 aanwezigen	 hebben	 genoten	
en	lieten	dit	blijken	met	een	groot	applaus.	
De	handelingen	op	het	koor	werden	weer	
voor	 in	 de	 kerk	 in	 beeld	 gebracht	 via	 de	
grootbeeld-televisie.	Deze	beelden	werden	
afgewisseld	met	sfeervolle	herfstfoto’s.	De	
organisatie	kan	terugzien	op	een	geslaagde	
bijeenkomst.	 Het	 volgende	 concert	 staat	
gepland	op	zaterdag	15	december.	
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St.	Lambertusparochie,	Graaf	van		
Solmsweg	75,	5221	BM	Engelen		
Telefoon: 073-6311216		
E:	secretariaat@parochie-engelen.nl	
Website:	www.parochie-engelen.nl

	

Parochie St. Lambertus

Ziekendag
Op	zondag	16	september	vierden	we	samen	
met	 de	 Protestantse	 gemeente	 op	 oecu-
menische	wijze	de	 jaarlijkse	ziekendag.	De	
sfeervolle	 eucharistieviering,	 voorgegaan	
door	 dominee	Wil	 van	 Egmond	 en	 pastor	
Fons	 Boom,	 en	 muzikaal	 verzorgd	 door	
Charles	 ter	 Ellen,	 werd	 goed	 bezocht.	 De	
bezoekgroep	 van	 beide	 kerken	 had	 weer	
gezorgd	 voor	 een	 leuke	 attentie	 voor	 alle	
zieken	 en	 85-plussers.	 Na	 afloop	 dronken	
we	 traditioneel	 koffie	 en	 thee	 met	 iets	
lekkers	op	het	kerkplein.

Op zondag 21 oktober zal het Walburgkoor uit Tiel de eucharistieviering muzikaal verzorgen.

Walburgkoor

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	gepland	worden	
op	 zondagmiddag;	 u	 kunt	 een	 afspraak	
maken	met	Monique	Janssen	(6219416),	de		
contactpersoon	voor	de	werkgroep.
Op	 30	 september	 is	 gedoopt	 Fielice	 van	
Liempt,	Amsterdamstraat

Overleden:
Op	 6	 september	 is	 overleden	 Jos	 van	
Keulen,	87	jaar,	Slagendreef

Allerzielen in Engelen
Allerzielen	 wordt	 overal	 in	 de	 wereld	
gevierd.	Op	begraafplaatsen,	 in	parken,	 in	
musea	denken	wij	op	2	november	aan	hen	
die	gestorven	zijn.	In	Engelen	willen	wij	op	
deze	 dag	 iedereen,	 gelovige	 en	 niet-ge-
lovige	 mensen,	 de	 gelegenheid	 bieden	
om	 een	 overleden	 dierbare	 te	 herdenken,	
ondersteund	 door	 familie,	 bekenden	 en	
lotgenoten.	
Op	 vrijdag	 2	 november	 om	 19.00	 uur	
nodigen	 wij	 belangstellenden	 uit	 om	 zich	
in	 de	 St.	 Lambertuskerk	 te	 verzamelen.	
Dan	zullen	we	beginnen	met	een	gebeds-
dienst,	waarin	wij	kaarsen	branden	voor	de	
overleden	 parochianen	 van	 dit	 jaar.	 Vanaf	
de	 kerk	 lopen	 we	 rond	 19.30	 uur	 onder	
begeleiding	van	het	Crèvekoor	in	een	licht-
tocht	 naar	 het	 kerkhof.	 Hiervoor	 is	 ieder	
van	 harte	 uitgenodigd,	 ook	 mensen	 die	
niet	 bij	 de	 gebedsdienst	 aanwezig	 willen	
zijn.	Natuurlijk	kunt	u	een	kaars	of	lampion	
meebrengen.	 Op	 het	 kerkhof	 zullen	 we	

Zo 14 okt
10.00 uur

Woord- en communieviering
T.i.v. Bea Eijmberts-Broeren, 
Net Brouwers-van Boekel, ou-
ders Van Kessel-Van de Griend

Zo 21 okt
10.00 uur

Eucharistieviering met me-
dewerking van het Walburg-
koor uit Tiel
T.i.v. ouders Vinken-Van IJzen-
doorn, Ine Vinken-Van Gelder, 
Ans van de Griendt-Berkers, 
familie Vlamings-Van Son en 
Laurens

Zo 28 okt
10.00 uur

Eucharistieviering, thema: 
Allerheiligen
T.i.v. Jo Boelen, Anneke de 
Wit-Beekman
Na de viering drinken we geza-
menlijk koffie

Vr 2 nov 
19.00 uur

Allerzielenviering 
Voor meer informatie zie 
elders bij parochieberichten

Zo 4 nov
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Toon en Francien van der 
Aa-Wolfs, Christ van den Hurk, 
Tien Bevers, Joke Merks-Van 
den Heuvel, overleden ouders 
Bouwens-De Wit

Zo 11 nov
10.00 uur

Woord- en communieviering 
T.i.v. Henriette Beekman-
Caminada

Zo 18 nov
11.15 uur

Gezamenlijke viering in 
Bokhoven
T.i.v. Paula Broeren-Sieben en 
Henk Broeren, Net Brouwers-
Van Boekel
Mocht u vervoer nodig hebben, 
bel of mail even naar het secre-
tariaat.

rond	19.45	uur	nabij	de	urnenmuur	lezen	en	
zingen.	Om	alle	dierbaren	te	gedenken	...

Lees verder op pagina 22



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

Zo 14 okt
10.30 uur

Ds. P. van Helden

Zo 21 okt
10.00 uur

Op	bezoek	in	Vlijmen,	
geen	kerkdienst	in	de	
Oude	Lambertus	

Zo 28 okt
10.30 uur

Ds. L. Lamens

Zo 4 nov
10.30 uur

Ds. B. van Litsenburg

Zo 11 nov
10.30 uur

Ds. R. Jellema

Protestantse kerk 
Engelen

Onder	het	motto	‘Anders	in	de	kerk’	zijn	er	
vier	bijzondere	bijeenkomsten	in	het	histo-
rische	kerkje	 van	Bokhoven.	Op	vrijdag	 19	
oktober	 wordt	 de	 laatste	 lezing	 van	 2018	
verzorgd	door	Patrick	Kuis,	woorddienstbe-
geleider	en	voormalig	priester.

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

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

Anders in de kerk

Allerzielen in Engelen
...	zullen	we	de	namen	noemen	van	overle-
denen	die	op	ons	kerkhof	liggen,	die	gecre-
meerd	zijn,	aan	de	wetenschap	geschonken	
zijn,	of	die	ergens	anders	begraven	zijn.	Het	
noemen	van	hun	naam	houdt	hun	gedach-
tenis	 levend.	Wilt	u	dat	wij	op	het	kerkhof	
de	 naam	 van	 uw	 dierbare	 overledenen	
noemen,	 dan	 kunt	 u	 deze	 naam	 opgeven	

bij	allerzielenengelen@gmail.com	of	bij	het	
secretariaat	 van	 de	 St.	 Lambertusparochie	
of	 bij	Marie-Louise	Dubelaar-Dartee,	 tele-
foonnummer:	073-6330133.
Na	deze	 viering	 is	 er	 de	mogelijkheid	 om	
bij	de	ingang	van	het	kerkhof	na	te	praten.	
Voor	 warme	 chocomel	 wordt	 gezorgd.	 U	
bent	van	harte	uitgenodigd!

1000 stemmen
Op	zondag	21	oktober	wordt	‘1000	stemmen	
zingen	 Oosterhuis’	 georganiseerd	 in	 het	
Muziekgebouw	in	Eindhoven.
Dat	 is	 de	 dag	 waarop	 we	 de	 85-ste	
verjaardag	 van	 Huub	 Oosterhuis	 vieren.	
Een	dag	waarop	we	met	1000	andere	kelen	
de	mooiste	liederen	zingen	in	een	prachtig	
concertgebouw.	 Kaarten	 zijn	 verkrijgbaar	
via	de	website	van	het	Muziekgebouw	Eind-

hoven,	óf	per	telefoon	040-244	20	20	óf	aan	
de	kassa	in	de	Heuvelgalerie	Eindhoven.	
Vanaf	 13.00	 uur	 is	 in	 de	 foyer	 van	 het	
Muziekgebouw	 een	 ontmoetingsmarkt:	
een	 uitgelezen	 gelegenheid	 om	 te	 zien	
en	 te	 horen	 wat	 geloofsgemeenschappen	
bindt.	 Veel	 meer	 informatie	 vindt	 u	 op	
www.1000stemmen.nl.	

Swingende viering
Op	zondag	30	september	was	het	Afrika-
Engakoor	 uit	 Nistelrode	 in	 onze	 kerk	
aanwezig	 voor	 het	 opluisteren	 van	 de	
eucharistieviering.	 Mede	 door	 de	 sterk	
ritmische	 muziek	 en	 de	 kleurrijke	 kleding	
van	 de	 koorleden	 werd	 het	 een	 gezellige	
viering,	 die	 bijzonder	 goed	werd	 bezocht.	
Er	 werd	 royaal	 meegedaan	 aan	 de	 extra	
collecte	voor	de	Stichting	Chitungulu.

Chitungulu	 is	 een	 dorp	 in	 het	 oosten	 van	
Zambia.	De	opbrengst	 van	€	369,15	wordt	
gebruikt	 voor	 het	 opzetten	 van	 nieuwe	
biologische	groentetuinen,	zodat	de	bewo-
ners	daar	een	meer	duurzame	en	 stabiele	
bron	 van	 inkomsten	 hebben.	 Na	 afloop	
van	de	viering	dronken	we	in	groten	getale	
koffie	en	thee.	
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14 okt Viering met orgelbegeleiding 
Intenties voor Toos en Jan van 
Gaalen en Fred Leenaers

21 okt Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

28 okt Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intenties voor Frans Hol, Anneke 
Kimmel en José Becx

04 nov Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

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

18 nov Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Jo en 
Mien Vugts-Brekelmans

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	elke	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
U	kunt	ook	bellen	of	mailen	met	de
vicevoorzitter	van	het	Kerkbestuur,
Chris	Donkers	06-29022387	
E-mail:	cwdonkers@gmail.com	
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij 
anders aangegeven.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

The Two Wieners
Op	zondag	28	oktober	treedt	in	de	Protes-
tantse	 kerk	 het	 duo	 The	 Two	Wieners	 op.	
Met	gitaar,	contrabas	en	twee	puike	zang-
stemmen	brengen	ze	luisterliedjes	van	o.a.	
Buddy	 Holly,	 Ricky	 Nelson,	 Johnny	 Cash	
en	 vooral	 The	 Everly	 Brothers	 ten	gehore.	
Entree	 10	 euro.	 Aanvang:	 14.30	 uur.	 Einde	
16.00	uur.

Pauselijke onderscheiding
Op	zondag	30	september	jl.	werd	in	de	tuin	
van	 de	 pastorie	 van	 de	 kerk	 in	 Bokhoven	
de	 laatste	 bedevaartzondag	 van	 dit	 jaar	
gehouden.	Het	was	stralend	weer!
Bisschop	Mgr.	Gerard	de	Korte	en	emeritus	
pastor	 Xaveer	 van	 der	 Spank	 vierden	met	
de	 bedevaartgangers	 de	 eucharistie.	 De	
viering	 werd	 opgeluisterd	 door	 de	 Gilde	
O.L.V.	Schuts,	het	dameskoor	uit	Bokhoven	
en	het	herenkoor	uit	Haarsteeg.

Voordat	Mgr.	 de	 Korte	 de	 zegen	 uitsprak	
over	 allen	 die	 aanwezig	 waren,	 werd	 aan	
de	heer	Loek	Prinsen	een	Pauselijke	onder-
scheiding	 toegekend	 voor	 onder	 andere	
het	 bestuurswerk	 dat	 hij	 26	 jaar	 voor	 de	
parochie	 in	 Bokhoven	 heeft	 gedaan.	 De	
heer	 Loek	 Prinsen	 is	 een	 voorbeeld	 voor	
velen!	 Onze	 hartelijke	 gelukwensen	 van	
onze	hele	gemeenschap.

De Vierefluiters
Op	 zondagmorgen	 30	 september	 was	 er	
een	 heel	 aardig	 optreden	 van	 klarinet-	
ensemble	de	Vierefluiters	uit	Engelen	in	de	
Protestantse	kerk.

“Na dit concert zal niemand betwisten
wat sommigen van u natuurlijk al wisten:
in Lambertus’ eeuwenoude kerk
klinkt Muziek op Zondag ijzersterk
vooral van Vierefluitende klarinettisten”



seniorenles

Hoge Heiligenweg 10
5324 JS Ammerzoden

Oostwal 34 F
5211 RC ‘s-Hertogenbosch

Zevende Buitenpepers 25
5231 GA ‘s-Hertogenbosch

Uw woning 
verkopen?

Woonoppervlakte 129 m²
Perceel oppervlakte  172 m²

Inhoud 421 m³
6 kamers (5 slaapkamers)

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

Woonoppervlakte 76 m²
Inhoud 233 m³

3 kamers (2 slaapkamers)

Woonoppervlakte 168 m²
Perceel oppervlakte  2.315 m²

Inhoud 674 m³
8 kamers (4 slaapkamers)

€ 289.000 k.k.€ 280.000 k.k.€ 410.000 k.k.

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!

180911_Adv_Bighelaar_190x120.indd   1 11-09-18   13:48
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ANWB-leden opgelet:
Stap over naar de gratis pechhulp Europa van AutoHaarsteeg

Bent u verzekerd voor pechhulp via 
de ANWB? Wist u dat u bij AutoHaar-
steeg gratis pechhulp Europa krijgt als 
u een Auto Onderhoud Plan afsluit? 
Uitschrijven bij de ANWB kan tot 1 
november. Wacht dus niet te lang! U 
kunt direct profiteren.

Waarom	nu	instappen?
U	 kunt	 direct	 circa	 300	 euro	 per	 jaar	 op	
uw	 auto-onderhoud	 besparen	 als	 u	 uw	
pechhulp	Europa	bij	AutoHaarsteeg	afsluit.	
De	pechhulp	maakt	onderdeel	uit	van	een	
uniek	onderhoudsabonnement.	Vanaf	17,50	
euro	per	maand	heeft	u	niet	alleen	pechhulp	
Europa,	maar	ook	uw	APK	en	onderhouds-

beurten	afgedekt.	Als	u	nu	instapt,	zeggen	
wij	 uw	 ANWB-lidmaatschap	 op.	 Reageer	
vóór	1	november.	Anders	zit	u	nog	een	jaar	
vast	aan	de	ANWB	en	mist	u	onze	extra’s.

Wat	 krijgt	 u	 voor	 17,50	 euro	 per	
maand?
Met	 het	 Auto	 Onderhoud	 Plan	 is	 alles	
gedekt.	Van	de	grote	en	kleine	beurt,	de	APK	
(incl.	 roetmeting	 en/of	 gastest,	 pechhulp,	
zomer-	of	wintercheck,	vervanging	defecte	
exterieurverlichting,	 tussentijds	 bijvullen	
vloeistoffen,	 vervangend	 vervoer,	 haal-	 en	
brengservice).	 Het	 onderhoudsplan	 geldt	
voor	 zowel	 personenauto’s	 als	 bedrijfswa-
gens.	

Wat	doen	wij	voor	u?
AutoHaarsteeg	 doet	 minimaal	 tweemaal	
een	 controle	 van	 het	 voertuig.	 Eigenaar	
Hans	 Pierik:	 “We	 bellen	 mensen	 voor	 de	
APK.	 En	 denken	 op	 alle	 fronten	 mee.	 De	
klant	 bespaart	 niet	 alleen	 veel	 geld,	 ook	
weet	hij	dat	zijn	ouderhoud	goed	geregeld	
is.	 Tegen	 vaste	 kosten	 in	 de	maand.	 Voor	
de	klant	 is	vooral	de	prijs	aantrekkelijk:	hij	
betaalt	 opgeteld	 minder	 dan	 wanneer	 hij	
alles	 los	 moet	 betalen.	 Ander	 pluspunt	 is	
dat	het	onderhoud	goed	is	geregeld.”

Reageer vóór 1 november en profiteer direct!

(advertorial)

Inloopavond Bossche Windmolen
Op woensdag 31 oktober is er een 
inloopavond van Coöperatie BWW in De 
Engelenburcht.
	
De	 Coöperatieve	 Vereniging	 Bossche	
Windmolen	West	 (Coöperatie	 BWW)	 gaat	
een	 coöperatieve	 windmolen	 realiseren	
op	 bedrijventerrein	 De	 Rietvelden	 in		
‘s-Hertogenbosch.	 Huishoudens	 en	
bedrijven	 uit	 onder	 andere	 Engelen	 en	
Bokhoven	 kunnen	 lid	 worden	 van	 de	
coöperatie.	
Leden	 ontvangen	 goedkope,	 groene	 en	
lokaal	 opgewekte	 stroom	 van	 hun	 eigen	
windmolen.	 En	 dat	 zolang	 deze	 er	 staat:	
minstens	20	jaar.	

Bosschenaren	 werken	 samen	 aan	 een	
schone,	 duurzame	 toekomst	 voor	de	 stad	
en	 besparen	 zo’n	 40%	 op	 hun	 stroomre-
kening.	 Deelnemers	 van	 de	 coöperatieve	
windmolen	hoeven	geen	 energiebelasting	
te	betalen	over	de	zelf	opgewekte	stroom.	
De	 terugverdientijd	 van	 je	 investering	 is	

daardoor	 ongeveer	 6	 jaar:	 vaak	beter	 dan	
die	van	zonnepanelen	op	eigen	dak.
	
Coöperatie	BWW	splitst	de	windmolen	op	
in	 duizenden	 stukjes:	 Bossche	Windmolen	
Delen	(BWD’s).	Leden	kunnen	een	of	meer-
dere	 BWD’s	 kopen	 en	 hebben	 recht	 op	
een	deel	van	de	stroom	die	de	windmolen	
opwekt.	 Als	 medio	 2019	 de	 windmolen	
wordt	 gebouwd,	 betalen	 leden	 €	 190	 per	
BWD	en	daarna	jaarlijks	€	9,50	onderhouds-
bijdrage	per	 aangeschaft	 deel.	 Afhankelijk	
van	 de	 hoeveelheid	 wind	 krijgen	 ze	 per	
BWD	ongeveer	250	kWh	per	 jaar	geleverd	

via	hun	huidige	aansluiting.	De	BWD’s	zijn	
verhandelbaar	bij	verhuizing	of	overlijden.	

Meer	weten?	Kom	op	naar	de	inloopavond	
op	 woensdag	 31	 oktober	 in	 De	 Engelen-
burcht	 van	 19.30-21.30	 uur.	 Neem	 je	 ener-
gienota	en	buren	mee.	Zie	voor	meer	infor-
matie:	www.bosschewindmolenwest.nl.



SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

Minibieb
De	 minibieb,	 met	 andere	 woorden:	 de	
gratis	bieb,	sinds	drie	jaar	gevestigd	in	het	
café	van	De	Engelenburcht,	draait	op	volle	
toeren.	Het	biebteam	kan	met	voldoening	
terugkijken	op	de	afgelopen	jaren.
Er	worden	voldoende	boeken	aangeleverd	
en	u	als	afnemer	weet	de	weg	uitstekend	te	
vinden	naar	De	Engelenburcht.	De	boeken	
die	minder	geschikt	 zijn	 voor	de	minibieb	
gaan	 naar	 een	 goed	 doel,	 in	 dit	 geval	 de	
Vincentiusvereniging	in	de	stad.
Ook	langspeelplaten	en	cd’s	maken	onder-
deel	uit	van	de	minibieb.

De	 minibieb	 is	 geopend	 op	 donderdag-
middag	van	14.00	tot	16.00	uur	en	tijdens	de	
openingstijden	van	De	Engelenburcht.
Tevens	 is	op	diezelfde	tijd	het	Servicepunt	
BIEBpunt	Engelen	geopend,	een	onderdeel	
van	 de	 Centrale	 Bibliotheek	 ‘s-Hertogen-
bosch.	 U	 kunt	 hier	 gereserveerde	 boeken	
ophalen	en	terugbrengen.

Wij	hopen	U	hier	binnenkort	te	ontmoeten.

Praktijk Engelen voor een lichter leven 

Meditatiecursussen beginners- gevorderden  inclusief meditaties op mp3  

Channelcursus: contact met je gids inclusief meditaties op mp 3  

Reiki-cursussen-Reiki-oefenavonden-Reiki behandelingen

www.reiki-meditatie.nl of bel Ine Hurkens 073-6313438/06-25442064 
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Maar welke sport past bij je?
Sporten is bewegen is lol
Monique Geertsen

Sporten is gezond én leuk, weet Victor 
van den Hoogen. Je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Maar hoe weet 
een kind welke sport bij hem past? 
Victor zocht het allemaal uit en legde 
het vast in een boek, dat net uit is. Het 
heet ‘Welke sport past bij jou?’ en heeft 
als ondertitel ’Sport eens, wat anders’. 
Een boek boordevol sportideeën voor 
kinderen en hun ouders/verzorgers.

Victor	 van	 den	 Hoogen,	 die	 met	 Mariëlle	
en	hun	kinderen	Lara	(12)	en	Luuk	(11)	in	het	
Slot	Haverleij	woont,	zag	het	gebeuren	bij	
zijn	 eigen	 zoon.	 Luuk	 zat	 al	 een	 tijdje	 op	
voetballen,	maar	of	hij	het	nog	leuk	vond?	
Niet	 echt,	 leek	 het.	 Victor	 herkende	 de	
twijfel,	vond	wel	dat	hij	het	seizoen	moest	
afmaken	en	zocht	ondertussen	samen	met	
zijn	zoon	naar	een	sport	die	wel	bij	hem	zou	
passen.	
Dat	 bleek	 nog	 niet	 zo	 eenvoudig,	 vertelt	
Victor,	 zoon	 van	 een	 sportleraar	 en	 zelf	
actief	 tennisser	 en	 mountainbiker.	 “Een	
speurtocht	op	internet	leverde	vooral	losse	
flodders	op.	Via	Sjors	Sportief	kon	Luuk	wat	
proeflessen	doen,	zoals	freerunning,	stunt-
step,	 fietscross,	 tafeltennis	 en	 volleybal.	
Maar	 dat	 was	 het	 ook	 niet	 echt.”	 Wat	 hij	
vooral	miste,	was	een	helder	en	uitgebreid	
overzicht	 van	 sporten	 die	 bij	 kinderen	
zouden	passen.	Daarom	besloot	hij	er	zelf	
een	boek	over	te	maken.

Hoe	leuk	is	sporten?
Hoe	 kunnen	 kinderen	 een	 sport	 kiezen	
als	 ze	 er	 zo	weinig	 kennen,	 vroeg	 hij	 zich	
af.	 “Ieder	kind	 is	anders.	De	een	wil	graag	
winnen,	de	ander	geeft	daar	niets	om.	Die	

wil	gewoon	lekker	bewegen	en	buiten	zijn.	
Ook	ouders	worstelen	daarmee.	Vaak	zie	je	
dat	ze	voor	hun	kinderen	een	sport	kiezen	
die	ze	zelf	ook	graag	beoefenen.	Maar	dat	
hoeft	helemaal	niet	bij	dat	kind	te	passen.	
Wat	gebeurt	er	dan?	Het	kind	houdt	ermee	
op,	probeert	misschien	nog	eens	een	sport	
die	in	de	buurt	is	of	waar	zijn	vriendjes	op	
zitten,	maar	eindigt	vaak	op	de	bank	achter	
tablet	of	telefoon.	Als	zo’n	kind	dan	tegen	
de	dertig	is	en	de	eerste	vetrolletjes	eraan	
komen,	moet	er	ineens	naar	de	sportschool	
worden	gegaan.	Daar	voelt	het	alsof	je	echt	
moet	 werken.	Maar	 of	 dat	 leuk	 is?	 Terwijl	
sporten	zo	plezierig	kan	zijn!”

Kort	en	krachtig	
Twee	 jaar	heeft	 hij	 aan	het	boek	gewerkt,	
een	bezigheid	die,	naast	zijn	werk	als	consul-
tant	o.a.	in	de	zorgsector,	vele	vrije	uurtjes	
opslokte.	“Ik	wilde	overal	het	naadje	van	de	
kous	van	weten.	Bij	iedere	sport	vroeg	ik	me	
af:	Wat	doe	je	dan	eigenlijk	precies,	en	wat	
is	de	aantrekkingskracht	voor	kinderen?	De	
basis	van	alles	was	steeds:	bewegen	en	lol.”	
Zo	beschrijft	hij	sporten	als	honkbal,	 judo,	
skateboarden,	 maar	 ook	 bowlen,	 vissen	
en	hiphop.	In	zijn	ijver	om	alles	goed	uit	te	
leggen	sloeg	hij	nog	wel	eens	door,	bekent	
hij.	 Luuk	en	Lara	waren	de	eerste	proefle-
zers,	en	als	die	zeiden:	“Pap,	dat	ga	ik	toch	
niet	 lezen”,	 wist	 Victor	 dat	 het	 nog	 veel	
korter	 en	 krachtiger	 moest.	 “Voortdurend	
dacht	ik:	snapt	een	kind	dit?”	
Maar	 het	 eindresultaat	 mag	 er	 wezen.	
Bijna	 40	 sporten	 kort	 en	 krachtig	 belicht,	
met	 tientallen	 tips,	weetjes	en	 testjes.	 Een	
luchtige	 layout	met	 veel	 foto’s	 en	 vrolijke	
kleurtjes,	compleet	met	een	voorwoord	van	
zwemkampioen	 Pieter	 van	 den	 Hoogen-
band	en	tips	voor	gezond	eten	en	drinken.	

Favoriete	sporten
Luuk	heeft	ondertussen	zijn	sport	gevonden	
in	 het	 mountainbiken.	 Wat	 hij	 daarvan	
vindt?	 “Mountainbiken	 is	 lekker	 actief	 zijn	
in	 de	bossen.	 Ik	 vind	de	 jumps	 leuk	 en	 je	
krijgt	er	een	goede	conditie	van.”	Door	zijn	
enthousiasme	heeft	hij	zijn	vader	ook	weer	
op	de	fiets	gekregen.
En	 al	 ben	 ikzelf	 de	 kinderleeftijd	 allang	
ontstegen,	 ook	 ik	 smul	 van	 de	 simpele	
waarheden,	die	mijn	favoriete	sporten	voor	
mij	zo	aantrekkelijk	maken.	Badminton:	’Als	
je	de	shuttle	goed	raakt,	vliegt	hij	een	eind	
door	 de	 lucht.’	 Of	 bij	 golf:	 ‘Golfen	 doe	 je	
lekker	 buiten	 in	 de	 natuur.’	 En	 dan	 berg-
sport:	‘Het	is	uitdagender	dan	wandelsport.	
Want	 je	 gaat	 ook	 omhoog	 en	 omlaag.’	
Precies!

Je	kunt	het	boek	‘Welke	sport	past	bij	jou?’	
kopen	 bij	 boekhandel	 A.Heinen	 in	 ’s-Her-
togenbosch,	of	bestellen	via	bol.com.	Ook	
kun	je	hiervoor	bij	Victor	zelf	terecht	door	
een	 e-mailtje	 te	 sturen	 naar:	 sporteens-
watanders@gmail.com.
FB:	facebook.com/sporteenswatanders



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

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

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis



De TweeTerp okTober 2018 • pagina 29

Julia gekwalificeerd voor Jeugd-WK trampolinespringen
In	juli	2013	stond	Julia	van	Ham	al	eens	in	De	
Tweeterp	 nadat	 ze	 Nederlands	 kampioen	
trampolinespringen	geworden	was.	Ze	heeft	
sindsdien	hard	gewerkt	en	traint	inmiddels	
7x	 per	 week	 (zo’n	 17	 uur	 per	 week)	 in	 de	
Topsportgroep	 Trampoline	 bij	 Flik-Flak	 in	
’s-Hertogenbosch.	 Julia	 heeft	 zich	 zondag	
30	september	weten	te	plaatsen	voor	deel-
name	aan	het	Jeugd-WK	(World	Age	Group	
Competitions)	 in	 St.	 Petersburg.	 Het	 WK	
voor	 junior-	 en	 jeugdspringers	 wordt	 van	
15	tot	en	met	18	november	2018	gehouden	
in	St.	Petersburg,	Rusland.
De	eisen	voor	deelname	zijn	hoog	dit	jaar.	
De	 beste	 vier	 springers	 per	 leeftijdscate-
gorie	 kwalificeren	 zich	 door	 1x	 de	 harde	
limiet	 van	 89.333	 te	 springen	 óf	 3x	 de	
wildcard	score	van	86.958.	Daarbij	moet	 je	
minimaal	4	van	de	7	kwalificatiewedstrijden	
uitspringen.
De	 oefeningen	 uitspringen	 en	 alle	 tien	
sprongen	maken	 is	 altijd	 al	 een	 uitdaging	
op	 zich;	 daarnaast	 kwam	de	druk	 om	aan	
de	 limiet	 of	 wildcardscore	 te	 voldoen.	 De	
trampolinesport	 vergt	 veel	 lef	 en	mentale	
veerkracht.
Julia	 had	 in	 de	 ochtend	 de	 wildcardlimiet	
al	gesprongen,	maar	wist	in	de	middag	de	
harde	limiet	te	behalen	met	een	score	van	
89.480.	Dit	betekent	dat	ze	direct	geplaatst	
is	 voor	 deelname	 in	 de	 categorie	 meisjes	
13-14	jaar.	

Wie	is	Julia?	
“Mijn	naam	is	Julia	van	Ham,	ik	ben	14	jaar	en	
woon	in	Engelen.	Ik	spring	al	vanaf	mijn	8e	

jaar	en	heb	sinds	2014	een	Beloftetalenten-
status	van	het	NOC*NSF.	Ik	zit	in	de	derde	
klas	van	het	vmbo-t	in	een	topsportklas	op	
het	Rodenborch	College	in	Rosmalen.
Mijn	 doel	 is	 me	 te	 kwalificeren	 voor	
NK’s,	 Jeugd-EK’s	 en	 -WK’s	 (WAGC	 World	
Age	 Group	 Competitions).	 Om	 verder	 te	
komen	 in	mijn	sport	 is	het	heel	belangrijk	
zo	 veel	 mogelijk	 wedstrijdervaring	 op	 te	
doen.	 Door	 deelname	 aan	 internationale	
wedstrijden	leer	ik	veel	van	topspringers	uit	
de	hele	wereld	en	kan	 ik	 zien	waar	 ik	 aan	
moet	werken	om	nog	verder	te	komen.	Ook	
leer	ik	om	te	gaan	met	wedstrijdspanning.	
Op	dit	moment	train	ik	voor	het	Jeugd-WK	
(WAGC)	van	15	t/m	18	november	in	Rusland.
Ook	ga	ik	van	11	t/m	14	oktober	naar	Tsje-
chië	voor	deelname	aan	de	Friendship	Cup	
en	van	2	t/m	5	november	doe	ik	weer	mee	
aan	de	David	Ward	Hunt	Cup	in	Engeland,	
waar	ik	in	2014	goud	heb	gewonnen.	

Ik	probeer	sponsors	of	donateurs	te	werven	
om	te	kunnen	deelnemen	aan	het	Jeugd-WK	
en	 andere	 internationale	 wedstrijden.	 De	
reis-	en	verblijfskosten,	kosten	voor	kleding	
en	inschrijfgelden	zijn	erg	hoog	en	moet	ik	
(mijn	ouders)	zelf	betalen.	Om	een	indicatie	
te	geven	van	de	kosten:	deelname	aan	de	
David	Ward	Hunt	Cup	in	Engeland	kost	circa	
€	200,00.	Friendship	Cup	Tsjechië	€	200,00	
en	 deelname	 aan	 het	 Jeugd-WK	 (WAGC)	
kost	€	1.500,00.	
Mocht	 u	 mij	 willen	 steunen,	 dan	 kan	 dat	
door	 een	 donatie	 te	 doen	 op	 mijn	 reke-
ningnummer	 NL44	 RABO	 1092	 1655	 25	

t.n.v.	 J.A.W.	 van	 Ham.	 Als	 u	 besluit	 om	
mij	 te	steunen,	wil	 ik	u	daar	heel	erg	voor	
bedanken!	Met	uw	steun	kan	ik	deelnemen	
aan	 deze	 wedstrijden	 en	 daardoor	 steeds	
beter	worden	in	mijn	sport.”

Wandelen
Wilt	u	graag	dicht	bij	huis	wandelen,	maar	
heeft	u	geen	wandelmaatje?	Onder	bege-
leiding	van	Buurtsportcoach	Guus	van	den	
Heuvel	 vanuit	 ´S-PORT	 start	 een	 wandel-
groepje	 in	 Engelen.	Wilt	 u	meewandelen?	
Meldt	u	dan	aan	bij	Guus	van	den	Heuvel	
via	06	11419423	of	g.vandenheuvel@s-her-
togenbosch.nl.
	
Guus	 zal	 de	 eerste	 keren	 met	 de	 groep	
meelopen,	 zodat	 het	 groepje	 vervolgens	
zelfstandig	 kan	 blijven	 lopen.	 Vrijblijvend,	
gratis	en	ongeveer	5	kilometer	per	keer!	
Start	 is	 woensdagmiddag	 24	 oktober	 van	
14.00	 –	 15.00	 uur.	 Wilt	 u	 wel	 wandelen,	
maar	kunt	u	niet	op	woensdag?	Neem	dan	
contact	op	met	Guus.

Buurtbarbecue Aalscholverlaan
Met	wat	 nieuwe	mensen	 in	 de	 straat	 leek	
het	initiatiefnemers	Enny,	Nancy	en	Clarissa	
uit	de	Aalscholverlaan	leuk	om	elkaar	weer	
eens	 te	 spreken	 en	 elkaar	 (beter)	 te	 leren	
kennen.	 Hoog	 tijd	 dus	 voor	 een	 buurt-
barbecue	 met	 huisnummers	 43	 t/m	 63!	
Zaterdag	22	september	jl.	was	het	zover.	En	
laat	het	die	dag	nou	ook	nog	Burendag	zijn!	
Het	warme	weer	van	de	afgelopen	periode	
liet	zich	op	deze	datum	echter	wel	van	een	
geheel	 andere	 kant	 zien:	 op	 een	 van	 de	
eerste	 echt	 regenachtige	 dagen	moest	 er	
uitgeweken	 worden	 naar	 een	 grote	 tent.	
Maar	 dat	 mocht	 de	 pret	 niet	 drukken:	
ouders	en	kinderen	waren	in	groten	getale	
aanwezig.	 Barbecue,	 muziek,	 tafeltennis,	
sjoelbak:	het	was	een	zeer	geslaagde	avond	
waarop	 oude	 en	 nieuwe	 buurtbewoners	
elkaar	op	een	ontspannen	manier	hebben	
kunnen	ontmoeten.		



Knap geregeld: de kinderen van Jenaplanschool Antonius Abt
Een schoolproject om van te smullen
Courgettesoep, courgettespaghetti met 
aardappel op een stokje, risotto van rode 
bieten, muntcake en citroenmelissecake. 
Een greep uit het menu van een trendy 
restaurant? Nee, de viergangen-school-
tuinlunch van Jenaplanschool Antonius 
Abt aan het begin van het schooljaar. 
Een bijzondere lunch met verse ingredi-
enten uit de schooltuin en een horeca-
team van enthousiaste kinderen uit de 
bovenbouw. 

Aan	het	begin	van	elk	schooljaar	besteden	
de	 groepsleiders	 veel	 aandacht	 aan	 het	

thema	 ‘De	 groep	 dat	 zijn	 wij	 en	 ik	 hoor	
daarbij’.	 Een	 thema	 waarin	 alles	 draait	
om	 het	 unieke	 karakter	 van	 elk	 kind	 en	
zijn	 plaats	 in	 de	 groep.	 Samen	 iets	 orga-
niseren	 is	 daarbij	 een	 goede	 manier	 om	
elkaar	 te	 leren	 kennen	 en	 te	 zien	 wat	 je	
aan	 elkaar	 hebt.	 De	 schooltuinlunch	 is	
een	activiteit	waarin	de	kinderen	werkelijk	
alles	 samen	 gedaan	 hebben.	 Van	 zaaien	
en	oogsten	tot	en	met	koken	en	serveren.		
	

“Lijkt citroenmelisse op salie? Of is dit toch 
salie?”

Een	verwenlunch	voor	de	ouders
Goed	voor	elkaar	zorgen	gaat	 in	het	 jena-
planonderwijs	 verder	 dan	 de	 school.	 Zo	
is	 het	 ook	 belangrijk	 om	 goed	 te	 zorgen	
voor	 de	 ouders	 die	 vaak	 klaar	 staan	 voor	
de	school.	Hun	inbreng	en	hun	ideeën	zijn	
voor	 de	 school	 van	 groot	 belang.	 Alleen	
door	 samen	met	de	ouders	op	 te	 trekken	
en	zich	door	hen	te	laten	inspireren,	kan	het	
onderwijs	zijn	kansen	optimaal	benutten.

De	 kinderen	 hadden	 de	 ouders	 hun	 zelf-
gemaakte	 uitnodigingen	 gestuurd	 en	 de	
ouders	konden	zich	vervolgens	 inschrijven	

 
 

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 
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Schooltuinlunch 2018

voor	de	lunch.	Na	afloop	werd	van	hen	een	
vrijwillige	 bijdrage	 gevraagd	 voor	 onder	
meer	de	inkoop	van	zaad	en	andere	beno-
digdheden	voor	de	schooltuin.	
	
“Goh, ik houd hier wel van, van die horeca-
stress.”

Meer	dan	13.000	stappen
De	kinderen	die	de	schooltuinlunch	hadden	
georganiseerd,	vervulden	hun	rol	als	gast-
heren	 en	 gastvrouwen	 met	 verve.	 De	
ouders	waren	welkom	om	 13.00	uur.	 Twee	
kinderen	 ontvingen	 hen	 bij	 binnenkomst	
en	brachten	hen	naar	hun	plaats.	Anderen	
gingen	met	de	dienblaadjes	rond	en	gaven	
een	uitleg	over	de	verschillende	gerechten.	
Ook	de	groepsleiders	droegen	hun	steentje	
bij:	 “Een	 schooltuinlunch	 regelen	 is	 goed	
voor	 mijn	 beweging.	 Mijn	 stappenteller	
geeft	meer	dan	13.000	stappen	aan!”

“Hebben alle gasten al een knoflookaard-
appel uit de oven gekregen? Ja? Mogen wij 
dan?”

Goede	reviews
De	ouders	waren	vol	lof	over	de	lunch.	“Veel	
restaurants	 kunnen	 nog	 een	 voorbeeld	
nemen	aan	de	schooltuinlunch”,	zei	een	van	
hen.	 En	 een	 ander	 had	 duidelijk	 genoten	
van	 “de	 dagverse	 biologische	 producten,	
het	 heerlijke	 menu	 en	 het	 supervriende-
lijke	 personeel.”	 Ook	 de	 locatieleider	 was	
erg	onder	de	 indruk.	“Wat	heb	ik	genoten	
van	de	 schooltuinlunch!	Het	 is	 een	mooie	
manier	om	ouders	 te	 leren	kennen	en	om	

samen	te	genieten.	
De	 bovenbouwgroepen	 hebben	 dit	 super	
geregeld!”
	
“Mam! Heb je het al op?!”

Op	het	menu:	 samenwerken,	 zorgen	
en	ondernemerschap
Helma	van	Hoof,	sinds	enige	tijd	de	nieuwe	
directeur-bestuurder	 van	 Jenaplanschool	
Antonius	Abt,	 steekt	haar	 trots	niet	onder	
stoelen	of	banken.	“Het	was	heerlijk	en	erg	
gezellig.	 De	 kinderen,	 hun	 ouders	 en	 de	
stamgroepleiders	liepen	echt	te	stralen.”	

Helma	legt	uit	hoe	de	schooltuinlunch	past	
bij	de	‘Jenaplanessenties’.	“In	het	jenaplan-
onderwijs	 maken	 we	 gebruik	 van	 de	 tien	
essenties:	 plannen,	 ondernemen,	 commu-
niceren,	 presenteren,	 respecteren,	 zorgen,	
verantwoorden,	 reflecteren,	 creëren	 en	
samenwerken.	De	lunch	aan	het	begin	van	
het	 schooljaar	 sluit	 aan	bij	deze	essenties,	
bijvoorbeeld	als	het	gaat	om	samenwerken,	
zorgen	en	ondernemerschap.”	

“Weet je, ze vinden het echt lekker!”

Blijven	ontwikkelen
De	 essenties,	 voorheen	de	 ‘basisprincipes’	
van	 het	 jenaplanonderwijs,	 illustreren	
goed	hoe	dit	onderwijs	zich	ontwikkelt.	“In	
feite	 maken	 wij	 al	 heel	 lang	 gebruik	 van	
de	 ‘21st	 century	 skills’.	 Bij	 de	 organisatie	
van	ons	onderwijs	hebben	we	altijd	nauw-

keurig	gekeken	naar	wat	de	omgeving	van	
ons	verwacht	en	hoe	we	daarbij	het	beste	
konden	 aansluiten.	 Dat	 is	 óns	 onderne-
merschap.	Zo	hebben	we	voor	de	kinderen	
met	een	ontwikkelingsvoorsprong	de	plus-
groep	Breinsteijn	opgezet	en	 zijn	we	voor	
de	kinderen	die	liever	meer	met	de	handen	
werken,	gestart	met	de	Werkplaats.”

Van	overschot	tot	overheerlijke	soep
Ook	de	eigen	schooltuin,	leverancier	van	de	
biologische	 ingrediënten,	 geeft	 vorm	 aan	
een	aantal	Jenaplanessenties,	zoals	plannen	
en	 zorgen.	 De	 oogst	 van	 de	 schooltuin	 is	
overigens	niet	alleen	bestemd	voor	de	jaar-
lijkse	lunch.	Zo	bleken	er	een	paar	weken	na	
de	lunch	nog	erg	veel	courgettes	te	zijn	en	
de	 vraag	was	wat	de	 school	 daarmee	 aan	
moest.	De	oplossing	was	snel	gevonden:	de	
volgende	 dag	 konden	 ouders	 voor	 vijftig	
cent	 een	 kopje	 heerlijke	 courgettesoep	
komen	halen!	



VERHUISPLANNEN?
FLORIS ZIET KANSEN EN MAAKT HET MOGELIJK!

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

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

Floris ervaart zelf dat Engelen, Bokhoven en de Haverleij het beste van 3 werelden te bieden heeft. 
De variatie is groot, de kwaliteit is groot en de leefbaarheid is groot. Als je je woning wilt verkopen, 
krijg je dan ook een goede prijs en als je er een (andere) woning wilt kopen is er voldoende keuze in 

grootte, ligging en stijl. Verhuizen......dat doe je dus met Floris natuurlijk!

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
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Slot Haverleij viert 15-jarig bestaan
Op	 zaterdag	 8	 september	 jl.	 organiseerde	
de	 bewonersvereniging	 van	 Slot	 Haverleij	
weer	 een	 zomerfeest	met	 leuke	program-
maonderdelen.	
We	 spraken	Marloes,	 lid	 van	 het	 activitei-
tencomité,	en	Liesbeth,	bestuurslid	van	de	
bewonersvereniging.	 Liesbeth:	 “We	 vieren	
vandaag	dat	Slot	Haverleij	 15	 jaar	bestaat.	
Daarom	zijn	voor	vanavond	ook	oud-bewo-
ners	uitgenodigd	voor	een	soort	reünie.”
Er	is	de	hele	middag	en	avond	wat	te	doen	

op	het	Oberonplein.	Voor	de	kleintjes	is	er	
schminken,	 een	 springkussen,	 stoepkrijten	
met	sjablonen	en	een	meet	&	greet	met	de	
mascotte.
Voor	de	 jeugd	staat	er	een	pannakooi	om	
in	te	voetballen,	een	rodeostier	en	er	is	een	
workshop	breakdance	in	de	school.	Voor	de	
ouderen	is	er	een	workshop	beeldhouwen,	
waarbij	 men	 een	 kunstitem	 probeert	 te	
maken	 van	 speksteen.	 Ook	 De	 Engelen-
burcht	is	aanwezig	met	een	infostand.	Rond	

zes	uur	 is	het	 smikkelen	van	de	barbecue,	
gevolgd	door	een	lampionnenoptocht.	
Marloes:	 “De	 belangstelling	 vooral	 bij	 de	
jeugd	 is	 ruim	 voldoende	 en	met	 ruim	 160	
deelnemers	 bij	 de	 barbecue	 zijn	 we	 dik	
tevreden.”	
De	organisatie	dankt	Hoveniersbedrijf	Van	
Bokhoven,	Auto	Haarsteeg	en	PLUS	Mulder	
voor	 de	 fantastische	medewerking,	 en	 de	
dj’s	Jens	en	Joery	maakten	het	zomerfeest	
compleet.	



 

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

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Yvonne van Roosmalen

Christien	is	al	decennialang	spil	van	het	vrijwilligerswerk	in	Engelen.
Ze	gaat	echt	voor	de	dingen	die	ze	onderneemt.
Hiermee	betekent	ze	veel	voor	ons	dorp.

Engelenaar in beeld: Christien Megens



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

De	 Eerste	 Bossche	 Klaverjasclub	 '87	 is	 op	
zoek	naar	nieuwe	leden.
Elke	 donderdagavond	 van	 19.30	 tot	 22.00	
uur	 klaverjassen	 wij	 in	 BBS	 Boschveld,	
Zernikestraat	2,	5223	CD,	’s-Hertogenbosch.	
Hierbij	is	de	gezelligheid	troef!
Info:	Ria	Koning	tel.:	0651638032	of	e-mail:	
peter1950@hotmail.nl.

Nieuwe leden gezocht

Burgemeester Mikkers op 
bezoek 

De	 Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	 orga-
niseert	 op	 21	 november	 2018	 in	De	 Enge-
lenburcht	 een	 avondbijeenkomst,	 de	
dorpstafel	 Leefbaarheid,	 waarbij	 vereni-
gingen	 en	 maatschappelijke	 organisaties	
in	de	gelegenheid	worden	gesteld	om	zich	
te	 presenteren	 en	 persoonlijk	 met	 onze	
nieuwe	burgemeester	 Jack	Mikkers	 kennis	
te	maken.
Voor	nadere	details:	
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl
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ENGELEN

DIEN VAN 
HEMERT STRAAT 
(PLUS)

ZONDAG
21 OKTOBER

13.00 - 18.00 UUR

Zie jĳ  deze vrachtwagen bĳ  jou in de wĳ k? 
Kom dan eens binnen! Wat vind jĳ  van de 
veiligheid bĳ  jou in de buurt? Dat horen we 
graag, want samen zien we meer!

Waarvoor kun je terecht?
• Doe mee aan onderzoek naar 

veiligheidsbeleving in de wĳ k
• Krĳ g preventietips over brand- en 

inbraakveiligheid
• Ontvang informatie over 

Buurtinformatienetwerk, AED netwerk 
of Buurtpreventie en meld je aan

• Ontmoet (hulp)instanties en 
mede-buurtbewoners

Dit is een samenwerking van 

IN DE WĲ K:

VEILIGHEIDS
ONTMOETING

Doe je ook mee? Want samen zien we meer!

MET BRANDWEER SPRINGKUSSEN VOOR DE KINDEREN!

VEILIGHEIDS

MET BRANDWEER SPRINGKUSSEN VOOR DE KINDEREN!
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Exploitanten laten kermis Engelen vallen
Ondanks	de	in	januari	gemaakte	afspraken	
kwamen	de	exploitanten	van	de	botsauto’s	
en	de	draaimolen	dit	jaar	niet	naar	Engelen.	
Dit	betekende	grote	 teleurstelling	bij	 jong	
en	oud.
Deze	 exploitanten	 staan	 jaarlijks	 ook	 op	
de	 Jaarmarkt	 in	 Giesen	 en	 beide	 activi-
teiten	 vielen	 dit	 jaar	 samen.	 Het	 feit	 dat	
ze	niet	naar	Engelen	kwamen,	was	pas	op	
de	 laatste	 dagen	 voor	 de	 kermis	 duidelijk	
geworden.	
Alle	 kermissen	 in	 de	 gemeente	 ’s-Herto-
genbosch	 worden	 georganiseerd	 door	 de	
gemeente.	 Zij	 besteden	 dit	 werk	 uit	 aan	
bureau	De	Kermisgids.	Dit	bureau	heeft	de	
contacten	met	alle	exploitanten.		
Zij	 hebben	 wel	 geprobeerd	 om	 vervan-
gende	attracties	in	Engelen	te	krijgen,	maar	
dat	is,	op	zo’n	korte	termijn,	maar	beperkt	
gelukt.

Mede	door	het	fantastische	weer,	de	extra	
PR	met	de	PLUS-kermismuntenactie,	de	15	
kramen	met	 tweedehandsspullen,	Ton	van	
den	 Bergh	 en	 Heemkundegroep	 Angrisa,	
het	schminken	en	de	ballonnenclown	werd	
het	op	zondagmiddag	gezellig	druk.	Dank	
aan	 allen	 die	 hiervoor	 de	 handen	 uit	 de	
mouwen	 hebben	 gestoken.	 Op	 zaterdag	
was	 het	 rustig	 en	 op	 maandag	 was	 er	
bijna	 niemand.	 Helaas	 had	 de	 geplande	
zanger	 op	 de	 zondagmiddag	 te	 kampen	
met	 problemen	 in	 de	 geluidsinstallatie.	
Hierdoor	 werd	 zijn	 optreden	 met	 ’n	 klein	
uur	 vertraagd	 en	 was	 toen	 het	 grootste	
gedeelte	 van	 de	 bezoekers	 alweer	 naar	
huis.

Op	zaterdagavond	was	er	in	het	café	van	De	
Engelenburcht	een	avondvullend	optreden	
van	 entertainer	 Tjouw	 met	 een	 karaoke-
show.	 Jammer	 dat	 niet	 meer	 bezoekers	
hebben	 genoten	 van	 deze	 leuke	 avond,	
waarop	enkele	echte	Engelense	Voice-kan-
didaten	naar	voren	traden.

De	 Engelenburcht	 en	 Engelens	 Belang	
proberen	 al	 jaren	de	 kermis	 in	 Engelen	 te	
laten	 voortbestaan	 door	 extra	 nevenac-
tiviteiten	 te	 organiseren,	 extra	 publiciteit	
te	 maken	 en	 deels	 de	 energierekening	 te	
betalen.	 Helaas	 is	 het	 dit	 jaar	 niet	 gelukt	
de	 positieve	 lijn	 die	 eerder	 werd	 ingezet	
te	continueren.	Uiteraard	volgt	er	nog	een	
evaluatie	met	de	gemeente.
Voor	meer	foto’s:	www.detweeterp.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
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Vrijwilligers
Op	vrijdag	28	september	waren	alle	vrijwil-
ligers	 van	 De	 Tweeterp	 uitgenodigd	 voor	
een	hapje	en	een	drankje	in	restaurant	‘In	’t	
Groene	Woud’	in	Vught.	Dit	als	extra	dank-
jewel	 voor	 de	 grote	 inzet	 om	 samen	 elke	
maand	weer	een	mooi	dorpsblad	in	de	brie-
venbus	te	krijgen.	Velen	waren	aanwezig	en	
ze	hebben	ervan	genoten.

'Battle of The Castles' wordt 'Slag om Engelen’
In	de	vorige	editie	 van	De	Tweeterp	heeft	
u	al	kunnen	lezen	dat	ook	dit	jaar	weer	de	
Battle	 of	 the	 Castles	 wordt	 gespeeld.	 Op	
3	 november	 is	 er	 de	 golfwedstrijd,	 met	
na	afloop	een	gezellig	diner	en	een	 feest-
avond.	Dit	jaar	hebben	we	nieuws:	na	15	jaar	
Battle	wordt	het	tijd	om	alle	 inwoners	van	
Engelen	 te	 verenigen	 en	 zijn	 dus	 ook	 alle	
bewoners	van	het	dorp	Engelen	meer	dan	
welkom!
Om	 deze	 mijlpaal	 te	 markeren	 wordt	 het	
ook	tijd	voor	een	nieuwe	naam:	‘De	slag	om	
Engelen’.	Woon	je	in	een	van	de	kastelen,	in	
slot	Haverleij	of	in	het	dorp	Engelen,	meld	
je	dan	aan	voor	dit	evenement!	De	golfers	

hoeven	 geen	 lid	 te	 zijn	 van	 BurgGolf:	
speciaal	 voor	 dit	 evenement	 biedt	 Burg-
Golf	aan	om	voor	een	scherp	tarief	een	leuk	
rondje	 te	 lopen.	 Aansluitend	 is	 uiteraard	
ook	 iedereen	 welkom	 voor	 een	 gezellig	
diner	en	een	knallende	feestavond.

Wil	je	meer	weten,	mail	dan	met	één	van	de	
volgende	personen;	zij	informeren	je	graag	
over	het	programma	en	de	tarieven:	
•	 Slot	 Haverleij,	 Anja	 Spaans:																																																	
Anja489@outlook.com,	

•	 Daliënwaerd,	 Patrick	 van	 Raat:		
patrickvanraat@gmail.com

•	 Velderwoude,	 Jan	 de	 Gier:		
janarenddegier@gmail.com

•	 Wuyvenhaerd,	 Hans	 Latour:		
hans@wuyvenhaerd.nl

•	 Holterveste,	 Jeroen	 Spaans:	
jeroen.1234@live.nl

•	 Zwaenenstede,	 Rob	 van	 Stekelenborg:	
robvanstekelenborg@hotmail.com

•	 Beeckendael,	 Rien	 van	 Og:		
rienvanog@ziggo.nl

•	 Leliënhuyze,	 Alexander	 Prins:		
alexander@prinsmc.com

•	 dorp	 Engelen,	 Martin	 de	 Rouw:	
martinderouw@gmail.com

BIN-berichten

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/.

Daklozen
Op	20	september	werd	in	de	bosschages	bij	
het	 Engelermeer	 aan	 het	 Meerheuvelpad	
één	persoon	aangetroffen	bij	een	tent.	Hij	
is	verzocht	de	locatie	te	verlaten	en	zijn	tent	
mee	 te	 nemen.	 Op	 deze	 locatie	 worden	
vaker	tentjes	aangetroffen	en	mensen	met	
hun	 tenten	 en	 bezittingen	 weggestuurd.	
Hier	 mag	 niet	 gekampeerd	 worden.	 Vaak	
betreffen	dit	daklozen	uit	de	omgeving.
	
Tevens	 werd	 even	 verderop	 in	 die	
bosschages	een	gestolen	 snorfiets	aange-
troffen	 met	 in	 de	 buddyseat	 nog	 een	
gestolen	 kentekenplaat.	 Beide	 werden	 in	
beslag	 genomen	 voor	 verder	 onderzoek.	
De	 snorfiets	 bleek	 in	 ‘s-Hertogenbosch	
gestolen	te	zijn	en	werd	overgedragen	aan	
de	rechtmatige	eigenaar.
	
Diefstal
Tussen	donderdag	20	september	20.00	uur	
en	vrijdag	21	september	10.00	uur	werd	een	
accu	van	een	elektrische	fiets	weggenomen	
vanaf	een	parkeerplaats	 in	kasteel	Velder-
woude.	 Betreft	 een	 accu	 van	 het	 merk	
Gazelle,	zilver	van	kleur.
	
Tevens	werd	in	dezelfde	nacht	tussen	22.00	
en	 8.00	 uur	 in	 kasteel	 Velderwoude	 een	
bromfiets	weggenomen.	Betreft	een	brom-

fiets	 met	 kenteken	 DHL93Z	 van	 het	 merk	
Piaggio,	type	Vespa	Sprint.	
	
Diefstal
Op	 26	 september	 tussen	 3.00	 en	 7.30	 uur	
werd	 een	 aanhangwagen	 van	 de	 oprit	
aan	 de	 Togenaarstraat	 weggenomen.	 Het	
betreft	 een	 eenasser	 zonder	 steunwiel	 uit	
2012.	 Hij	 stond	 op	 slot,	 is	 van	 gegalvani-
seerd	staal	met	bruine	beplating.	
	
Hennepkwekerij
Op	27	september	werd	rond	16.45	uur	een	
in	 werking	 zijnde	 hennepkwekerij	 aange-
troffen	 in	 de	 garage	 van	 een	 woning	 aan	
de	Daliënwaerd.	 In	verband	met	wanbeta-
ling	kwam	een	medewerker	van	Enexis	de	
stroom	van	de	betreffende	woning	afsluiten	
en	 trof	 daar	 een	 illegale	 stroomkabel	 aan	
die	 leidde	 naar	 de	 hennepkwekerij.	 Ter	
plaatse	 werd	 één	 persoon	 aangehouden	
in	 verband	 met	 verder	 onderzoek	 en	 de	
hennepkwekerij	werd	geruimd.	Proces-ver-
baal	zal	worden	opgemaakt.	

Diefstal
Tussen	 28	 september	 19.30	 uur	 en	 30	
september	 17.00u	 werd	 er	 ingebroken	 in	
een	vrijstaande	woning	aan	de	Fientje	Brou-
wersstraat.	Aan	de	achterkant	werd	de	ruit	
van	de	achterdeur	ingeslagen	en	er	werden	

goederen	weggenomen.	Een	aangifte	werd	
opgenomen	 en	 verder	 onderzoek	 loopt	
nog.	
	
Diefstal
Op	 1	 oktober	 tussen	 8.20	 en	 19.15	 uur	
werden	uit	een	gemeenschappelijke	inpan-
dige	parkeergarage	in	kasteel	Velderwoude	
een	 bakfiets	 en	 dakkoffer	 weggenomen.	
De	bakfiets	is	zwart	van	kleur	van	het	merk	
bakfiets.nl,	 type	 cargo.	 De	 dakkoffer	 is	
zwart	 van	 kleur	 van	 het	merk	 Thule,	 type	
Pacific.	



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

Van	Wilco	Evers	ontvingen	wij	het	volgende	
bericht:	 “Als	 inwoner	 van	 ons	mooie	 dorp	
Engelen,	moet	er	toch	iets	van	mijn	hart.	Al	
weken	 vertel	 ik	 aan	mijn	 kleindochter	 van	
drie	jaar	dat,	als	de	kermis	in	Engelen	komt,	
ze	met	opa	mee	mag	en	dat	ze	dan	 in	de	
draaimolen	mag.	We	sparen	er	zelfs	muntjes	
voor	via	de	plaatselijke	supermarkt.	Einde-
lijk	 is	het	dan	zover:	zondag	16	september	
braderie	en	kermis	in	Engelen	en	mijn	klein-
dochter	 is	er	klaar	voor.	Ze	 telde	de	afge-
lopen	week	de	nachtjes	ervoor	af.	We	staan	
om	14.00	uur	klaar	om	richting	De	Engelen-
burcht	te	gaan	waar	de	kermis	is.
We	 hadden	 haar	 al	 verteld	 dat	 het	 een	

kleine	 kermis	 is.	 Wat	 schetst	 onze	 verba-
zing	...	
"Opa,	 waar	 is	 nu	 de	 draaimolen?",	 vraagt	
ze	 beteuterd.	 Opa	 moet	 haar	 nu	 plots	
vertellen	 dat	 die	 niet	 aanwezig	 is.	 Alleen	
eendjes	vissen,	touwtje	trekken	en	springen	
met	elastieken,	waarvoor	onze	kleindochter	
nog	 te	 klein	 is.	 Je	 ziet	 op	 haar	 gezichtje	
een	 pruilmondje	 verschijnen.	 Ze	 vraagt	
nogmaals:	"Maar	opa,	we	zouden	toch	naar	
de	draaimolen	gaan?"
Het	 is	 toch	 te	 triest	 voor	 woorden	 dat	 er	
geen	draaiende	attracties	zijn	voor	de	aller-
kleinsten	 van	 twee	 tot	 vijf	 jaar.	 Willen	 ze	

zo	de	kermis	in	ons	dorp	Engelen	levendig	
houden	 voor	 de	 toekomst?	 Een	 kermis	
zonder	attracties:	mag	het	de	naam	kermis	
dan	nog	krijgen?

Om	 de	 kleine	 tegemoet	 te	 komen	 is	 opa	
met	 zijn	 kleindochter	 diezelfde	 middag	
naar	 een	 naburig	 dorp	 gegaan,	 waar	 wel	
een	draaimolen	staat	en	zelfs	kleine	vlieg-
tuigjes.	Zo	kwam	er	toch	een	lach	op	haar	
gezichtje	en	had	ze	nog	een	supermiddag.
Engelen:	is	dit	 ‘de	kermis’	voor	onze	jonge	
inwoners	van	nu	en	in	de	toekomst?”

Zicht	 vanuit	 de	 Schoolstraat	 in	 De	 Vlacie.	
De	 rij	 woningen	 aan	 de	 rechterzijde	werd	
ontworpen	 door	 ingenieur	 Van	 Oyen	 van	
de	 Provinciale	 Planologische	 Dienst	 en	
opgeleverd	in	het	najaar	van	1955.	

En	dan	die	 naam,	Vlacie,	 hoe	 zit	 dat	 dan?	
Op	 achttiende-eeuwse	 landkaarten	 van	
Engelen	 is	 te	 zien	 dat	 de	 plaats	 van	 de	
huidige	vijver	en	De	Vlacie	bestaat	uit	vele	
sloten	te	midden	van	moerassig	 land.	Rob	
van	 Linden	 van	 heemkundekring	 Angrisa	
bracht	 dat	 in	 verband	 met	 vlasbouw,	
omdat	na	de	oogst	de	bundels	 vlas	enige	
tijd	 in	 water	 moesten	 worden	 gelegd	 om	
te	 ‘rotten’.	 Daardoor	 liet	 het	 vlas	 namelijk	
gemakkelijker	zijn	zaden	 los	en	die	zaden,	
daar	was	het	nu	juist	om	te	doen,	want	daar	
werd	linnen	van	gemaakt!	
De	 in	 Engelen	 woonachtige	 etymoloog	
Peter	 de	 Reijke	 voegde	 aan	 deze	 veron-
derstelling	 nog	 toe	 dat	 het	 woord	 ‘vlaes’	
een	 relatie	 heeft	 met	 het	 Middelneder-
landse	 woord	 ‘vlacke’	 of	 ‘flache’,	 hetgeen	
op	 moeras	 of	 stilstaand	 water	 duidt.	 Dat	
past	 dus	 prachtig	 bij	wat	we	 op	die	 oude	
kaarten	zien.	Die	ch	van	‘flache’	klonk	hier	
in	het	zuiden	niet	als	een	harde	g	(zoals	in	

Oude ansicht

lachen),	maar	als	een	sj,	dus	eigenlijk	‘flasj’.	
En	als	we	dan	weten	dat	de	letter	j	vroeger	
vaak	als	een	i	werd	geschreven,	dan	is	het	
verhaaltje	rond:	flasie	of	vlacie.	
Ziet	 u	 trouwens	 de	 merkwaardige	 plaats	
van	de	lantaarnpaal	op	de	ansichtkaart?	Die	
waren	altijd	bewust	aan	de	binnenkant	van	
het	trottoir	gezet	om	de	blinden	en	slecht-
zienden	van	de	BLIZO	een	looppad	zonder	

obstakels	over	de	(nog	aan	te	leggen)	stoep	
te	garanderen.	Als	kind	werd	het	er	bij	ons	
al	ingehamerd:	geen	fietsen	en	ander	speel-
goed	op	de	stoep	laten	slingeren,	want	daar	
konden	die	 visueel	beperkte	mensen	over	
struikelen!	De	 fotokaart	 stamt	 uit	 1959	 en	
maakt	onderdeel	uit	van	een	serie	van	zes.		
r.gruben@baac.nl
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Colofon

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

Wo 1 & 31 oktober
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 21 oktober
13.00 uur

Engelens korenfestival
in De Engelenburcht

Zondag 21 oktober
15.00 uur

Dansplaats got Talent
in de speelzaal Engelerhart

Zondag 28 oktober
14.00 uur

FC Engelen tegen Zwaluw VFC

Woe 24 okt,  & 14 nov 
09.30 uur

Wandelen met senioren 
vanaf De Engelenburcht

Zondag 28 oktober
14.30 uur

Muziek op zondagmiddag
in de Protestantse kerk

Zondag 28 oktober
15.00 uur

Derde Engelense Bierfestival
in De Engelenburcht

Donderdag 2 november
19.00 uur

Allerzielen
op het kerkhof en in de St.Lambertuskerk

Maandag 5 november
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Dinsdag  november
10.00 uur

Koffi  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Donderdag 8 novemer
20.00 uur

Politiek Café
in De Engelenburcht

Woensdag 14 november
19.30 uur

Lezing: Burgers doe het zelf
in De Engelenburcht

Zondag 18 november
13.15 uur

Intocht Sint-Nicolaas
aan de kade aan de Graaf van Solmsweg

Onze	jeugd	heeft	het	helaas	geweten,
zonder	botsauto’s	te	hebben	gezeten.
Zelfs	een	dreumes	voelde	zich	bestolen,
door	het	ontbreken	van	de	mallemolen.
En	nu	maar	fl	ink	de	vuisten	ballen,
naar	wie	deze	kermis	deed	verknallen.



- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

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

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.

- We bezorgen tot in de keuken.

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

Voordelen op een rij:

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

Openingstijden  
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag  
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag  
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur
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In heel 2018 

uw boodschappen 

GRATIS bezorgd

*niet geldig voor onze 

PLUS EXPRESS service. 

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


