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Nieuwe kinderboeken
Koningsdag in aantocht
In gesprek met onze burgemeester
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Verkiezingen
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Op woensdagochtend 21 maart jl. stemde
burgemeester Jack Mikkers in stembureau
80 in de Jenaplanschool in Slot Haverleij
voor de gemeenteraadsverkiezingen en
het referendum. De burgemeester kon niet
stemmen voor de Bestuursraad EngelenBokhoven omdat hij in het centrum van
‘s-Hertogenbosch woont. Met zijn aanwezigheid wilde de burgemeester het belang
van het stemmen voor de bestuursraad
extra onder de aandacht brengen. Zeker
omdat hiervoor bij de stempassen geen
informatie zat. Hierbij waren ook Martin
Kroezen, Yvonne Schram, Yolie Mulkens en
de nieuwe kandidaten Philip van Beek en
Bram van der Ploeg aanwezig.

Van links naar rechts: Yvonne Schram,
Jack Mikkers, Martin Kroezen

Van de bestuursraad
Advies van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven op het ontwerpbestemmingsplan

Een groene vesting aan de Maas: kasteel Oeverhuyze
Yvonne Schram
Nu de economische crisis voorbij is, krijgt
Engelen er nog twee kastelen bij: Oeverhuyze en Heesterburgh.
Het ontwerpbestemmingsplan gaat in op
de ontwikkeling van kasteel Oeverhuyze.
Er worden 57 grondgebonden woningen
gebouwd en 11 appartementen. De rand
van de tuinen bestaat uit een grasbank,
een middeleeuwse uitvinding van gestapelde graszoden, waardoor een afscheiding
tussen tuin en landschap gemaakt wordt.
Dit nieuwe kasteel wordt duurzaam en
gasloos gebouwd. Er komt dus geen
aansluiting op het aardgas in het kasteel.

Positief

De bestuursraad is positief over de
gebruikte materialen, zoals de klinkerbestrating, en over de voorzieningen voor de
jeugd.
In het verleden zijn achteraf in de andere
kastelen voorzieningen voor de jeugd
moeizaam te realiseren geweest. In het
ontwerpbestemmingsplan is nu rekening
gehouden met de jeugd voor 0 – 10 jaar
door het inrichten van een speelvoorziening op het middenplein. De oudere
jeugd krijgt buiten het kasteel een 0,5
voetbalveld. De bestuursraad constateert
verheugd, dat in het nieuwe kasteel rekening wordt gehouden met de aanwezigheid
van kinderen.

Kanttekeningen

In de tuinen aan de buitenzijde van
het kasteel Oeverhuyze mogen geen
gebouwde erfafscheidingen komen. De
bestuursraad vraagt zich af of hiermee
voldoende gewaarborgd is, dat de bewoners geen eigen schuttingen gaan plaatsen
en of handhaving in de toekomst op dit

punt mogelijk is.
Verder vraagt de bestuursraad zich af of
lichthinder wordt voorkomen door het
toepassen van verlichting met afschermende armaturen en het aanplanten van
struiken en bomen langs de rand van het
plangebied.
In 2025 moeten alle woningen energieneutraal zijn, zoals afgesproken in het Energieakkoord. De bestuursraad vindt het een
stap in de goede richting, dat er gasloos
gaat worden gebouwd. Echter, het is een
gemiste kans om bij nieuwbouw geen
‘nul op de meter woningen’ te bouwen.
Het later renoveren van een woning tot
een NOM-woning is voor de huiseigenaar aanzienlijk duurder dan het direct
toepassen van alle voorwaarden waaraan
een energieneutrale woning moet voldoen.
De bestuursraad heeft al in een zeer vroeg
stadium aan de gemeente gevraagd te
onderzoeken of in de twee nieuw te bouwen
kastelen zorgwoningen kunnen worden
gerealiseerd. Nu dat niet mogelijk is, vraagt

de bestuursraad aandacht voor het levensloopbestendig bouwen. De bestuursraad constateert dat in het ontwerpplan
levensloopbestendig bouwen geen item is,
hetgeen gezien de toekomstige vergrijzing
een omissie is.
De bestuursraad vindt het parkeren langs
de toegangsroute naar het kasteel geen
goede optie. Het is lelijk en gevaarlijk.
Bovendien belemmeren auto’s hier het
zicht op de rond de toegangsweg gesitueerde poelen.
Waar mogelijk zouden volgens de bestuursraad meteen aansluitingen voor elektrisch
laden op eigen terrein moeten worden
gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de
parkeerplaatsen onder de appartementen.
Dit om een beroep op het plaatsen van
laadpalen langs de openbare weg te voorkomen.
Het volledige advies van de bestuursraad is
te lezen op onze website:
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Openbare vergadering bestuursraad, d.d. 12 maart 2018

Windturbines, een frisse wind tegen
Yolie Mulkens, woordvoerder windturbines

Tijdens de laatste openbare vergadering
van de bestuursraad in deze samenstelling
werd wethouder Kagie voor de zoveelste
keer gevraagd naar zijn standpunt omtrent
de windturbines. Woordvoerder Yolie
Mulkens haalt herinneringen op, schetst
een café en krijgt uiteindelijk laf bier
geserveerd ……: weer geen antwoord van
wethouder Kagie.

‘Vandaag is de laatste vergadering van
de Bestuursraad Engelen-Bokhoven in de
huidige samenstelling. De bestuursraad
heeft veel voor elkaar gebokst en aandacht
gevraagd voor het welzijn en veiligheid van
de bewoners en de natuur in het bestuursgebied.

horizon. Heineken tapte uit een ander
vaatje en we werden er hier niet vrolijk van.
De gemeente als caféhouder van café ‘Het
Rietveldje’ voelde zich behoorlijk verplicht
aan de heerlijk heldere leverancier, die met
de firma Raedhuys als projectontwikkelaar
nog een extra rondje gaf.

Maar er waaide ook een frisse wind tegen.
Behoorlijk onverwacht stonden de plannen
voor 4 windturbines aan de dichtbije

Lees verder op pagina 5
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Windturbines
Vervolg van pagina 3
De klanten uit de omgeving van het café
moesten maar slikken wat er werd voorgezet.
Ik kan zo nog doorgaan in schuimende
vergelijkingen maar dat past niet. De
uitspraak van de rechter is geweest en deze
acht de bestuursraad niet ontvankelijk in
dit geschil over deze nog steeds megalomane turbines, zo dicht bij de bewoning
van Engelen en de Kruiskamp.
Het is niet meer aan de bestuursraad om
dit nog te betwisten. De bestuursraad kan
de reis naar de Raad van Staten in Den
Haag niet maken. Het ontbreekt aan een
paspoort en geld.
Een turbine aan de Gemaalweg is door de
rechter, dus niet door de gemeente, omvergehaald.
Het voorbeeld wat de rechter gebruikt in
zijn antwoord richting de bestuursraad
om te verklaren dat de bestuursraad niet
ontvankelijk is, is dat een wethouder ook
niet tegen het besluit van de gemeente in
beroep kan gaan bij de rechter. Hij of zij

maakt immers deel uit van het gemeentelijke apparaat. En hoewel dat niet altijd
zo ervaren wordt, is de bestuursraad een
onderdeel van dat gemeentelijk apparaat.
Toch moet ons daarbij iets van het hart.
Vele malen hebben we de aanwezige
wethouder in deze vergadering gevraagd
om uitleg, steun en verklaringen, maar
vooral ook de vraag gesteld: “Wat vindt u
er nu zelf van, wethouder Kagie? Steeds
kon en wilde u zich verschuilen achter de
lopende procedures en was in uw ogen
uw mond gesnoerd. Op ons pleidooi dat
zo niet met bewoners en bestuursraad
omgegaan kan en mag worden, beloofde
u een degelijk draagvlakonderzoek. Het is
er nooit gekomen ….. De nulmeting van de
situatie zoals die nu is op het gebied van
geluid, gezondheid enzovoorts. We zien er
nog niets van. Zo zijn er meer voorbeelden
en altijd is er het zwijgen of verschuilen.”
“Nu bent u bevrijd van alle procedures. Nu
is het voor ons de kans om eens te horen
wat u ervan vindt, van die turbines die ons
door Heineken middels Raedhuys worden

geschonken in café ‘Het Rietveldje’.
U bent de caféhouder, en begin nu eens
een gesprek met uw klanten aan de bar en
zeg eens wat u vindt van hoe het is gegaan,
maar vooral: wat gaat u nog doen als u op
21 maart nog eens voor 4 jaar het café gaat
pachten?
Wat zegt u tegen de omwonenden die
overlast hebben van uw café maar vooral
van het lawaai en de slagschaduw en het
onrustige uitzicht? Wat zegt u tegen de
bestuursraad die al zo vaak om uw mening
heeft gevraagd?
Een turbine weg op dit moment. Wat ons
betreft: one down three to go. Zeker geen
extra turbines erbij, zo dicht bij de stad
niet nu maar ook niet in de toekomst. De
bestuursraad blijft niet alleen dit onderwerp
met grote belangstelling en hernieuwde
alertheid volgen, maar ook de andere zaken
in en rondom ons bestuursgebied.
We verwachten als reactie van u geen
borrelpraat maar een gefundeerd antwoord
op een serieuze zaak. 21 maart staat
voor de deur, de zwevende kiezer luistert
aandachtig mee.”

Nieuwe bestuursraad gekozen
Op 21 maart hebben de inwoners van
Engelen en Bokhoven weer gestemd voor
de bestuursraad.

Uitgebrachte stemmen:

Aantal geldige stemmen 2176, zodat de
kiesdrempel 242 bedroeg.
Om met voorkeurstemmen in de raad
te kunnen worden benoemd zou een
kandidaat minstens 121 stemmen moeten
hebben. De nummers 10 en 11 van de
kieslijst haalden deze drempel niet, waardoor de bestuursraad zal bestaan uit de
nummers 1 tot en met 9.

Bestuursraad Engelen en Bokhoven  2176
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schram, Y.	
Kroezen, M.F.J.M.	
Mulkens, Y.M.	
Van den Oord, M.M.	
Lavell, C.F.	
Van Beek, P.G.	
Van der Ploeg, B.	
Branderhorst, J.J.	
De Rouw, M.J.G.	
Van de Wakker, B.M.	
Noz, P.J.M.	

580
152
169
222
100
42
443
123
234
53
58

Heel bijzonder is wel het aantal stemmen
dat nummer 7, Bram van der Ploeg, wist te
verzamelen, namelijk 443!
Wij wensen deze bestuursraad heel veel
wijsheid en kracht toe in de komende
periode, zodat ze heel veel voor onze
gemeenschap kunnen betekenen.

Advies functiewijziging
Kasteel Meerwijk
Zie voor het uitgebrachte advies van de
bestuursraad
inzake
functiewijziging
Kasteel Meerwijk onze website:
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/
adviezen-en-publicaties/kasteel-meerwijk.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag
4 juni 2018 om 20.00 uur in De Engelenburcht. Insprekers kunnen zich aanmelden
tot 4 juni 12.00 uur via info@bestuursraad.nl
Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.
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SOULparty
Zaterdag 21 April
Wij zijn de Soulband "Gadja Goes Soul " uit 's Hertogenbosch.
Gadja Goes Soul bestaat uit 9 ervaren professionele Muzikanten die een
verleden hebben zoals bands als Lady Soul , Double U Soul en Nico Goes Soul.
De soul formatie bestaat uit zang Louis Windzak, Jan Schapendonk, backingvocal
Jesje van Iperen
Muriel Meerman, Basgitaar : Nelis Parinussa, Toetsenist : Jaap de Witte, Drums
:Tony Goedhoop
,Sologitaar: Daan Soumokil, Sax: Harrie Damen, en Trompet :Antoine Buggenum
Met als special guest Louis Windzak bekend als de Surinaamse Otis Redding.
Wij spelen Soulcovers voornamelijk van Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin
Arthur Conley, Wilson Pickett en Sam and Dave
U kunt kaarten reserveren via de site voor €10.00 per stuk incl. Afterparty

Swingende SOUL afterparty

Koningsdag 2018
Vrijdag 27 april
In samenwerking met het Engelens belang organiseren we ook dit jaar
weer diversen activiteiten op het plein voor de Engelenburcht.
De activiteiten voor de kinderen starten al in de ochtend
en vanaf 14.00 uur zijn er diversen optredens op het grote terras.

Bierproeverij
Vrijdag 18 mei
Het succes van de speciale bieren kent op het moment geen grenzen.
Om toch weer met zeer speciale bieren te komen zijn we dit maal de
grote plas overgestoken richting West!
We zijn gaan proeven in de States en hebben voor vanavond
gevonden wat we zochten, Proost !!

Wacht niet te lang met reserveren!!

POPquiz
3e editie

Vrijdag 15 juni
Hou je van popmuziek. En van competitie?
Voeg ze bij elkaar en je hebt de Popquiz In een avond in ons gezellige café testen
wij je kennis van popmuziek en ga jij de strijd aan met de andere teams. Elke plaat of
artiest die ooit in de Top 40 heeft gestaan kan de revue passeren. Niet alleen met
muziekfragmenten, maar ook met videoclips, foto’s en songteksten, aangedragen
door dj Frank en technicus Geert, dagen wij je uit te graven in je muzikale geheugen.
De onvolprezen presentatie is weer in handen van Frans Nooijen.
Durf jij de muzikale kennisstrijd aan?

Wacht dan niet te lang met je aan te melden met je team van max 6 personen. De
vorige editie van de popquizz op 16 maart was in no time volgeboekt en

beregezellig!!

Muziek op de Dieze 2018
Zaterdag 23 juni
Picknick tafels vol met zelfgemaakte salades en borrelhapjes
en voor de sponsoren prachtig gedekte tafels met vilten
kunstversiering van Marjan Veltkamp en twee flessen wijn.

Een tap van de Engelenburcht en een barbecue voor fans

van een geroosterd stukje vlees.
Een dorpsfeest voor het gezin. Kinderen die op de Graaf van Solmsweg
verstoppertje spelen en de ouders, opa's en oma's die genieten van
de muziek, drank en hapjes.
Dat is MUZIEK OP DE DIEZE

U-Battle Run 2018
Zaterdag 1 juli
De Paal Parket U-Battle Run is een survival-/obstaclerun
langs de prachtige kastelen van de Haverleij en door de natuur
in Engelen ('s-Hertogenbosch).
Schrijf je nu in! Een team van enthousiaste U-Base sporters
organiseerde deze run voor het eerst in 2017 en de tweede editie
zal plaatsvinden op 1 juli 2018
en wij als team Engelenburcht verzorgen er de bar.

Bingo avonden
Prijskaarten (rikken)

op 4 mei en 1 juni 2018

20.00 uur.

op 20 april en 18 mei 2018

20.00 uur.
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≈≈ h e u ve l tje s ≈≈
Oppas gezocht voor hondjes en katjes
Wij zijn op zoek naar iemand die dol is op
honden en katten en die af en toe eens op
2 hondjes en 3 katjes zou willen passen.
Vergoeding in overleg.
Locatie: nu nog Waalwijk, maar vanaf zomer
2018 Engelen.
Graag contact opnemen met Lily 06
82196120.

Vrijwilligers gezocht
Bent u betrokken bij en benieuwd naar het
verhaal van een ander? Kunt u goed luisteren, maar durft u ook door te vragen, en
lijkt het u fijn om samen met een oudere op
zoek te gaan naar zijn of haar wensen en
behoeften? Dan bent u van harte welkom
als vrijwilliger bij Welzijn Divers!
Als vrijwilliger begeleidt u een 55+’er-deelnemer in ‘s-Hertogenbosch die op zoek is
naar nieuwe contacten, ontmoetingsactiviteiten, vrijwilligerswerk of andere vormen
van contact.
U staat er als vrijwilliger niet alleen voor.
Wij bieden: een leuke groep collega’s, een
voorbereidende korte training en goede
begeleiding.
De training van 4 bijeenkomsten van 3 uur
gaat binnenkort weer van start.
Voor meer informatie: Saskia van Wijk, tel.
073 612 44 88 of stuur een e-mail naar:
ontmoeting.en.contact@divers.nl

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

”Aan wat ik mooi vind, wil ik tijd besteden”

De kledinglijn WHAT A MiSS van Alexandra van Duin
René van der Hoeven
In het januarinummer stond een stukje over
deze kledinglijn die getoond werd in Bijzaak
24. Voor u ligt het uitgebreidere interview
dat we u toen toezegden.
Alexandra proefde destijds in Wenen dat
zakenvrouwen af wilden van de geijkte
‘zakenkleding’ en op zoek waren naar iets
bijzonders. Zij ging kleding van topkwaliteit luxer maken met teksten. Die trekken
altijd aandacht en zijn vaak al gelezen voor
je het weet. Ze kocht het MiSS-concept en
gebruikt dit in bijna al haar teksten. Eén of
meer woorden op de kleding, die ze zelf of
de klant bedenkt, maken de kleding uniek,
een tweede exemplaar bestaat niet. Dit past
bij haar opvatting dat ieder mens uniek is.
Het voorvoegsel miss heeft een negatieve
bijklank in het Duits, bijvoorbeeld Misserfolg/tegenvaller. Schrijf je echter Miss
Erfolg, dan heb je met het tegenovergestelde te maken. Een tekst moet liefst iets
verrassends, speels hebben, zoals MiSS
MANAGMENT, MiSS SUCCES, MiSS FIT,
MiSS ING, maar mag ook simpel PRiNCESS,
PRiNCE of KIKKER KONiNG zijn. U kunt
ook zelf of in overleg een tekst bedenken.
Allerlei lettertypes, zelfs uw eigen handschrift, zijn mogelijk, vaak met glittertjes.

Op de rug van het kledingstuk zit een
subtiel kroontje en aan de voorkant boven
de i van bijvoorbeeld MiSS een gouden
kroontje met daarop een klein ingenaaid
Swarovski-kristalletje.
Kleding: jurkjes, T-shirts, sweaters, slabbetjes, rompertjes en totebags koopt ze
in. Duur maar duurzaam. Hoogwaardige
producten van ecologisch geproduceerde
stoffen als biokatoen, fairtrade, bamboe,
soms van hergebruikte stoffen, zoals plastic
of katoen of in combinatie. Deze kwaliteitskleding is afkomstig van op dit gebied
gecertificeerde kledingbedrijven.
Een paar keer per jaar terug naar Oostenrijk. Daar toont ze dan haar collectie in
een bestaande winkel, tussen producten
die niets met kleding te maken hebben. Er
staat nog een kaaswinkel en een kapsalon
op haar wensenlijstje. In Oostenrijk kenden
mensen haar en haar kleding. Daar hing
haar collectie bij een aantal winkels.
Gelukkig bracht de liefde haar naar Nederland, zodat wij haar ook in Engelen leerden
kennen. Het is de vraag of haar collectie ook
hier in de winkel gaat komen. Alexandra is
nogal druk met het grootbrengen van vijf
kinders tussen de vier en de zeventien, wat

ze nog belangrijker vindt dan haar kledinglijn, immers: ”Aan wat ik mooi vind, wil ik tijd
besteden.” De onlineshop is dan ook niet
altijd helemaal bijgewerkt, een week heeft
maar 7 dagen. Ze verkoopt kleding voor
vrouwen, kinderen en baby’s, prijzen tussen
de 14 en 60 euro, vooral via instagram en
mond-tot-mondreclame.
Het werk is ambachtelijk: zeer nauwkeurig
worden de lettertjes met een pincet op
de kleding uitgelijnd. Het atelier is een
bescheiden functionele ruimte met als
voornaamste apparaat een pers waarin de
letters/teksten onder druk en warmte op
de kleding gebrand worden. De kunst is om
niet het hele kledingstuk in de hens te laten
gaan. Gezien het kledingrek met voorbeelden lukt dat echter uitstekend.
De bezorging en facturering zijn ook ietwat
ambachtelijk. Je krijgt niet zomaar een
waardevol kledingstuk. Het wordt in zijdepapier gelegd en verpakt. Je ontvangt iets
wat aandacht uitstraalt, met een labeltje
en een rekening die met gouden inkt zijn
geschreven. Onder het te beschrijven blad
legt ze een carbonnetje en daaronder weer
een blanco vel. Zo heeft ze heel praktisch
meteen een kopie voor de boekhouding.
Voor de jongeren onder u ook wel doorschrijfsysteem geheten.
Inspiratie doet ze op door haar kinderen en
in de natuur tijdens wandelingen: “Nergens
aan denken, dan komt het vanzelf.”
Nieuwsgierig?
instagram.com/whatamissshirts
shirts@whatamiss.com
www.whatamiss.com
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Trimsalon
Engelen
Gediplomeerd
Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

Topattracties met Koningsdag
Op vrijdag 27 april werken Engelens
Belang en De Engelenburcht weer samen
om van Koningsdag een mooie dorpsactiviteit te maken.

10.30 uur: Versierde fietsenoptocht

Verzamelen op de speelweide aan de
Aalscholverlaan. Een jury zal de versierde
fietsen, wagentjes enz. beoordelen, want
er zijn leuke prijzen te verdienen. Doe mee
en meld je aan. Bij aanmelden krijg je een
nummer om op je fiets te plakken.
De muzikale begeleiding is in handen
van de Koninklijke Harmonie Oude Post
uit ’s-Hertogenbosch. De route van de
optocht is: Aalscholverlaan, Regenwulplaan, Leunweg, Hoogveldweg, Schoolstraat, Engelerschans, de Vlacie, Achterstraat, plein achter De Engelenburcht. Wij
vragen iedereen, vooral langs de route van
de optocht, zo veel mogelijk de vlag uit te
steken en belangstelling te tonen als de
harmonie langskomt.

11.00 uur: Ontvangst

Op het plein voor De Engelenburcht zal
er een korte toespraak worden gehouden
en wordt er samen met de harmonie het
Wilhelmus gezongen. Tot slot worden de
prijzen voor de versierde fietsen uitgereikt. Tijdens deze ontvangst wordt aan de
ouders en andere belangstellenden door
Engelens Belang een gratis kopje koffie met
iets lekkers aangeboden. Het geluid en de
muziek is die dag in handen van disco Starlight.

12.30 uur: Kindervrijmarkt

Op het plein van De Engelenburcht is er weer
een ouderwets gezellige vrijmarkt, waar
kinderen vanaf een zitplaats op de grond
hun oude speelgoed, boeken en andere
spulletjes kunnen verkopen. Maar natuurlijk
ook zelfgemaakte koekjes enz. De zitplaats
is 2 bij 1 meter. Neem een deken mee om
je spulletjes op uit te stallen. Het inrichten
van je ‘winkeltje’ kan vanaf 12.00 uur. De
vrijmarkt loopt door tot 15.00 uur. Bij slecht
weer wordt de kindervrijmarkt gehouden in
de grote zaal van De Engelenburcht.
Deelname kost € 3,50 voor de gehele dag.
Aanmelden kan van 24 t/m 26 april van
15.00 tot 18.00 uur bij Christien Megens, de
Vlacie 7. e-mail: ruud.megens@telfort.nl.

Muziek op het plein

Het feest op het plein biedt muziek voor
jong en oud!
Om 13.30 uur starten we met Kids Kings
Disco voor de jeugd. De dj draait de leukste
hits waarop de jeugd lekker kan dansen,
met daarbij allerlei grappige, leuke en swingende elementen.

11.30 tot 13.00 uur: Kinderspelen

Speciaal voor de jeugd tot en met 7 jaar zijn
er enkele leuke attracties, zoals elektrische
minicars en een luchtkussen. Met tussendoor lekkere broodjes knak en voor alle
kinderen die zich hebben aangemeld gratis
limonade! Direct na afloop krijgt elk kind
een kleine attentie.
De minicars en het luchtkussen blijven open
tot 15.30 uur.

Daarna volgt om 14.30 uur een optreden
van onze Engelense blaaskapel
De Laat(b)loeiers.
Vanaf 15.30 uur start Disco Starlight met
een spetterende muzikale show. Ook dit
jaar voegen we aan de discoklanken een
geweldig blok livemuziek toe.
Voor de inwendige mens zijn er die dag
diverse lekkere snacks en drankjes aan
de buitenbar verkrijgbaar. Dus voor een
dansje, een praatje en een hapje en een
drankje moet u met Koningsdag bij De
Engelenburcht zijn!
Ook bij slecht weer gaat het programma
door. Indien nodig verplaatsen we het
gehele programma naar de zalen van De
Engelenburcht.

Wie neemt het stokje over?

Het huidige Koningsdagcomité van Engelens Belang heeft aangegeven na deze dag
te gaan stoppen. Daarom willen ze graag het
stokje overdragen aan een nieuwe, jonge,
enthousiaste groep. Indien gewenst willen
zij de nieuwkomers wel met raad en daad
helpen, echter het huidige comité zal geen
initiatieven meer nemen. Daarom nogmaals
een oproep aan dorpsgenoten om zich in te
zetten voor de organisatie van Koningsdag
2019 en verder in Engelen. We rekenen op
uw reactie via e-mail: redactie@tweeterp.
nl of engelenburcht@engelenburcht.nl om
deze dorpstraditie niet verloren te laten
gaan.

12.00 tot 16.00 uur: Alpine klimwand
Voor alle jongeren van 8 jaar en ouder.
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www.naukfashion.nl

NauK Fashion, Weislag 2, Engelen, 06-12605099
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Een nadere kennismaking met onze burgemeester: Jack Mikkers

Nieuwsgierigheid naar mensen is nooit weggegaan …
Els Brendel
In een ver verleden kwamen we elkaar
tegen in het Regionaal Overleg Rivierenland. Jack Mikkers was toen burgemeester van Maasdriel. Na Maasdriel
volgde Veldhoven en sinds oktober 2017
is hij burgemeester van onze mooie
stad. Omdat ik nieuwsgierig ben naar
wat hem drijft en bezielt, maak ik een
afspraak voor een interview. Zijn inmiddels al volle agenda laat het toe en we
praten op zijn werkkamer in het Bossche
stadhuis.
Jack Mikkers is in Heeze geboren en
heeft dus Brabantse roots. Hij is daar lang
blijven wonen, ook tijdens zijn studietijd
in Amsterdam. Na hbo-bestuurskunde
studeerde hij aan de Vrije Universiteit sociologie met de nadruk op organisatiecultuur.
De vraag ‘wat brengt mensen samen’ heeft
hem altijd geboeid.
De dag van het interview, 20 maart, blijkt
ook de ‘internationale dag van het geluk’ te
zijn. Het ligt dan voor de hand om te vragen
wat geluk voor hem betekent. “Geluk”,
antwoordt hij, “zit vaak in kleine dingen:
een knipoog, een glimlach. Geluk is ook
ruimte geven en nemen. Geluk is niet iets
voor één dag, maar duurzamer.” Met een
link naar zijn werk zegt hij dat de overheid
de plicht heeft bij te dragen aan het geluk,
het welzijn van mensen.
Als kleine jongen was er al de droom om
burgemeester te worden. Op 11-jarige
leeftijd vraagt de juf op school wat hij wil
worden en is het antwoord ... burgemeester!
Die droom kwam uit. Droombaan? “Ja”,
antwoordt hij. “Zeker! Niet door de status
die het geeft, maar door de mogelijkheid
om dromen voor anderen waar te maken.”
Hij acht het dan ook zijn taak om niet ‘los
te zingen’ van de samenleving, maar goed
te weten wat er in die samenleving speelt.
Burgemeester in Brabant? Ja. Brabant heeft
mijn hart. Het zit Brabanders in de genen
om dingen samen te doen. ‘Wij komen altijd
door de achterdeur’ is typisch Brabants en
betekent dat de lijntjes kort zijn. Overleg
wordt vaak aan de keukentafel gevoerd.
Dat ligt hem.
Al tijdens zijn wittebroodsweken bracht
Jack Mikkers een kennismakingsbezoek
aan Engelen. Natuurlijk ben ik benieuwd
wat hem daar vooral opviel. “Gemeenschapszin”, is het onmiddellijke antwoord.
Bewijs: als mensen samenwerken gebeurt er

ook wat. In de Haverleij bezocht hij verschillende bewoners thuis om te vragen naar
hun ervaringen. Hij was positief verrast,
vooral toen hij zag hoeveel energie mensen
steken in het ‘runnen’ van hun kasteel. Als
ik voorzichtig opmerk dat er in Engelen nog
niet zo veel voorzieningen zijn, antwoordt
hij dat voorzieningen niet zozeer belangrijk
zijn, maar veel meer het elkaar ontmoeten,
de binding van verenigingen. Wat hem
opvalt, is dat de kleinere kernen en veel
wijken in ‘s-Hertogenbosch eigen rituelen
hebben. Dat moet ook vooral zo blijven.
Geen wens om in het mooie buitengebied
te wonen? “Nee”, is het antwoord. “Ik ben
toch meer stadsmens.” Met zijn echtgenote
woont hij in de Bossche binnenstad en hij
vindt het heerlijk om zo uit huis de stad in
te kunnen lopen. Leven om me heen, daar
geniet ik van.
De ochtend van het interview meldt het
Brabants Dagblad dat ‘s-Hertogenbosch
ten opzichte van Eindhoven en Tilburg de
boot dreigt te missen. “Boot missen? Onzin”,
is het stellige antwoord. “Wij hebben een
prachtige binnenstad vol parels, we koesteren 800 jaar historie, de Gruijterfabriek zit
vol inventieve bedrijven, en we hebben de
Jamfabriek, cultuurinitiatieven, De Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
en veel andere onderwijsinstellingen die
erkend kwaliteit bieden. We moeten alleen
niet juichen met de handen in onze zakken.”
Omdat er ook nog een leven is naast het
werk informeer ik naar wat zijn vrije tijd
vult. Muziek is een grote hobby. Eigenlijk

alle muziek, maar vooral country. Dat maakt
Amerika ook tot een favoriete vakantiebestemming. Op de bank mag hij graag naar
series op Netflix kijken. Op mijn vraag of
hij een liefhebber van sport is, antwoordt
hij: “Meer van studio sport!” Dat hij vooral
geïnteresseerd is in de prestaties van PSV
lijkt me niet vreemd. Overigens mist hij
bij voetbal tegenwoordig vaak de bezieling, terwijl de spelers toch niet weinig
verdienen. Bewondering heeft hij daarom
voor het Bossche New Heroes Basketballteam. Wetend dat ze rolmodel zijn, gaan ze
regelmatig met jonge sporters op de foto.
Het mooie van sport blijft toch dat veel
dingen uit het leven daar samenkomen.
Met de Boekenweek in gedachten informeer ik nog naar zijn favoriete boeken. Dat
blijken vooral biografieën te zijn.
Op foto’s van Jack Mikkers zijn sprekende,
vaak kleurrijke brillen te zien. Tikje ijdel? Hij
lacht. Als de suggestie wordt gewekt dat
hij een voorraad brillen heeft, dan is dat
niet zo. De foto’s zijn door de jaren heen
gemaakt en dan is het logisch dat de bril
niet hetzelfde blijft.
Jack Mikkers in vijf woorden? “Ongeduldig, nieuwsgierig, dromer, doelgericht
en …… gelukkig. Het is een voorrecht”,
voegt hij nog toe, “dat je iedere dag met
zo veel plezier naar je werk mag gaan, dat
je dit werk kunt doen en dat anderen je dit
gunnen.
Geluk, plezier, dat lijkt me een mooie afsluiting van ons gesprek.

De Tweeterp april 2018 • pagina 13

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

PILATES
STEP/BODY SHAPE
GRATIS PROEFLES

Michelle Verwey
06-48631702
sportclubtopﬁt@gmail.com
www.sportclubtopﬁt.nl

VERHUISPLANNEN?

FLORIS ZIET KANSEN EN MAAKT HET MOGELIJK!
Floris ervaart zelf dat Engelen, Bokhoven en de Haverleij het beste van 3 werelden te bieden heeft.
De variatie is groot, de kwaliteit is groot en de leefbaarheid is groot. Als je je woning wilt verkopen,
krijg je dan ook een goede prijs en als je er een (andere) woning wilt kopen is er voldoende keuze in
grootte, ligging en stijl. Verhuizen......dat doe je dus met Floris natuurlijk!

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

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

Zagen we jou nou al trainen in ons mooie dorp?
Je weet wat er komt: een kans om je
krachten te meten met je dorpsgenoten!
Op 10 juni 2018 organiseert hardloopclub Engelen weer De Engelen Run. Na
de feestelijke vorige edities willen we
iedere hardloopliefhebber én supporter
weer een hardloopfeestje aanbieden. En
zoals je van ons gewend bent, proberen
we je ook deze keer weer te verrassen.
Wat al geen verrassing meer voor je hoeft
te zijn, is dat we zorgen voor:
• Een mooie route langs de kastelen
voor jong en minder jong, beginnend
en gevorderd. De 1200 meter voor jonge
lopers van 4 t/m 12 jaar mogen we weer
de Plus Mulder Kidsrun noemen, dankzij
de goede verzorging van onze trotse
sponsor! Onze stersponsors Auto Haarsteeg, WHC en The Adventure zorgen dat
het de lopers op de 6 of de 12 kilometer
aan niets ontbreekt.
• Een goede verzorging, mede mogelijk
gemaakt door onze sponsors en sympathisanten!
• Muziek, muziek, muziek ... dus genoeg
gezelligheid om je onderweg aan te
moedigen.

•

Veel gezelligheid op het Engelerhart
waar de start is en de finish.
• Leuke activiteiten voor de kinderen op
het Engelerhart, waarover we je via De
Tweeterp op de hoogte houden.
• Gezellige vrijwilligers die je aanmoedigen langs de kant.
• Professionele tijdsregistratie.
• Voor alle ‘runners’ is er een startnummer met je naam erop, een mooie
herinneringsmedaille, en voor de jongsten een tasje vol verrassingen!
Voor informatie over de starttijden en om je
in te schrijven: ga naar www.engelenrun.nl.
Kom je ons helpen op 10 juni? Stuur ons een
e-mailtje naar vrijwilligers@engelenrun.nl!
Denk jij “Ik zou wel willen meedoen, maar
dan moet ik nog wat kilometers trainen?”
Heb je een gezellige groep en/of goede
begeleiding nodig om jezelf van de bank te
krijgen? De moeilijkste stappen zijn die naar
de voordeur …? Dan is onze hardloopclub
iets voor jou. Er zijn gezellige, goede trainingen op maandag en woensdag van 19.30
uur tot ongeveer 20.30 uur, en op vrijdag
van 9.00-10.30 uur en van 19.30-21.00 uur.

Kijk op www.hardloopclubengelen.nl en
voel je van harte welkom bij onze club.
Loop mee, wordt vrijwilliger, of kom
supporteren tijdens de Engelen Run. Wij
willen samen met jullie van de Engelen Run
de gezelligste loop van de regio maken!
Heb je ideeën of suggesties, dan horen we
dat graag via info@engelenrun.nl!
Alvast bedankt! Namens hardloopclub
Engelen: Geert, Frank, Leon, Astrid, Roy,
Ellis, Wilfred, Jan en Judith.

Munten De Engelenburcht
onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Donderdag

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

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

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

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

Vrijdag
Activiteiten Sportvereniging Topfit vanaf 9.00 uur.
Maandelijks Bingoavond in samenwerking met
Stichting Actieve Senioren vanaf 20.00 uur.
Maandelijks Prijskaarten ( rikken) vanaf 20.00 uur.
Ons café is van maandag t/m vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur.

Heb je een idee voor een leuke (openbare) activiteit?
Neem dan het heft in handen en vraag hoe je het kunt organiseren.
Stuur een mailtje naar engelenburcht@engelenburcht.nl.

De consumptiemunten van De Engelenburcht geldig tot 1 juli 2018.
Zoals al eerder op de nieuwjaarsreceptie
bekend is gemaakt, heeft het bestuur van
De Engelenburcht besloten het bekende
consumptiemunten-systeem van De Engelenburcht te veranderen. De uiterste inleverdatum voor de oude munten was eerst
gepland op Koningsdag, echter na overleg
is alsnog besloten deze datum op te
schuiven naar 1 juli 2018.
Tot deze datum kunnen deze munten dus
nog gebruikt worden als betaalmiddel
voor consumpties in De Engelenburcht.
Na 1 juli zijn de munten dus niet meer inwisselbaar!
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Duurzame energie
Loodgieterwerken
CV Installatie’s
Dakbedekking
Verkoop van sanitair en
installatie materialen

www.installatiebedrijfvandeven.nl
Installatiebedrijf van de Ven
Nassaudwarsstraat 1
Vlijmen
073 5112309

Tineke van der Lee
Er waren de afgelopen maand weer verschillende activiteiten:
De kinderen van de groepen 8 gingen
op dinsdag 13 maart met de bus naar
Amsterdam. Ondanks dat het weer wat
tegenviel, was het een gezellige, leerzame dag! Ze brachten een indrukwekkend bezoek aan het Anne Frankhuis. Ze
maakten een rondvaart door de grachten.
Ook gingen ze naar Nemo, waar ze zich
met allerlei experimenten helemaal konden
uitleven! Rond 20:30 uur kwamen ze weer
aan in Engelen.
Op woensdag 14 maart werd in de groepen
7/8 en 8 in het kader van de Week van het
Geld de Cash Quiz gespeeld.
Op donderdag 15 maart deden 80 kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 mee aan de Kangoeroewedstrijd, een uitdaging voor snelle
rekenaars.

De projecten

Bij de groepen 1-2 (Alles verandert)
hebben de kinderen meegedacht over de
inhoud. Zij hebben vragen bedacht, die
later uitgewerkt werden. Bij de invulling
van de themaplaats hadden de kinderen
hun eigen inbreng, evenals bij de overige
hoeken/plaatsen. Als ze er niet uitkwamen,
moest er gestemd worden. De bouwplaats
is een favoriete plaats bij de kleuters. De
kleuters zijn meesters in het bedenken
van allerlei bouwwerken. Ze kunnen goed
samenwerken en een plan uitwerken.
Ook hier bedachten kinderen zelf wat ze
nodig zouden hebben, maar ook de leerkrachten brachten materialen en ideeën in.
Bij de bouwplaats en de lichtplaats zijn de
kinderen bezig met zelfontdekkend leren.
De groepen 3 t/m 5 (Communicatie! Magische media): groep 3 maakte zelf een plattegrond van de school. De groepen 4 en
5 maakten een maquette van de omgeving. Daarnaast namen de kinderen allerlei
schoolgeluiden op in het gebouw: het
lopen, praten en zingen, het geluid van het
kopieerapparaat, het schuiven van stoelen,

de zoemer, de deurbel, het belletje in de
klas en nog veel meer. Daarnaast waren
de kinderen bezig met een stroomkring:
de kinderen mochten zelf met een batterij
een lampje laten branden. Het was een hele
ervaring voor de kinderen!
De groepen 6, 7 en 8 hebben in het kader
van het project De Wijde Wereld een folder
gemaakt over exportproducten NL, een
plattegrond getekend, een tijdlijn geschiedenis met de handelsroutes gemaakt, zelf
een logo ontworpen en op een T-shirt gezet.
Het zijn heel mooie creaties geworden!
Ook voor de komende periode staan er
weer verschillende activiteiten op het
programma:
Op 10-17-18-19 april maken de leerlingen van
de groepen 7 de Entreetoets. Op woensdag
18 april gaan de kinderen van de groepen
6 naar het Prehistorisch dorp in Eindhoven.
Op diezelfde dag brengen de kinderen van
de groepen 7 een bezoek aan de Ontdekfabriek in Eindhoven. De leerlingen van
de groepen 8 maken de Cito-eindtoets op
dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag
19 april. De uitslag zal het advies dat ze al
gekregen hebben bevestigen.
In de vorige Tweeterp schreef ik dat de
schoolreisjes zouden zijn op dinsdag 5
april. Ik heb me vergist: het moet natuurlijk
donderdag 5 april zijn. Op het moment van
dit schrijven was het schoolreisje nog niet
geweest, volgende keer meer hierover.

Koningsdag wordt op school gevierd op
vrijdag 20 april. Ook dit jaar beginnen we
met een feestelijk ontbijt. Daarna wordt
er in alle groepen een koningsschilderij
geknutseld, er worden gezelschapsspelletjes gedaan en alle groepen krijgen een
workshop dans. De bovenbouw gaat (bij
mooi weer) levend stratego doen in plaats
van gezelschapsspelletjes. Aan het eind van
de morgen om 12.15 uur gaan we (bij goed
weer) samen de geleerde dans uitvoeren
voor de ouders.
Op 23 mei wordt er in samenwerking met
de oudervereniging een sponsorloop
georganiseerd. De opbrengst is voor KiKa.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand. Wilt u meer of andere informatie over onze school, dan kunt u contact
opnemen met de directeur, Mevr. B. EntkenBuunen, tel. 073-8519990.

In overleg met de schoolbesturen van de
Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs
’s-Hertogenbosch (SSPOH) is besloten dat
alle scholen op vrijdag 13 april a.s. opnieuw
de deuren sluiten en medewerkers de kans
krijgen om te staken voor de toekomst van
het onderwijs.
Ook KC de Matrix zal die dag gesloten zijn.
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Muziek in de kerk
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www.eigenwijzekinderopvang.nl

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

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Op zaterdag 17 maart was de derde editie
van Muziek in de kerk. Dit is een concertserie in het kader van de ingebruikname
van het nieuwe orgel. Natalia Kinzerskaya
speelde deze keer niet alleen het Magnificat
in vijf delen op het grote orgel, maar ook
het stuk ‘Lente’ op de elektronische piano.
De zang werd deze avond gedaan door
Saskia van Stroe. Zij zong met begeleiding
van Natalia het ‘Ave Maria’ van Schubert in
een Spaanse uitvoering en in het kader van
de veertigdagentijd ‘I don’t know how to
love him’ uit Jesus Christ Superstar. Natuurlijk was ook Wout Kalkman uit Oosterhout
weer van de partij. Hij speelde solo enkele
stukken op het grote orgel, maar ook in
combinatie met Annemarie van Keeken op
viool en Danielle Dobbe op dwarsfluit.
De handelingen op het koor bij het grote
orgel werden via een nieuwe grootbeeldtelevisie vooraan in de kerk weer mooi in
beeld gebracht, nu zelfs met beeldwisseling
met een blik op het klavier.
Het laatste gedeelte van het concert stond
in het teken van St. Patricks-day. Dit is jaarlijks op 17 maart een nationale feestdag in
Ierland en Patrick was de persoon die daar
het christelijke geloof bracht. Presentator
Denis Dartee was bij dit gedeelte toepasselijk gekleed met hoed en baard. Wouter,
Annemarie en Danielle speelden hierop in
met een aantal traditionele Ierse muziekstukken. Ondanks het bijzonder koude
winterweer, wat zeker een aantal bezoekers heeft thuisgehouden, hoorde je door
het enthousiasme van de musici duidelijk
de lente naar voren komen in de bijzonder
goed uitgevoerde muziekstukken.

Parochie St. Lambertus
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen, telefoon: 073-6311216
www.parochie-engelen.nl; e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl.
Spreekuur: maandag van 9.00–12.00 uur.
Bereikbaarheid pastor Fons Boom: maandag van 9.00–11.00 uur op de pastorie.
Rabobank: NL 04 RABO 0121 9076 43 t.n.v. Voorzitter R.K. Kerkbestuur Engelen,
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen.

	
Zo 15 apr.
10.00 uur

Derde zondag van Pasen, eucharistieviering
T.i.v. Ans Bindels, Ria Geerts-van den Oever, ouders Vinken-van IJzendoorn,
Ine Vinken-van Gelder, Tini Heller, Anton Pijnenburg

geloofsgemeenschap? Kom een langs na
een viering of op maandagmorgen, om te
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Zo 22 apr.
10.00 uur

Vierde zondag van Pasen, eucharistieviering met als thema roepingen
T.i.v. Jo Boelen

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Z0 29 apr.
10.00 uur

Vijfde zondag van Pasen, eucharistieviering
T.i.v. Ans Bindels
Na de viering drinken we gezamenlijk koffie.

Zo 6 mei
10.00 uur

Zesde zondag van Pasen, woord- en communieviering
T.i.v. Tien Bevers, Joke Merks-van de Heuvel, Net Brouwers-van Boekel

Do. 10 mei
10.00 uur

Hemelvaart, eucharistieviering

Zo 13 mei
10.00 uur

Zevende zondag van Pasen, Vormselviering met medewerking van het
Crèvekoor
T.i.v. de overleden familieleden van de vormelingen

Zo 20 mei
10.00 uur

Hoogfeest van Pinksteren, eucharistieviering
T.i.v. Theodorus van de Grint en Christina van de Griend, Jo Boelen,
Jan Cornelissen, Henk Broeren en Wim de Wit

Jeugd en jongeren

De volgende wereldjongerendagen worden
gehouden in Panama-Stad van dinsdag 22
t/m zondag 27 januari 2019. Jong Katholiek en Bisdom Den Bosch organiseren
deze reis. Kijk voor meer informatie op
www.rkkerk.nl of www.wjd.nl.

Berichten uit de parochie
Dopen:

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

Overleden

ternis en het slechte weer was het paaseieren zoeken binnen. Op Eerste Paasdag
een goed bezette, sfeervolle viering met
mooi orgelspel en samenzang. Dank aan
alle vrijwilligers die zich met uitermate veel
energie hebben ingezet.

Op 16 maart 2018 is op 74-jarige leeftijd overleden Ria Geerts-van den Oever.

UIT DE WERKGROEPEN

Goede week en Pasen

Sam’s Kledingactie

We kijken tevreden terug op de vieringen
rond Pasen. Met Palmzondag een drukke
familieviering met veel palmpasenstokken
en na afloop gezellig koffiedrinken. Op
Witte Donderdag in de middag weer
een mooie eigentijdse viering met ongeveer 40 senioren aan tafels in de kerk en
ontvangst met een kop koffie en cake. Het
was zo gezellig dat ze bijna vergaten om
weer naar huis te gaan. Op Goede Vrijdag
een zeer stemmige herdenkingsdienst met
volkszang en mooie muziek van Harrie van
Oirschot op dwarsfluit. Jammer dat hier niet
meer mensen van hebben genoten. Op Stille
Zaterdag een drukke paaswake, bijzonder
goed opgeluisterd door het Crèvekoor.
De kinderen maakten tijdens de viering
een mooie paasboom. Vanwege de duis-

Op zaterdag 21 april tussen 10.00 en 12.00
uur is weer de kledinginzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood. Sam’s Kledingactie zamelt al sinds
1967 kleding in en is daarmee een van de
oudste, charitatieve kledinginzamelaars
van Nederland. Deze kledinginzameling
wordt ondersteund door 1200 vrijwilligers. Met de opbrengst worden projecten
van Cordaid Mensen in Nood gesteund.

Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers die enthousiast bijdragen aan het reilen en zeilen van onze
kerk. We willen graag deze groepen dynamisch houden en zoeken daarom steeds
naar nieuwe inbreng. Heeft u tijd om bij te
dragen aan het levendig houden van onze
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Verhalen
In zijn paasoverweging zette pastor Boom
de aloude verhalen van de schepping en
het overwinnen van de dood naast onze
verhalen uit het dagelijks leven.
Als er dingen gebeuren die ons ten diepste
raken, dan vragen we ons af hoe het toch zo
ver heeft kunnen komen en of wij mensen
dit hadden kunnen voorkomen. Een schietpartij op een Amerikaanse school of een
grote overstroming in Zuid-Azië.
In het scheppingsverhaal, met daarin water
en vuur, belangrijke elementen in de paaswake, komt naar voren dat niet de mens,
maar God aan alle begin staat. En als God
liefde is, is liefde de basis van onze wereld.
In het verhaal van de verrijzenis van Jezus,
is Hij na de dood weer voelbaar aanwezig,
om aan te geven dat Gods liefde nooit zal
vergaan. De liefde gaat over de dood heen.
De leerlingen spreken met Hem op de weg
naar Emmaus, ervaren Hem aan de rand van
het meer en ‘treffen’ Hem in de bovenzaal.

Herder met schapen
Op zondag 18 maart was de eerste jaargedachtenis van het overlijden van Ans
Bindels. We hebben in de eucharistieviering
samen met een aantal familieleden haar
dienstbaarheid aan de parochie herdacht
en geluisterd naar jongenskoor Libera als
haar lievelingsmuziek. Als tastbare blijvende herinnering aan Ans is in de gedachteniskapel een kunstwerkje opgehangen,
gemaakt door Ton Dubelaar. Het kunstwerk
is van bewerkt glas en hierop is een herder
met schapen afgebeeld. Dit is symbolisch
voor de zorg en betrokkenheid die ze
ruim 35 jaar heeft gehad voor de kerk en
de parochianen. Ze was het gezicht en de
motor van de parochie, ook in de periode
zonder vaste pastor.

Maar ook wij mogen ervaren dat Jezus in
ons midden is.
Wij treffen Hem aan in het diepst van ons
hart, wij ontmoeten Hem aan de rand van
de samenleving, wij spreken met Hem op
onze weg door het leven.
Als wij iemand hebben moeten loslaten,
mogen wij geloven dat de dood niet het
laatste woord heeft. Over de grenzen van
de dood blijft de liefde bestaan. De liefdesband wordt, na een zwart gat, in ons hart
gevoeld en ervaren.
Dan wordt het paasverhaal een verhaal van
verwerking, een verhaal van vertrouwen
dat Gods bedoeling goed is, teleurstelling
wordt blijdschap, verdriet wordt vreugde.
Een verhaal van nieuwe moed en hoop.
Zo is het een geluk dat je Pasen kunt en mag
vieren, als nieuwe mensen, levend vanuit de
liefde, levend met Jezus, uitgaand van God.

Protestantse kerk
Engelen

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen.
Predikant: ds. W. van Egmond; ds.van.
egmond@kerk-engelen.nl of tel.: 013 2110533 of 06 - 15533666, tussen 09.0009.30 of 17.00-18.00 uur.
Scriba: mevrouw Carina Harms; scriba@
kerk-engelen.nl.
Zo 15 apr.
10.30 uur

Ds. H. van Tilburg
Viering Heilig Avondmaal

Zo 22 apr.
10.30 uur

Ds. W. van Egmond

Zo 29 apr.
10.30 uur

Dhr. N. Brunsveld

Do 4 mei
19.30 uur

Ds. W. van Egmond
Dodenherdenking

Zo 6 mei
10.30 uur

Ds. G. van Dam

Do 10 mei
10.30 uur

Ds. R. Stiemer
Hemelvaartsdag
Een feestelijke viering in en
om de kerk

Zo 13 mei
10.30 uur

Mevr. G. Poelstra

Zo 20 mei
12.00 uur

Jazz in Duketown
Pinksteren
Grote Kerk in Den Bosch

Oecumenische jazzviering tijdens Jazz in Duketown
Het is inmiddels een goede traditie in
‘s-Hertogenbosch: een oecumenische jazzdienst met Jazz in Duketown op de trappen
van de Grote Kerk aan het kerkpleintje. De
editie van 2018 wordt een extra feestelijke
door de medewerking van de bekende
jazzzangeres Denise Jannah met haar trio,
dat bestaat uit pianist Danny van Kessel,
bassist Pieter Althuis en drummer Walther

Muringen. Het thema van deze dienst is:
‘The Spirit in Duketown’. De dienst begint
op Eerste Pinksterdag, 20 mei om 12.00 uur.
De voorgangers zijn: Ds. Ruud Stiemer en
Ds. Jan Geersing. De jazzviering staat onder
verantwoordelijkheid van het Beraad van
Kerken, in samenwerking met de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch en de
Stichting Jazz in Duketown.

Lezing Beleg van ‘s-Hertogenbosch
Op donderdag 19 april is in De Engelenburcht van 19.30 tot 20.15 uur de jaarlijkse
ledenvergadering van Heemkundekring
Angrisa. Traditiegetrouw volgt om 20.30 uur
een lezing die ook voor niet-leden toegankelijk is. Voor leden is de lezing gratis, nietleden betalen € 3,50, inclusief een kopje
koffie of thee.
Dit jaar geeft Rob de Vrind de lezing: Het
legendarisch beleg van ’s-Hertogenbosch
in 1629 en in het heden.
’s-Hertogenbosch werd de Moerasdraak
genoemd. Men kon de omgeving onder
water zetten, zodat de stad in een wijde
zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor
kanonnen en legers en onmogelijk om er
loopgraven aan te leggen. Vandaar dat
Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man
de spade in de handen nam en 65 kilometer
dijk aanlegde, rivieren afdamde en met
rosmolens het water wist weg te pompen.
Het lukte hem uiteindelijk de stad te
veroveren, hetgeen hem beroemd maakte
bij alle vorsten en volkeren.
Hoe het er toen uitzag, wat zich toen
heeft afgespeeld en hoe de Stichting de
Groene Vesting de linie weer ‘beleefbaar’
wil maken, hoort u op de lezing met veel
mooie beelden en animaties.
Je kunt nu ook fietsen over de linie. Rond
‘s-Hertogenbosch geven bordjes met linie
1629 aan hoe de fietsroute loopt. De lezing
gaat ook in op wat tijdens de fietstocht te
beleven is op het gebied van de historie en
de natuur.

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel.: 06-46034624.
Website: www. parochiebokhoven.nl.
E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl.
Banknummer: NL87RABO 0121 9082 83
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt, Bokhoven.
U kunt ook bellen/mailen met de vicevoorzitter van het kerkbestuur, Loek
Prinsen: tel.: 06 - 16344715 of
e-mail: lprinsen@live.nl.
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur,
tenzij anders aangegeven.

Drs. Rob de Vrind is afgestudeerd bioloog
en heeft zich verdiept in de cultuur, natuur
en omgeving van ’s-Hertogenbosch. Hij is
onder meer medeoprichter van de Stichting
De Groene Vesting en schrijver van diverse
publicaties.

15 apr.

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

22 apr.

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor overleden familie
Masraff en Anneke Kimmel

29 apr.

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor Frans Hol

06 mei

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

10 mei

Hemelvaartsdag
Geen viering in Bokhoven
Viering in Engelen om 10.00 uur

13 mei

Moederdag
Viering met orgelbegleiding
Intenties voor Toos en Jan van
Gaalen en Fred Leenaers

20 mei

Eerste Pinksterdag
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

21 mei

Tweede Pinksterdag
Geen viering

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent van het koor.
Het dameskoor van de Parochie zingt op
feestdagen en buiten de vakantie om op de
laatste zondag van de maand.
Als het koor zingt op het einde van de
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee.
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Sport- en Ontspanningsmassage
Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

CB Life in het kort: Ben je opzoek naar
ontspanning, dan ben je aan het goede
adres. CB Life biedt een divers aanbod
van sport- en ontspanningsmassage.
Heb je een drukke agenda?
Het is ook mogelijk om een afspraak te
maken voor een behandeling aan huis.

www.cblife.nl

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

Keesje Gewoon
Begin maart bleek dat er een debuterende
kinderboekenschrijfster in Engelen woont.
We hadden toen echter al een interview
met een kinderboekenschrijver. Hoewel
de naam Tweeterp misschien anders doet
vermoeden, vinden we twee interviews op
dit gebied in één nummer te veel van het
goede, vandaar dat we het debuut nu kort
aandacht geven en in een volgend nummer
de schrijfster uitgebreid.

Pas verschenen

Een prentenverhalenboek voor kleuters,
geschreven en geïllustreerd door Karin de
Groot.
Een meisje, genaamd Keesje Gewoon,
beleeft allerlei avonturen rond een verhuizing. Ze woont in een bovenhuis met papa,
mama, twee ratjes en haar knuffels. De
allerliefste knuffel is Bes, een witte lama.
Keesje neemt haar overal mee naartoe. Op
een dag zegt papa dat ze gaan verhuizen.
Keesje bedenkt allerlei manieren om niet
te hoeven verhuizen, want dat vindt ze niet
leuk.
Paperback, formaat 20x20, kost €16,50.
Bestellen of meer informatie:
www.karinkeesje.nl.

Laadpalen voor de elektrische auto’s in Slot Haverleij
Samen veel bespaard

Vorig jaar juni zijn de plug & play laadpleinen voor elektrische auto’s in Slot
Haverleij, als eerste wijk in Nederland, in
gebruik genomen. Nu, ruim een half jaar
later, kunnen we concluderen dat de laadpleinen goed gebruikt worden.
Met al deze laadsessies hebben we in totaal
17,18 ton aan CO2 bespaard. Om een beeld
te schetsen: een gemiddeld huishouden
stoot ca. 8 ton CO2 per jaar uit. In totaal
hebben er ruim 2.650 laadsessies plaatsgevonden door 85 verschillende gebruikers.
Wat betreft aantal laadsessies en energieverbruik per laadpaal scoort Haverleij
aanzienlijk beter dan het landelijke gemiddelde. Resultaten, waar de gemeente,
Allego en Enpuls blij mee zijn, en die een
goed uitgangspunt bieden om te kijken of
laadpleinen ook op andere locaties toegepast kunnen worden. Uiteraard blijven
we monitoren en bijsturen om optimaal
gebruik van de laadpleinen mogelijk te
maken.

Extra laadpaal

Aangezien de laadpalen nabij Parcivalring
178 erg goed gebruikt worden, wordt er
op korte termijn een extra laadpaal toegevoegd aan het laadplein.

Altijd weten waar een laadplek vrij is

We blijven de laadpleinen ontwikkelen en
innovaties toepassen om het gebruik nog
gemakkelijker te maken.
Zo zijn onlangs parkeersensoren geplaatst
op het plein nabij Parcival 14. Deze sensoren
maken het mogelijk om, via de app van
Parkeagle, in te zien welke plekken vrij/
bezet zijn. Zo zijn e-rijders in real-time op
de hoogte van de bezetting bij de elektrische laadplekken.
Om als e-rijder toegang te krijgen tot de
app van Parkeagle kunt u per e-mail contact
opnemen: info@parkeagle.com. Zij sturen u
een link toe waarmee u toegang krijgt tot
de app.

E-rijder of niet-e-rijder:
deel uw ervaringen

Op woensdag 9 mei organiseren wij aan het
begin van de avond een informele bijeenkomst over de laadpleinen in Slot Haverleij.
Tijdens deze avond willen wij - onder het
genot van een hapje en een drankje - over
het e-rijden en de laadpleinen in gesprek
gaan met e-rijders, niet-e-rijders en de
bestuursraad, en een blik op de toekomst
werpen. Heeft u interesse om hierbij
aanwezig te zijn, uw ervaringen met ons
te delen en met ons mee te denken? Meldt
u zich dan aan middels een bericht naar
elektrischrijden@s-hertogenbosch.nl.

Parkeren op de laadpleinen

De parkeerplekken bij de laadpalen zijn
bedoeld voor het opladen van elektrische
auto’s. Zij moeten immers worden opgeladen
om de volgende dag weer op pad te kunnen.
Bent u bewoner van de wijk en rijdt u geen
elektrische auto, dan vragen wij u vriendelijk om de laadplekken voor elektrische
auto’s niet te gebruiken. Zo maken we met
elkaar optimaal gebruik van de aanwezige
laadpalen.
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Paasproeverij
Op zaterdag 24 maart organiseerde
Mariska van den Heuvel voor PLUS Mulder
in een tent voor de winkel een paasproeverij. Deze proeverij was in de vorm van een
paasbrunch en er ontbrak niets. Men kon

genieten van heerlijke soep, wraps, allerlei
soorten brood waaronder paasbrood, sap,
salades, vleeswaren en allerlei soorten
kaas. De jeugd kon er eierdopjes maken
en bedrukte decoratie-eieren inkleuren.

Ook was de paashaas met chocolade-eitjes
aanwezig om de kinderen te schminken. De
organisatie kan terugzien op een geslaagde
dag door iedereen in de paasstemming te
krijgen.

Herdenking 4 mei
Met de gedachte ‘Geef vrijheid door’ wil de
Commissie Engelens Belang ook dit jaar op
4 mei een herdenking organiseren voor de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog,
met name de omgekomen dorpsgenoten,
en voor hen die nog dagelijks hun leven
verliezen in de strijd voor vrede en gerechtigheid. Dit jaar is het landelijk thema ‘Jaar
van verzet’.
Wat zou jij doen? Als je wordt gevraagd,
met gevaar voor eigen leven, bij jou iemand
te laten onderduiken, voor iemand anders
documenten, eten of goederen te smokkelen

of voor iemand anders materieel van de
vijand onklaar te maken? Wat zou jij doen,
als die ander niet je naaste is?
Hoe ver gaat jouw zorg om de ander?
Dit jaar willen we extra stilstaan bij hen die
bij de genoemde acties zijn omgekomen,
bij hen die in de Tweede Wereldoorlog het
slachtoffer zijn geworden van de zorg voor
het welzijn van de ander.

Herdenking

De herdenking wordt gehouden op vrijdag
4 mei om 19.30 uur in de Protestantse kerk
aan de Kerkhof, met een herdenkingswoord
van Dominee Wil van Egmond, muziek
van een ensemble van Muziek Collectief Engelen, zang van het Kadekoor en
passende teksten.
Aansluitend volgt een stille tocht naar het
monument aan de Achterstraat. Hier wordt
namens het gemeentebestuur een bloem-

stuk gelegd en om 20.00 uur precies twee
minuten stilte in acht genomen. Dit wordt
afgesloten met het blazen van ‘De Taptoe’.
Vervolgens zal een kort verzetsverhaal uit
Engelen worden verteld, omlijst met eigentijdse zang.
Wij willen u weer oproepen bloemen mee
te brengen en deze bij het monument neer
te leggen. Na afloop wordt u uitgenodigd
voor een kop koffie of thee in De Engelenburcht.
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SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

FIETSENMAKER
Den
Bosch








Dé fietsenmaker van Engelen
Voor al uw (elektrische) fietsen
Snelle en vakkundige service
Gratis haal- en brengservice in Engelen
Kleine reparaties klaar terwijl u wacht
Aangesloten bij de BOVAG
Servicepunt van fietsenwinkel.nl
De Bloemendaal 5
(Industrieterrein De Vutter)
5221 EB, Den Bosch
088 0123 060
Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur
info@fietsenmakerdenbosch.nl

Heerlijk helder
Het is opzienbarend dat bij de Hennenweide een paal staat met daarop: ‘Heineken
Grondwatermeetpunt’. Heineken blijkt rond
de brouwerij eigen bronnen te hebben
waaruit water wordt opgepompt. Om de
effecten van de grondwateronttrekking
te meten zijn in de jaren 80 peilbuizen
geplaatst. Deze zijn vorig jaar voorzien van
een nieuwe beschermkoker.

Tweede editie van de Paal Parket U-Battle Run in volle gang

Pick your Battle!

voor allerlei hand-en-spandiensten die op
een evenemententerrein te verlenen zijn,
zoals: controleren van de deelnemerslijst,
deelnemers-shirt uitgeven, inname en
bewaking van de sporttassen, enzovoort.

Sinds vorig jaar is de survivalvereniging
U-Base niet alleen in naamsbekendheid
maar ook in aantal leden gegroeid. Zeker
bij de jeugd hebben we veel enthousiaste
jonge sporters mogen verwelkomen,
geweldig! Heeft de Paal Parket U-Battle
Run van vorig jaar hier een steentje aan
mogen bijdragen …?
Dit jaar wordt er weer een U-Battle Run
georganiseerd en wel op zondag 1 juli 2018!
Voor diegenen die het gemist hebben:
wat houdt de U-Battle Run in? U-Battle
Run is een survivalrun waarbij de deelnemers hardlopend een parcours afleggen
en onderweg diverse hindernissen tegenkomen. Het is een duursport waarbij enige
bekendheid met een aantal technieken van
pas komt om de hindernissen zo efficiënt
mogelijk te beklimmen. Daarbij spelen de
elementen van de natuur ook een rol, wat
betekent dat een beetje (sloot)water en
modder je niet tegenhouden …
Een survivalrun kent verschillende afstanden
en categorieën, zo ook de U-Battle Run. Dit
jaar kan echt iedereen meedoen, want de
volgende opties hebben we in de aanbieding:
5,5 km: Ouder/kind (vanaf 8 jaar)
Jeugd (10-11 jr. en 12-14 jr.)
7,5 km: Jeugd (15-17 jr.)
Groep (3-8 personen vanaf 15 jaar)
Individueel (recreatief of wedstrijd)
12 km: Individueel (recreatief of wedstrijd)

Dus, save the date & pick your battle!

Ben je nog niet helemaal zeker van je techniek? Bij U-Base staan trainers voor je klaar
om je de nodige technieken aan te leren of
ze aan te scherpen, zodat je goed voorbe-

Wij hebben er weer enorm veel zin in
en houden jullie graag op de hoogte
van de ontwikkelingen. Wil je nu alvast
meer weten? Neem eens een kijkje op
www.u-battle-run.nl .
Hier vind je meer informatie over inschrijven,
aanmelden voor vrijwilliger, maar óók dat
wij als organisatie ons, samen met de deelnemers, inzetten voor Spieren voor Spieren!
Daarover volgende maand meer …

reid bent voor de U-Battle Run!
Op www.u-base.nl kun je je aanmelden
voor een proeftraining. Als je het bewijs van
inschrijving (op de run) meeneemt, betaal je
maar € 6,- voor een proeftraining in plaats
van € 10,- voor een reguliere proeftraining!
Is deelnemen niet jouw ding, maar vind
je het wel leuk om een survivalrun van
dichtbij mee te maken? Ook dat kan! Een
evenement als dit, kan niet zonder vrijwilligers. Op vele manieren kunnen we je
hulp gebruiken. Voor de klussers onder
ons: denk bijvoorbeeld aan het meehelpen
opbouwen van de hindernissen. Of ben
je eerder een zorgzaam type? Je kunt de
dorstlesser zijn voor de deelnemers bij een
van de drinkposten. Houd je graag toezicht
en wil je controleren of de hindernis juist
wordt genomen, dan kun je als jury bij een
hindernis staan. Maar je bent ook welkom

Positieve gezondheid, ook voor u!
‘Positieve gezondheid’ is een nieuwe kijk
op gezondheid. Om u hiermee kennis te
laten maken organiseren we een aantal
bijeenkomsten, waar geen kosten aan zijn
verbonden. We willen wel graag weten
hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via i.bodeutsch@ggdhvb.nl.
Dagen en tijden van de bijeenkomsten:
donderdag 3 mei van 14.00 tot 15.00 uur,
dinsdag 8 mei van 10.00 tot 11.00 uur en
donderdag 17 mei van 10.00 tot 11.00 uur.

U bent welkom in De Engelenburcht voor
een gesprek over positieve gezondheid en
mogelijkheden om uw eigen gezondheid
te beïnvloeden. Ook wanneer u nu geen
probleem ‘ervaart’ met uw gezondheid is
het goed om hier even bij stil te staan.
Organisatie en contact: GGD Hart voor
Brabant, Ingrid Bodeutsch, telefoonnummer 088-3686311.

Vroege vogels
Op zondag 29 april is er van 05.00 tot 07.15
uur een vroege vogelwandeling bij het Engelermeer. Vroeg op, maar er is weinig mooier
dan het ochtendconcert van alle vogels.
Op zoek naar de nachtegaal en alle andere
vogels die hun beste beentje voorzetten.
En wat is eigenlijk de zangklok? IVN-gidsen
wijzen u de weg. Verzamelen bij de parkeerplaats Engeler Visserspad bij de Haverlij.
Meer info: www.ivn-s-hertogenbosch.nl.
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Wist u dat een
afscheidsdienst bijna overal
gehouden kan worden?
Kijk voor de mogelijkheden op
WWW.PAULIENUITVAART.NL

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

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

WORTELS & VLEUGELS

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarmee geven we ze vleugels die ze uit kunnen slaan in de wereld.
Dat geven we vorm binnen een pedagogische school. De nadruk ligt dan op opvoeden,
de samenhang en totale ontwikkeling van het kind op de gebieden van kennis,
vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Zodat ieder (h)erkend wordt,
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht

gesprek

van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

spel

werk

viering

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

Locatie Slot
Oberon 17
5221 LT Engelen
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Bel of mail dan de directeur
Peter Sonnenberg / 073 - 85 11 200
p.sonnenberg@antoniusabt.nl
www.antoniusabt.nl

“Golf is de meest afwisselende sport die ik ken.”

Waar houdt jeugdlid Jelmer Tiebosch zich mee bezig?
Monique Geertsen
Tussen Engelen en de kastelen strekken
zich weidse groene velden uit. Wat daar
te doen valt? De Tweeterp licht een tipje
van de sluier op in een vierdelige serie
over de mensen van BurgGolf Haverleij. Deze maand deel 3: jeugdlid Jelmer
Tiebosch.
Het was 2009. Als jochie van elf fietste
Jelmer Tiebosch uit het Slot Haverleij vaak
langs de golfbaan. Wat daar gebeurde,
intrigeerde hem. Zijn opa speelde golf,
spannend! Voor de lol nam Jelmer met een
vriendje wat lessen. Het vriendje haakte
uiteindelijk af maar hijzelf was gegrepen.

Pittige dagen

Anno 2018 is Jelmer twintig jaar en hbo-student Milieukunde aan de HAS. Golf is zijn
favoriete sport, nog steeds. Terwijl de
meeste vriendjes vroeger voetbalden,
ontwikkelde hij zich tot een golfer met
handicap 7,2. Ook al woont hij nu in Herpt,
hij speelt nog altijd bij BurgGolf Haverleij. Tot wel vijftien uur per week gaat erin
zitten: lessen, trainen, een baan lopen en
competitie bij de jeugd en de heren, ook
tegen andere clubs. Pittige dagen, want de
spelers lopen dan vaak twee keer 18 holes.
Daar ben je de hele dag zoet mee (“… en op
het eind echt wel moe”, aldus Jelmer). En hij
volgt wedstrijden op tv, of in het echt, bij
de KLM Open. Hij heeft grote bewondering
voor de Nederlandse golfer Joost Luijten:
“Die komt goed mee met de besten van de
wereld.”

Altijd anders

Wat trekt hem aan in golf? Jelmer: “Het is
nooit hetzelfde. De bal ligt altijd op een
andere plek, de baan is steeds anders,
net zoals het weer. En door het handicapsysteem kun je met iedereen competitie
spelen, ook tegen jezelf. Je kunt jezelf
voortdurend uitdagen en verbeteren.”
Hij traint mee met de jeugdspelers, van wie
de meesten rond de vijftien jaar zijn, jonger
dus dan hijzelf. Er zijn er ongeveer dertig,
iets meer jongens dan meisjes. Fanatiek
zijn ze allemaal. Veertien zelfs nog een
tikje fanatieker. Die hebben de ambitie en
aanleg om golfprofessional te worden, en
trainen in een speciaal groepje: de fc-tjes
ofwel de ‘fully committed’ spelers. Jelmer
zelf heeft als twintigjarige student ondertussen andere ambities dan dat. Wel wil
hij zijn handicap van 7,2 zo ver mogelijk
verlagen.

Pieken en dalen

Wat voor type golfer is hij? “Eerder een
intuïtieve speler dan iemand die alles beredeneert. Ik oefen bijvoorbeeld net zo lang
op de swing tot het goed voelt. Ik heb
natuurlijk wel een prima technische basis.
Maar dan nog gaat het met pieken en
dalen”, vertelt hij. “Moeilijk om constant te
blijven. Waar dat dan aan ligt? Ik kan soms
echt boos worden op mezelf. Maar als het
lukt is dat kicken. Lastig blijft het slaan van
verre afstanden met de driver, meer dan 150
meter. Al zit er maar een kleine afwijking in
de balvlucht, dan komt de bal niet waar jij
wilt. In het korte spel, op minder dan 50
meter van de hole, voel ik me sterker en
zekerder.”

“Scholen zouden bijvoorbeeld proeflessen
kunnen organiseren bij sportdagen.” Dat
zou hij toejuichen: “Golf is de meest afwisselende tak van sport die ik ken, voor oud
én jong.”
Volgende maand: restaurant en terras:
smullen met uitzicht!
Meer weten? www.burggolf.nl.

Leuk als meer jongeren het golfen zouden
ontdekken, vindt hij. Hij heeft een suggestie:
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Lage Leun: een compleet aanbod van zorgverleners		
Gezondheidscentrum Lage Leun heeft
zaterdag 24 maart jl. een geslaagde
Open Dag gehouden. Veel belangstellenden hebben een bezoekje gebracht
aan het gezondheidscentrum, waar ze
kennis konden maken met de deelnemende disciplines.
Het doel van de Open Dag was om een
kijkje te bieden in het gezondheidscentrum, met zijn grote verscheidenheid
aan disciplines die er werkzaam zijn. Er
waren volop demonstraties, workshops,
behandelingen en inloopuren, waaraan
bezoekers gratis konden deelnemen.
Bij Diëtist Eten met Plezier kon men door
geur, smaak en voelen proberen te achterhalen wat voor voedsel het was. Bij een
diëtist komt jong en oud met over- en
ondergewicht, allergie of diabetes, alsmede
moeilijke
eters.
Mondhygiënepraktijk
Engelen gaf poetsinstructies en advies om
klachten in de mond en het vaak onderliggende probleem kordaat aan te pakken.
Bij Fysio- en Manuele therapie Engelen
konden de bezoekers een aantal loop- en
baloefeningen doen.
Oak House Academy organiseerde naast
individuele lifecoaching-sessies ook een
‘Rust & Ruimte in Je Leven’-sessie. De
centrale vraag tijdens deze sessies ging over
hoe we meer rust en ruimte in ons leven
kunnen creëren en zo meer levensgeluk
kunnen ervaren, ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren. Deelnemers
werden in een combinatie van thema-gerelateerde gesprekken en meditatie uitgenodigd zich meer te openen voor de prachtige
kwaliteiten van het hart door het bewustzijn

in de geest te vergroten. Logopedie&Logopedie4Kids gaf een spraak-taalscreening en
helpt bij zowel spraak-, slik-, adem-, stemals stotterproblemen. 40% van hun cliënten
zijn volwassenen als gevolg van de ziekte
van Parkinson, MS of een hersenbloeding.
Bij Praktijk Synthese, orthopedagogiek
en kinder- en jeugdpsychologie, kregen
ouders gratis advies over hoe zij om kunnen
gaan met problemen in het gedrag of de
ontwikkeling van hun kinderen. Bij Praktijk Synthese kunnen ouders terecht met
vragen over de opvoeding van hun kind. En
wanneer er problemen zijn in de ontwikkeling van een kind en er diagnostisch onderzoek of behandeling nodig is, kan Praktijk
Synthese hulp bieden. Sinds 1 maart 2018
is Praktijk Synthese officieel de ‘Basic Trust
praktijk Den Bosch’. Dit betekent dat de
praktijk gespecialiseerd is in behandeling
bij een tekort aan basisvertrouwen (ook wel
hechting genoemd) en trauma bij kinderen,
en in begeleiding van ouders hierbij.
Bij Podotherapie Molenschot-Verbraak kon
men terecht voor een voetscreening. Podotherapie helpt bij hiel- en voetproblemen,
maar ook bij pijn aan knie en heup en erg
ingegroeide nagels. Steunzolen en zooltjes in de schoen kunnen daarbij uitkomst
bieden.
Ivonne Claassen van ‘Reis je Wijs’ gaf advies
over behandelingen volgens de Chinese
geneeskunst. Water, hout, vuur, aarde en
metaal zijn de basis om levensenergie
goed te laten doorstromen. Het helpt o.a.
bij gewrichtspijnen, vermoeidheid, stress,
slapeloosheid en problemen met organen.

Ook de Gemeente ’s-Hertogenbosch,
waarmee op 14 april in Gezondheidscentrum Lage Leun een Fittest voor 50-plussers wordt georganiseerd, was aanwezig.
Deze Fittest heeft als doel u een indicatie
te geven van uw gezondheid en u kennis
te laten maken met de lokale sport- en
beweegmogelijkheden. Er zijn veel inschrijvingen binnengekomen en het belooft 14
april dan ook een drukke dag te worden.
Kortom, de Open Dag was een gezellige,
feestelijke en informatieve dag voor alle
grote en kleine bezoekers.
Het KinderTeam Den Bosch, bestaand uit
Eten Met Plezier, Praktijk Synthese, Logopedie4Kids en Kinderfysiotherapie Bouma had
(mede dankzij Winnersport.nl) een kleurwedstrijd uitgeschreven. Het was een moeilijke opgave om uit al die mooie kleurplaten
een winnaar te kiezen, maar het is gelukt!
De winnaar is Jesse,10 jaar, uit Engelen! Veel
plezier met de Slamm stuntstep!
Gezondheidscentrum Lage Leun heeft
meer dan 20 verschillende professionals
die allen gericht zijn op zorg en gezondheid. Dit maakt dat men met vrijwel alle
zorg- en gezondheidgerelateerde vragen
hier terechtkan. Kon u niet op de Open Dag
komen, maar wilt u wel graag kennismaken
met de disciplines? Kijk op www.lageleun.
nl voor alle werkzaam zijnde professionals.

SCHRIJF
JE VANDAAG
NOG IN!

www.engelenrun.nl

?
e
e
m
j
i
j
m
e
e
n
Wie

10 juni 2018
Startlocatie Sportpark Engelerpark

KIDSRUN 11:00 uur
12:15 uur
6 km
13:15 uur
12 km

Mulder schepper
’s-Hertogenbosch - Vught - Rosmalen

communicatie

De specialist in Exploitatie-, Energie- en Onderhoudsbeheer

De specialist in Exploitatie-, Energie- en Onderhoudsbeheer

Met dank aan: Baker Tilly Berk, Onlineshoeshop.nl, Langenhuizen, Van Zeelst loodgieters, LXA, Run and Walk, Masterpiece Financials,
Hoveniersbedrijf van Bokhoven, Burger King restaurants, Baustoff + Metall, Burggolf, Stage Light
ENGELEN RUN 2018 TWEETERP A4.indd 1

04-04-18 16:56
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Bij ons staat u centraal wij
worden immers door u betaald.

Uw huis verkopen of
een huis aankopen?

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

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

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

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

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

Pastoor de Leijerstraat 25, 5246 JA Rosmalen
T: 073-6448757, www.mvnadvies.nl

maar € 995,- incl. BTW

De snelst groeiende keten van Nederland

Vrijwilligers
gevraagd
De Stichting Actieve Senioren, beter
bekend als de SAS, biedt in allerlei wijken
van de stad activiteiten aan voor de actieve
senior. Dat wil zeggen dat elke 55-plusser
min of meer in zijn of haar directe omgeving deel kan nemen aan betaalbare, leuke
en interessante activiteiten. Vaak zijn die
wekelijks, zoals bloemschikken, bridgen,
darten of linedance. Er zijn cursussen
Engelse, Franse, Spaanse en Duitse spreekvaardigheid en er zijn korte cursussen voor
de computer, bijvoorbeeld 8 bijeenkomsten
om Windows 10 onder de knie te krijgen.
Als kers op de taart organiseert de zomerschool55+ in de zomervakantie zo’n 100
korte activiteiten voor senioren uit de hele
stad om kennis te maken met de activiteiten uit de verschillende wijken.
De SAS is ook gesprekspartner van de
gemeente als het gaat om het ouderenbeleid in de stad, en natuurlijk onderhoudt ze
contacten met de overige organisaties die
zich inzetten om ouderen, of liever gezegd
senioren, elkaar te laten ontmoeten of om
hun ontspanning en ontplooiing te bieden.
Een lekker actieve club mensen dus, die nu
op zoek is naar een algemeen voorzitter
en een penningmeester, omdat de huidige
bestuursleden hun taken willen overdragen
in verband met hun leeftijd. Ook in de
diverse wijken kan men trouwens nog wel
een helpende vrijwilligershand gebruiken.
Benieuwd of een (bestuurs-)functie iets
voor u is, of gewoon benieuwd naar wat
de SAS voor u kan betekenen? Kijk eens op
www.sasdenbosch.nl of neem contact op
met het secretariaat:
Secretaris: Ton Verhaeg
Tel. 073-6210667 of 06-57339972
info@sasdenbosch.nl

“Ik vraag wel iets van de lezertjes”

Rein Peters, schrijver op de dijk
Riet Mangnus
Vandaag bel ik aan bij het huis aan de
Bokhovense Maasdijk, waarvan ik jaren
dacht: dáár zou ik graag eens naar
binnen gaan. Rein Peters opent de deur
met een gastvrije zwaai. Binnen brandt
de kachel genoeglijk en het appelgebak
staat klaar. Laten we wel wezen, er zijn
ergere dingen …

Openbaar Ministerie

Rein (Roermond, 1946) ging na de middelbare school rechten studeren in Nijmegen.
Hij leerde er zijn vrouw Diny kennen. Na
zijn afstuderen werkte hij bij het Openbaar Ministerie in ’s-Hertogenbosch en
later ook in Breda en Den Haag. Hij ging
met pensioen als hoofdadvocaat-generaal
(hoofd van aanklagers in hoger beroep bij
het gerechtshof). Na zijn pensioen deed
hij nog 5 jaar zittingen bij het gerechtshof
als raadsheer-plaatsvervanger. Nu zit hij
nog in een paar commissies, waarvan de
aardigste de ombudscommissie is van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierin wordt
geprobeerd conflicten tussen burgers en
de gemeente op te lossen. Ook zit hij in een
klachtencommissie voor tolken en vertalers. Maar eigenlijk verlegt hij de aandacht
liever naar de kinderboeken die hij schrijft.

Boeken die ergens over gaan

“Vroeger vertelde ik onze twee dochters,
Lieke (’79) en Anke (’81) graag verhalen.
Waarom schrijf ik het niet een keer op,
dacht ik op een gegeven moment.” In 1994
zag zijn eerste geesteskind ‘De verbroken
cirkel’ het licht. Het speelt met de ideeën
van de theoretische natuurkunde en is
geïnspireerd op de avonturen van Alice in
Wonderland. Het is inmiddels uitverkocht.
Na dit boek volgde Rein bij Scriptplus 4 jaar
lang de opleiding Kinderboeken schrijven.
In 2010 kwam zijn volgende boek uit: ‘Het
koperen kruis’. Dit speelt in WOII en gaat
over een Noorse piloot die bij de RAF
werkte. Rein: “In de Tweede Wereldoorlog
stortte een RAF-piloot neer bij Vlodrop.
Mijn moeder zag het gebeuren. Ze heeft tot
haar dood het graf van de piloot verzorgd
en er is een innige band ontstaan tussen
de familie van de piloot en onze familie.”
In het boek is de piloot monnik geworden
en twee kinderen die voor een schoolkrant
schrijven komen daar achter. De verhalen
van Rein zijn geschreven voor de leeftijd
van 12 tot 15 jaar. Ze zijn alle geplaatst in

een historische context, maar het verhaal
zelf berust op fantasie. “Het vraagt wel iets
van de lezertjes”, lacht Rein.

theek in Denemarken. In de boeken is de
oom van het meisje de tekenaar. Meer info
vindt u op ‘Incaprins.blogspot’.

Trilogie ‘De Incaprins’

Trollenland

Drie jaar geleden stopte hij met werken en
kreeg meer tijd. Hij schreef weer een jeugdboek met een historische inslag, getiteld ‘De
urnen van Machu Picchu’. Het beschrijft de
verovering van het Incarijk door de Spanjaarden en de botsing tussen de Spaanse
en indiaanse culturen. Het speelt 50 jaar
na de Spaanse verovering. De Spanjaarden
hebben zich gevestigd, maar de oude Incacultuur is nog levend. Hoofdpersoon is de
13-jarige dochter van een Spaanse soldaat
en een indiaanse moeder die haar weg
moet vinden in de botsing van culturen.
“Ik schrijf vanuit het perspectief van een
meisje; ik kan me door mijn dochters beter
inleven in meisjes van die leeftijd”, verklaart
Rein zijn keuze. Het meisje heeft als tegenspeler een prins, de troonopvolger van
de laatste Incakoning. Ze wonen in de
verborgen stad Machu Picchu. Er wonen
ook vluchtelingen in de stad. De Incaprins
krijgt de opdracht een nieuwe plaats te
vinden voor deze vluchtelingen. ‘De urnen
van Machu Picchu’ werd gevolgd door ‘Het
geheim van de chakana’ en ‘De weg naar
Paititi’. Bijzonder is dat de tekeningen in de
drie boeken afkomstig zijn uit een manuscript (rond 1610) van de Koninklijke Biblio-

Rein: “Er komt nog een boek: ik heb het
net af. Dat speelt in trollenland. Een meisje
komt op de boerderij in contact met mythische wezens. Het is een boek vol allegorieën, het houdt mensen een spiegel voor”,
licht hij een tipje van de sluier op. Hij is nog
lang niet uitgeschreven. Hij verheugt zich
erop binnenkort te kunnen gaan schrijven
in de pipowagen die achter in de tuin staat.
Een inspirerende plek van waaruit we nog
veel boeiende boeken mogen verwachten.

En verder …

Rein en Diny wonen met veel plezier aan de
Bokhovense Maasdijk. Rein volgt Pilateslessen in Engelen, hij verzorgt zijn schapen
(‘s zomers gaan ze op de dijk) en is als
dijkbewoner tot dijkwacht benoemd. Bij
hoog water houdt hij in de gaten of de dijk
scheuren vertoont. Zijn vrouw Diny werkt
doordeweeks in Groningen op de universiteit. Enkele keren per week past Rein op
hun twee kleinkinderen, Fenne van 8 en Kai
van 2.
De boeken zijn te bestellen via www.
boekenroute.nl

Rein Peters met kleindochter Fenne en lam Nienke
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Reparaties en accessoires
iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

Apple,
Sony X Samsung,
pe
Lumia ria, Nokia
, HTC,
LG...
SMART SERVICE WITH A SMILE
zonder afspraak • reparaties binnen 30 minuten • ruime openingstijden
gratis onderzoek & advies • 12 maanden garantie • duidelijke, scherpe prijzen
gratis parkeren • ook voor softwareproblemen
www.smart-repair.nl • denbosch@smart-repair.nl
De Bloemendaal 10 • 5221 EC • ’s-Hertogenbosch • 073 737 01 44
u vindt ons ook in Nijmegen en Tilburg

Bitterkoude open dag tv Engelen, maar ...
Els Brendel
Aan de voorbereidingen lag het niet en
binnen in het prachtig opgeknapte clubhuis
van tv Engelen was het lekker warm. Maar
laat 18 maart, de datum van de open dag,
nu net de allerkoudste 18e maart ooit zijn.
’s Morgens is de World Tour - de competitie voor de allerjongsten - op advies van
de KNLTB, de tennisbond, al afgelast. En
het bestuur besloot toen ook om de clinic
voor junioren niet door te laten gaan. Té
koud. Toch trotseerden enkele ouders
en kinderen de winterkou en gingen een
balletje slaan. De allerjongste zelfs met
zijn zonnebril op: helemaal klaar voor het
beginnende seizoen.
En dat nieuwe seizoen staat bol van de
activiteiten. De interne wintercompetitie,
waar altijd veel belangstelling voor is, werd
feestelijk afgesloten. Voor de voorjaarscompetitie hebben zich voor de vrijdagavond maar liefst 11 teams ingeschreven,
voor de zaterdag 2 en voor de zondag ook
2, waarvan 1 jeugdteam. De kick-off was
onder leiding van Simontennisschool al
een groot succes. Hopelijk heeft dit navolging in de resultaten. Er wordt op allerlei
niveaus gespeeld, natuurlijk voor de winst,
al blijft spelplezier het belangrijkste. Dat
publiek van harte welkom is bij de verschillende wedstrijden, is vanzelfsprekend. Voor
mensen die kennis willen maken met tennis,
is er de eerste donderdag van de maand
een introducé-avond. Ken je iemand van de
vereniging, dan kun je samen een balletje
slaan.
Wat betreft de jongste jeugd is er een
samenwerking met tv Maaspoort, tv De
Groote Wielen en tv Maliskamp. Door

samen activiteiten te organiseren is er meer
volume en is het mogelijk om kinderen op
hun eigen niveau te laten spelen.
Het traditionele Dubbel Dooier Toernooi trekt ieder jaar spelers uit de wijde
omtrek. De eerste week van september,
de speelweek, bleek echter niet handig
meer omdat dan ook de landelijke tenniscompetitie start. Dus wordt het toernooi
dit jaar voor het eerst georganiseerd in de
vierde week van juni, met zaterdag 23 juni

als startdatum. De clubkampioenschappen
verhuizen naar september.
En op 8 juni is de avond gereserveerd voor
de dames: dan wordt de Ladiesnight georganiseerd, een echt spektakel.
Nieuwsgierig geworden of zelfs al enthousiast? Kijk voor informatie op
www.tennis-engelen.nl of loop gewoon
eens binnen in het Hoenderhok, het clubhuis. Iedere avond van de week open vanaf
19.00 uur.
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Huiskamer Engelen
Door de organisaties Welzijn Divers en Van Neynsel is er een huiskamer opgezet voor ouderen uit
Engelen. Deze huiskamer vindt elke vrijdag plaats van 11.00-16.00 uur in het Hof van Engelen
(Heuvelstraat 30A Engelen).
Voor wie?
Het project is bedoeld voor alle ouderen die behoefte hebben aan contact, gezelschap, activiteiten
of een maatje. Ook ouderen met beginnende dementie of met een zwakke gezondheid zijn meer
dan welkom. Onze deelnemers hebben geen CIZ-indicatie nodig.
De huiskamer
De dag begint meestal met een kopje koffie of thee drinken en
gezellig even bijkletsen met de andere ouderen en vrijwilligers.
Tussen de middag wordt er met zijn allen geluncht. Na de lunch
kan iedereen in principe doen waar hij of zij zin in heeft.
Voor de koffie, thee en de lunch vragen wij een bijdrage van
€3,50 per dag.
Er kunnen in de huiskamer veel verschillende activiteiten
worden gedaan, zoals: spelletjes doen, sjoelen, kleuren,
schilderijen maken, puzzelen en knutselen. Ook kunt u er hulp
krijgen voor het kunnen omgaan met uw tablet of laptop.
Naast al deze activiteiten, staan wij altijd open voor nieuwe
ideeën. Dus heeft u een idee voor een activiteit die u leuk lijkt
om te doen? Laat het ons dan weten!
Bent u geïnteresseerd geraakt voor de huiskamer? Kom dan
gezellig een keer langs om de prettige en ongedwongen sfeer
te ervaren! Wanneer u mee wilt lunchen, zou het fijn zijn als u
zich van tevoren aanmeldt, zodat wij hier rekening mee kunnen
houden bij het halen van de boodschappen!
Wanneer vervoer voor u een probleem is, neem dan ook
contact met mij op. Dan kijken we samen naar de
mogelijkheden voor vervoer, zodat u alsnog naar de huiskamer
kunt komen!
Vrijwilligers
Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers voor de huiskamer. Heeft u interesse in het
vrijwilligerswerk in de huiskamer? Dan kunt u contact met mij opnemen en dan kan er een
vrijblijvend gesprek worden ingepland.
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met:
Michelle de Gooijer (Stedelijk Ouderenwerk, Welzijn Divers)
06-15528557
m.degooijer@divers.nl

Zorgboerderij De Locatie
Slechts een paar minuten fietsen van
Engelen, tussen de weilanden van
Engelen en Vlijmen, ligt naast het Engelermeer een zorgboerderij: De Locatie.
Op De Locatie woont een gezin met
kinderen. Jongeren die, vanwege de
geboden zorg, gebruikmaken van De
Locatie leveren een positieve bijdrage
aan het reilen en zeilen van de boerderij.
Via activiteiten op het terrein komen
ze op een natuurlijke wijze in contact
met elkaar en met anderen. Behalve de
boerderij is er ook een camping en veel
aandacht voor dagbesteding.

Vrijwilligers

Op De Locatie zijn vrijwilligers van harte
welkom, op dit moment vooral in de moestuin en de winkel. Heb je zin om mee te
werken, dan kun je informatie opvragen bij
Willemijn van de Boer, te bereiken op telefoonnummer 06-11950502.

Het aanbod op De Locatie
•

Dagopvang voor jongeren die trainingen in arbeid en vaardigheden aangeboden krijgen.
• Naschoolse opvang en weekendopvang voor speciale kinderen. Er worden
activiteiten aangeboden die de natuurlijke omgeving op en rond het erf
biedt. Te denken valt aan appels rapen
en appeltaarten bakken, pionieren en
hutten bouwen, dieren helpen verzorgen
of klussen in de groentetuin.
• Begeleid wonen voor jongeren (vier
appartementen).
• Een kleinschalige camping, stadscamping van ’s-Hertogenbosch en tevens
de vaste plek voor Kampeleren, waarbij
ouders en kinderen met een ‘geschiedenis’ in de hulpverlening samen
kamperen gedurende circa 10 dagen.
• Een plek voor trainingen, teambuilding
en buitensportactiviteiten (deze ruimte
kan ook gehuurd worden voor familie- en
bedrijfsuitjes).
• Een winkel waar eigen producten en
streekproducten te koop zijn.
Kortom: De Locatie is een ‘natuurlijke’
omgeving, waarin kinderen en jongeren
kunnen groeien naar volwassenheid op een
plek waar leren en het zichzelf ontwikkelen
op praktische wijze wordt vormgegeven.

Lammetjesdag

Tweede paasdag was het lammetjesdag op
de boerderij en werd de boerderijwinkel
heropend. De winkel is elke woensdag,
vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 tot
14.00 uur. Er zijn eigen verbouwde groenten
en fruitproducten te koop, eieren, zelfgemaakte jam, olie, dressings en andere
streekproducten van ‘duinboeren’ uit de
omgeving.
Tijdens de goed bezochte dag kon iedereen
kennismaken met de zorgboerderij, de
winkel en alle activiteiten die georganiseerd worden.

van PEC Zwolle, de toiletten en douches
kwamen van de Bossche rugbyclub. De keet
is in de tien jaar dat deze bestond steeds
verder uitgebouwd en gemoderniseerd,
ook door de cliënten zelf. Ze deed onder
meer dienst als huiskamer en kantine voor
de cliënten, maar ook als toiletblok voor de
camping.
Al met al vormde de keet het hart, de trots
van zorgboerderij De Locatie.
Hopelijk kunnen de kinderen met uw (financiële) hulp weer een fijne plek krijgen. Er is
geld nodig voor een nieuw gebouw, maar
vooral ook voor nieuwe inventaris. Er is een
doneeractie opgezet op de volgende site:
www.doneeractie.nl/help-de-kinderenvan-de-locatie-uit-de-brand/-16774.

Brand

Eind januari sloeg het noodlot toe: er
ontstond brand in de keet van zorgboerderij De Locatie. De keet brandde volledig
af, wat een grote klap was voor De Locatie.
Zes geschakelde containers waren het, met
een puntdakje erop. De keet was in het
verleden volledig aangekleed met hulp van
vrijwilligers en regionale bedrijven, die hier
belangeloos aan meewerkten. De containers waren het voormalige supportershome

eFFect Festival

Op 9 en 10 juni vindt het (gratis toegankelijke) eFFect Festival plaats op het terrein
van de zorgboerderij. In de volgende Tweeterp meer informatie over het effect dat dit
festival teweegbrengt.
Meer informatie over de zorgboerderij is te
vinden op: www.delocatie.nl.
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PROFESSIONELE MUZIEKLES IN ENGELEN
neem een gratis proefles
• akoestische gitaar

Johannes Westendorp

Engelerhart/ Kindcentrum

• elektrische gitaar

Erik den Tuinder

Engelerhart/ Kindcentrum

• zang

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• piano

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• dwarsfluit

Babs van der Graaf

Engelerhart/ Kindcentrum

• klarinet

Joost van Balkom

Engelenburcht

• slagwerk

Pieter Bast

Engelenburcht

Voor jong en ‘oud’
Alle docenten zijn conservatorium opgeleid
Meer info over docenten en tarieven via www.muziekschoolshertogenbosch.nl
Bij enige vaardigheid kan worden meegespeeld met het orkest van Muziek Collectief Engelen

info@muziekschoolshertogenbosch.nl/ 06- 173 869 14

Met grijpers en handschoenen op pad
Op zaterdag 24 maart jl. organiseerde de
gemeente ’s-Hertogenbosch weer de jaarlijkse zwerfvuilactie en haakte daarmee in
op de landelijke opschoondag. In de hele
gemeente gingen in totaal 1200 personen
verdeeld over zestig groepen aan de slag.
In Engelen en Bokhoven waren de mensen
van FC Engelen, het Kadekoor, bewoners
van Velderwoude en Wuijvenhaerd en
Stichting Welzijn Bokhoven actief. Na een
welkom door Martien van Gorkom van de
gemeente ging men onder ideale weersomstandigheden op pad, gewapend met
grijpers, oranje hesjes, handschoenen en
vuilniszakken. Erg bijzonder was dat daarbij
op Velderwoude een slang werd gevonden.
Door het jaar heen lijkt het opruimen van
het zwerfafval een zaak van de gemeente.
Ligt er in uw buurt al een tijdje zwerfafval?
Meld het dan aan via de BuitenBeter App
of via 073-615 5555. Dit meldpunt is er ook
voor losliggende stoeptegels, ’n kapotte
lantaarnpaal, verstopte straatputten, graffiti, vernieling van speeltoestellen en stanken geluidsoverlast. Als u zelf af en toe een
handje wilt uitsteken, zoals Wil Kivits met
zijn scootmobiel bijna wekelijks doet, kan
het meldpunt u ook voorzien van ’n grijper,
vuilniszakken en een locatie waar u het vuil
kunt achterlaten.
Pim Verschueren en Driek Zeegers, beiden
8 jaar, behoorden tot de jongste schoon-

makers. Na afloop waren ze zeer verwonderd over de hoeveelheid afval die er in de
bermen lag. Ze zijn zich duidelijk bewust
geworden dat het beter is om minder
wegwerpproducten te gaan gebruiken. Ze
haalden, met begeleiding, vijf volle vuilniszakken op. Gelijk werd ook een nieuw initiatief geboren om ook grijpers aan te vragen
bij de gemeente en daarmee wat vaker
rond de school schoonmaak te houden.

Rinie van Buul van de gemeente vertelde
nog over een ander initiatief aan de
Gemaalweg nabij de brug bij het kasteeltje
Meerwijk. Daar wordt door Joep regelmatig
zwerfafval opgehaald. Hij heeft daarbij
een sticker ontworpen en die zal worden
geplaatst op de groene vuilnisbak die daar
staat. Bij deze vuilnisbak kan de gemeente
op afstand zien of hij vol is. Er staan meer
van dit soort vuilnisbakken in de gemeente
o.a. in het speeltuintje in Bokhoven.
Na de gedane arbeid liet ieder zich de
lunch, verzorgd door PLUS Mulder, op het
Jenaplein in Engelerhart goed smaken.
Gezien het enthousiasme van de schoonmakers kan deze actie weer als geslaagd
worden beschouwd. De dorpen zijn schoon
en de clubkassen weer gespekt.

Slang
Slang gevonden bij Velderwoude tijdens de
zwerfvuilactie.
Is er iemand die de slang mist, graag
melden aan de redactie of de wijkagent!
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seniorenles

www.blankautoschade.nl

BOEM IS BLANK!

Autoschade is altijd vervelend,
maar dankzij Blank Autoschade
snel weer opgelost.
Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent
u binnen de kortste keren weer
mobiel.
We handelen het gehele schadetraject voor u af. Als erkend Focwa
Eurogarantbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering ontvangt u gratis vervangend
vervoer.
Wij helpen u graag op weg!

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

Enquête JJC de Schuilplaats

Wij zijn druk bezig om JJC De Schuilplaats
te vernieuwen en te verbeteren. We willen
graag dat het jongerencentrum een plek is
waar alle jongeren uit Engelen zich thuisvoelen en waar ze graag naartoe komen.
We hebben een enquête online geplaatst
en willen met name de jongeren tussen 11
en 18 jaar vragen deze in te vullen. Natuurlijk horen we ook graag de stem van ouders
en wat er georganiseerd moet worden voor
de jeugd. De enquête is te vinden op Facebook, bovenaan op onze pagina.
Invullen kost ongeveer 1 minuut.
www.facebook.com/deschuilplaatsinengelen

Workshop OPPASSEN

Pas jij wel eens op je neefjes en nichtjes of
op kinderen uit de buurt?
In mei organiseert De Schuilplaats i.s.m.
Powerup073 een workshop: Oppassen
op jonge kinderen. In de 4 workshops
staat elke keer één thema centraal, zoals:
veiligheid en gedrag. Je leert hoe je jezelf
presenteert als je als oppasser aan de slag
wilt gaan bij een gezin. Heb je serieus
aan de 4 workshops meegedaan, dan
ontvang je een certificaat van deelname.
De workshops kun je niet los van elkaar
volgen. Je moet dus alle 4 de avonden
aanwezig zijn. De data zijn: (dinsdag) 8, 15,
22 en 29 mei 2018 van 19.00 tot 20.30 uur.
Deze workshop is ontwikkeld door jongerenwerksters van Powerup073 i.s.m. GGD
Hart van Brabant en wordt begeleid door
Robin Govaart en Jos de Kort.
NB De oppasworkshop is zowel voor
jongens als meiden van 12 t/m 17 jaar.

Gezocht PARTY-crew

Bij De Schuilplaats krijgen we steeds vaker
de vraag of de ruimte te huur is voor
feesten.
Dat is zeker mogelijk, maar … we hebben
op dit moment geen vrijwilligers die de
feestjes kunnen begeleiden. We zijn op
zoek naar (volwassen, 21+) bewoners uit
Engelen die, tegen een kleine vergoeding, De Schuilplaats willen beheren bij
feesten. De taken van de crew bestaan uit
het openen en afsluiten van De Schuilplaats. Tijdens de feestjes ben je aanwezig
(op de achtergrond), maar je staat klaar
voor de huurders. Je houdt toezicht op de
gemaakte afspraken en de veiligheid. Aan
het einde van het feest ruim je gezamenlijk
op. Naast een kleine vergoeding bieden we
je de mogelijkheid om een BHV-certificaat
te halen.
Heb je interesse of wil je meer informatie,
neem even contact op met Jos de Kort,
jongerenwerker.

Even voorstellen:

Mijn naam is Tycho Wagemans, ik ben 17
jaar oud en ik woon in de Kruiskamp te
‘s-Hertogenbosch.
Ik ben een stagiaire bij De Schuilplaats en ik
volg de opleiding Sport & Recreatie aan het
Koning Willem I College.
Mijn hobby’s zijn voetballen, uitgaan met
vrienden en gamen (vooral FIFA). Mijn
vriendin heet Zoë en komt uit Engelen. Ik
voetbal bij FC Engelen in het team A2 in de
spits. Verder ben ik in mijn vrije tijd bezig
met de opleiding KNVB-scheidsrechter.
Bij De Schuilplaats ben ik op woensdagmiddag en vrijdagavond te vinden tijdens
de inloop. Ik hoop jullie daar snel een keer
te zien.

Contactgegevens:

Jos de Kort (jongerenwerker)
j.dekort@powerup073.nl
06-55788548
Jeugd- & Jongerencentrum De Schuilplaats
Engelerpark 8
5221 AM Engelen
schuilplaats@home.nl
www.facebook.com/deschuilplaatsinengelen

Activiteitenaanbod:

Dag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

Activiteit
Jongerenbestuur
Inloop jongeren
Inloop schooljeugd
Sport- &
Spelactiviteit
Streetcats
Inloop
Jongereninloop
Schuilplaats XL

tijd
18.30 – 19.30u
19.30 – 21.00u
13.30 – 15.30u
15.30 – 17.00u

Leeftijd
13+
13+
10+
10+

Opmerkingen

14.15 – 15.45u
18.30 – 20.00u
20.00 – 21.30u
20.00 – 23.00u

Groep 8
11+
13+
13+

meiden

bij goed weer buiten op het panna-veldje

data: 18 mei – 15 juni – 6 juli
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BIN-berichten
Diefstal

In de nacht van dinsdag op woensdag 21
maart omstreeks 00.00 uur werd er ingebroken bij een bedrijf aan De Beverspijken.
Aan de achterzijde aan het fietspad was het
hekwerk vernield en vanaf het bedrijfsterrein hebben 4 à 5 personen een aanhangwagen met RVS-rollen gestolen. Vermoedelijk heeft men deze op het fietspad
achter een auto aangekoppeld en zo
weggenomen. Aangifte werd opgenomen
en een onderzoek werd ingesteld. Heeft
u iets verdachts gezien rond dit tijdstip in
de buurt van deze locatie, dan kunt u dat
melden bij de wijkagent.

Opsporing

Op vrijdag 23 maart om 10.48 uur kwam bij
een woning aan het Postekampke een man
aan de deur die zei dat hij van Enexis was
en de meter kwam controleren. Bewoonster
vertrouwde het niet en belde naar Enexis.
Deze bevestigde dat er op dat moment
geen controles werden uitgevoerd. De man
zag er als volgt uit: ongeveer 1.70 meter,
rossig krullend haar, hij droeg een jas van
Enexis, had mapje bij zich, maar er was
geen auto van Enexis in de buurt. Laat niet
zomaar vreemden in uw woning: controleren mag altijd!

Inbraak in woning

Op vrijdag 23 maart tussen 19.00 en 22.40
uur werd er ingebroken in een woning aan
de Roerdomp. Aan de achterzijde van de
woning werd een raam ingeslagen en vanuit
de woning werden meerdere goederen
weggenomen. Aangifte werd opgenomen,
een buurtonderzoek werd uitgevoerd.
Heeft u iets verdachts gezien rond dit tijdstip in de buurt van deze locatie, dan kunt u
dat melden bij de wijkagent.

Op zaterdag 24 maart tussen 22.30 en 22.50
uur werd er ingebroken in een woning aan
de Kraanvogellaan. Aan de achterzijde van
de woning werd met een steen uit de tuin
een raam ingegooid. Vanuit de woning
werden meerdere goederen weggenomen.
Aangifte werd opgenomen, een buurtonderzoek werd uitgevoerd en verder onderzoek werd ingesteld. Heeft u iets verdachts
gezien rond dit tijdstip in de buurt van deze
locatie, dan kunt u dat melden bij de wijkagent.

Inbraken in auto’s

Tussen maandag 26 maart 18.00 en dinsdag
27 maart 9.15 uur werd er ingebroken in een
BMW aan de Kraanvogellaan. Het dashboard en de middenconsole zijn uit elkaar
gehaald en de I-drive is weggenomen. Er is
aangifte gedaan.
Tussen maandag 26 maart 20.00 en dinsdag
27 maart 7.45 uur werd er ingebroken in een
BMW aan de Weislag. Het stuur, airbags,
navigatie, I-drive controller en elektronica
werden uit het dashboard verwijderd. Er
was geen braakschade, dus vermoedelijk
werd keyless entry ‘gehackt’. Er is aangifte
gedaan.
Tussen maandag 26 maart 20.00 en dinsdag
27 maart 9.15 uur werd er ingebroken in een
BMW aan de Goudplevier. Het gehele dashboard werd vernield en o.a. het stuur en de
airbags werden weggenomen. Er is aangifte
gedaan.
Tussen maandag 26 maart 20.15 en dinsdag
27 maart 7.50 uur werd er ingebroken in een
Audi aan de Aalscholverlaan te Engelen. Het
stuur, airbag en navigatie werden weggenomen. Er is aangifte gedaan.
Tussen maandag 26 maart 21.30 en dinsdag
27 maart 8.30 uur werd er ingebroken in
een BMW aan de Kraanvogellaan. Het stuur,
airbag, navigatie en audio werden weggenomen. Er is aangifte gedaan.

Tussen maandag 26 maart 23.00 en dinsdag
27 maart 9.00 uur werd er ingebroken in
een BMW aan het Zandkampke. Het stuur
en de airbag werden weggenomen. Er is
aangifte gedaan.
Tussen maandag 26 maart 23.30 en dinsdag
27 maart 7.30 uur werd er ingebroken in
een BMW aan de Aalscholverlaan. Het
dashboard werd vernield en het navigatiesysteem en de centrale computer werden
weggenomen. Er is aangifte gedaan.
Naar aanleiding van al deze auto-inbraken
werden buurtonderzoeken verricht en zijn
camerabeelden bekeken. Onderzoek loopt
nog. Heeft u iets verdachts gezien m.b.t.
een van deze auto-inbraken, dan kunt u dat
melden bij de wijkagent.

Inbraak in Engelerhart

Tussen dinsdag 27 maart 20.45 en woensdag
28 maart 2.00 uur werd er ingebroken in
de sportkantine van FC Engelen en in het
Kindcentrum Antonius Abt Jenaplan aan
het Engelerpark. Er is een raam geforceerd
en er werden goederen weggenomen. Er is
aangifte gedaan. Heeft u deze avond/nacht
iets verdachts gezien aan het Engelerpark,
dan kunt u dat melden bij de wijkagent.

Diefstal van auto

Tussen zondag 1 april 19.00 uur en maandag
2 april 7.30 uur werd een VW Tiguan
gestolen vanuit de Zonneweide. Er werd
aangifte van diefstal gedaan. Mocht u iets
verdachts gezien hebben, dan kunt u dit
melden bij de wijkagent.

Verdachte situatie

Op maandagmiddag 2 april om 14.50 uur
meldde een alerte buurtbewoner in de
Wim Richtstraat te Engelen een verdachte
situatie: “Er loopt een getinte jongen die
veel belangstelling heeft voor geparkeerde
auto’s, leeftijd ongeveer 18 jaar, zwart kort
krullend haar, blauwe jas, zwarte broek,
zwarte schoenen, blauw Nike-shirt, richting de Regenwulplaan.” De politie heeft
in de directe omgeving uitgekeken naar
deze jongen, maar hem helaas niet meer
aangetroffen. Wees alert en bij verdachte
situaties graag wederom melding doen via
0900-8844 a.u.b.

Reacties

Wilt u reageren op dit BIN-bericht,
antwoord via de e-mail: engelen@bindb.
nl naar de BIN-coördinator. Voor spoedmeldingen, als elke seconde telt, bel 112
(politie). Wilt u rechtstreeks de politie
informeren, geen spoed: bel 0900-8844
(politie). Wilt u de politie informeren en
zeker anoniem blijven, bel 0800-7000 (Meld
Misdaad Anoniem). Wilt u de gemeente
informeren, bel dan 073-6155555 of ga naar:
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt/.

Dorpsagenda

Colofon
De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
Engelen en Bokhoven.
Oplage: 2.28� stuks

Woensdag 1 april
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Donderdag 19 april
19.30 uur

Jaarvergadering en lezing Angrisa
in De Engelenburcht

Woensdag 25 april
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Vrijdag 2 april
10.30 uur

Koningsdag
in en om De Engelenburcht

Dinsdag 1 mei
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag 2 mei
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Vrijdag 4 mei
19.30 uur

Dodenherdenking
Protestantse kerk

Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger

Woensdag 9 mei
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff, Tineke Rutten
en Wim Daemen

Zondag 13 mei
14.00 uur

FC Engelen tegen Nieuwkuijk

Woensdag 16 mei
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

(S)limmerik
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Alhoewel niet allemaal,
Ging menigeen ‘zwevend’ naar het stemlokaal.
Maar een kandidaat uit de Haverleij
die was er als de kippen bij
Wie ging nu als winnaar aan de haal?

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

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

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

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

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

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

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 19 mei
Kopij moet uiterlijk

dinsdag 8 mei
binnen zijn.
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www.bighelaardij.nl

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!

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs
500k
Prijs in euro’s

Doorlooptijd in dagen

750
500
250

250k

0

0
Landelijk

Gemiddelde
beoordeling

Noord-brabant

Bighelaardij

Landelijk

Noord-brabant

8,7

9,1

Verkoop

Aankoop

Bighelaardij

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

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl

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

180207_Adv_Bighelaar_190x120_v2.indd 1

Iedereen in de beste handen

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.
Meer weten? Neem contact met ons op.

07-02-18 13:56

Behandeling
‘s avonds
mogelijk

en

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

