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Van de bestuursraad

Opheﬃng dienstverlening hulpsecretarie
Yvonne Schram
Op 28 februari 2019 zijn de bestuursraden
van Engelen en Bokhoven, Empel en Meerwijk en de dorpsraden van Nuland en Vinkel
door het college van burgemeester en
wethouders geïnformeerd over de beëindiging van de uitgifte van reisdocumenten
en rijbewijzen in de dorpshuizen per 1 april
2019.
Bewoners kunnen de documenten blijven
aanvragen en ophalen in Perron 3 in
Rosmalen of in het stadskantoor in ’s-Hertogenbosch. Ook kunnen bewoners kiezen
voor het thuis laten bezorgen van de documenten. Zij moeten hiervoor een vergoeding van € 7,45 betalen.
Als belangrijke reden voor het opheffen
van de dienstverlening wordt genoemd,
dat de veiligheid van de medewerkers maar
ook van de documenten zelf, onvoldoende
gewaarborgd is. Hiervoor zou een behoorlijke (financiële) investering nodig zijn. De
gemeente verwacht verder een substantieel lager aantal aanvragen voor reisdocumenten, omdat de geldigheidsduur door
de rijksoverheid van 5 naar 10 jaar verlengd
is.
In de openbare vergadering van 25 maart
jongstleden heeft de bestuursraad de
wethouder voorgehouden, dat de hulpsecretarie in Engelen al vanaf 1993 (!) onder
vuur ligt.
De
Bestuursraad
Engelen-Bokhoven
schreef destijds in 1993 het volgende aan
het college van burgemeester en wethouders: ‘’Als eerste stap wordt de overeengekomen hulpsecretarie beperkt opengesteld, vervolgens wordt de kwaliteit van de
dienstverlening verminderd en tenslotte
gaat de deur dicht. Dat is het beeld dat

overkomt van de door de gemeente
gevoerde strategie’’.
Herhaaldelijk heeft de gemeente sinds
1993 getracht de hulpsecretarie te sluiten,
dan wel de dienstverlening te verminderen, tot er uiteindelijk sinds 2017 niet
veel meer van over was: een schamel uur
een keer per week en dan nog alleen om
elders aangevraagde paspoorten en rijbewijzen in ontvangst te nemen. De huur van
de beveiligde ruimte in De Engelenburcht
is door het college opgezegd en de ruimte
is ontmanteld. En ja, dat het nu onveilig is
om paspoorten uit te reiken in het café van
De Engelenburcht is waar, maar dit was te
voorzien. De bestuursraad heeft hier vorig
jaar wethouder Kagie al op gewezen. Na
minder, minder, minder blijft er dus niets
meer over van de eerdere annexatieafspraak, namelijk het recht op een hulpsecretarie, tussen het gemeentebestuur en de
Bestuursraad Engelen-Bokhoven.
Een afspraak, die wat de Bestuursraad
Engelen-Bokhoven betreft niet eenzijdig
kan worden opgezegd. Een besluit van
het college van burgemeester en wethouders waarover de Bestuursraad Engelen-Bokhoven niet geraadpleegd is of om
advies gevraagd is. Teleurgesteld heeft
de bestuursraad geconstateerd, dat het
college hiermee ons recht op advies terzijde
schuift. Het op orde houden van de dienstverlening is volgens het college uitgangspunt bij de sluiting van de hulpsecretarie.
Dat is ook het uitgangspunt van de
bestuursraad. Hoe kunnen wij in Engelen en
Bokhoven nog iets van de eerdere dienstverlening overeind houden?
Onze burgers krijgen te maken met kosten:

vervoerskosten en parkeerkosten om reisdocumenten aan te vragen en op te halen
in Rosmalen of op het stadskantoor. Van
dienstverlening is dus geen sprake meer.
Destijds zijn, bij de annexatie van Engelen
en Bokhoven, toezeggingen gedaan dat
delen van de miljoenenopbrengst, die de
gemeente ’s-Hertogenbosch verkregen
heeft door de realisering van woningbouw en grondverkoop, ten goede zouden
komen aan de voorzieningen in Engelen en
Bokhoven. Daar hebben we in Engelen en
Bokhoven nog te weinig van teruggezien.
De bestuursraad heeft vervolgens de
wethouder het volgende voorstel voorgelegd: mocht het college van ’s-Hertogenbosch vasthouden aan de in onze ogen niet
rechtmatige sluiting, dan stelt de bestuursraad voor, dat de documenten na 1 april
2019 gratis worden thuisbezorgd bij de
bewoners in Engelen en Bokhoven. Deze
oplossing doet recht aan het uitgangspunt van het college om de dienstverlening op orde te houden. En het doet
recht aan de annexatieafspraken om voor
Engelen en Bokhoven een uitzondering te
maken voor deze bijzondere, eerder overeengekomen, dienstverlening. De kosten
zijn voor de gemeente aanzienlijk minder
dan de instandhouding van de hulpsecretarie en er wordt tevens recht gedaan aan
eerdere afspraken om een heel klein deel
van de miljoenenopbrengst ten goede te
laten komen aan voorzieningen in Engelen
en Bokhoven.
De wethouder heeft toegezegd om het
voorstel van de bestuursraad in het college
te bespreken.

Helikoptervluchten vanaf de Gemaalweg
Via de omgevingsapp werden de bestuursleden van de raad er opmerkzaam op
gemaakt, dat er helikoptervluchten door
de provincie waren toegestaan. En wel door
de Omgevingsdienst vanaf de Gemaalweg
3. De provincie is weliswaar het bevoegd
gezag, maar de gemeente had in februari
geen bezwaar in het kader van de openbare
orde en veiligheid afgegeven. De bestuursraad was hierin niet gekend!
Door een snelle scan van argumenten is
dit onderwerp ook in de openbare vergadering van 25 maart aan de orde geweest.

De wethouder was enigszins verrast over de
procedure die gevolgd was en zou naarstig
intern onderzoek doen. Het zou een 48-tal
vluchten met een commercieel karakter
betreffen. Nu is de bestuursraad niet a priori
tegen deze pretvluchten, maar de locatie
(natuur, weidegebied en de omgeving zoals
Defensie, Waterschap, windmolen, A59)
omvat toch aspecten die we niet over het
hoofd mogen zien. Ook staat in de randvoorwaarden, dat respect voor het broedseizoen (15 maart-15 augustus) opgebracht
moet worden, maar in de vergunning kwam
dit niet meer terug. Reden te meer om

protest aan te tekenen. De wethouder heeft
beloofd om op korte termijn hierop terug
te komen.
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Bijlessen in Engelen
Ervaren docent
Mavo/ Havo
Vwo

Scheikunde/ Wiskunde/Natuurkunde
Scheikunde

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

06-344 13 887 / 073-631 20 15

Evenementenkalender zonder Losjes
In de openbare vergadering van december
2018 werd onder meer de evenementenkalender van de gemeente behandeld, waarin
het evenement Losjes aan het Engelermeer
werd vermeld.
Met de kennis en wetenschap van de
ervaringen van dit evenement in 2018
dat ondanks de protesten vanuit diverse
kanten, waaronder de bestuursraad, toch
werd toegestaan en gehouden is, heeft de
bestuursraad nogmaals haar eerder aangehaalde bedenkingen met de wethouder
besproken en deze nogmaals bevestigd.
Beloofd werd om hier nog kritisch naar te
kijken.
Recentelijk is eind januari de evenementenkalender 2019 vastgesteld en verheugd
konden we constateren dat het evenement
aan het Engelermeer niet meer vernoemd
stond. Tijdens de recente openbare vergadering van 25 maart is dit met de wethouder
gedeeld, die echter fijntjes opmerkte dat
het evenement uit de kalender is gehaald,
omdat het evenement niet tijdens het baden broedseizoen gehouden mocht worden.
De organisatoren zijn zich nu kennelijk aan

het beraden op welke data het festival wel
mogelijk is. Kortom: de gemeente is nog
steeds van mening dat de locatie Engelermeer in aanmerking voor een evenement
als Losjes kan komen, en dat in de natuur.
Dat is een flinke tegenvaller, en bij voorkomende aanvragen voor een dergelijk
evenement zal nog steviger geprotesteerd
worden om dit te voorkomen. De samenwerking met andere belangenorganisaties
zal dan alsnog gereactiveerd worden.

Volgende vergadering Bestuursraad Engelen-Bokhoven
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag 24
juni 2019 om 20.00 uur in de Engelenburcht.
Insprekers kunnen zich aanmelden tot   24
juni, 12.00 uur via info@bestuursraad.nl  
Voor eerdere vergaderstukken zie:
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Insecten- en vlindertuin Engelen

René van der Hoeven

De Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft
een vaste plantentuin aangelegd bij de
IJsvogel/Fuutlaan in Engelen, de Baksvelstraat in West en de P.C. Hooftstraat
in Zuidoost. Om meer kleur en fleur in de
wijken te krijgen zijn twee gazons van 400
m2 en één van 200 m2 omgevormd tot een
onderhoudsarme vaste plantentuin.
Een tuin met verschillende vaste planten,
grassen en bloeiende heesters, die het
hele jaar schuil- en voedingsplekken biedt
voor onder andere insecten en vlinders.
Deze plekken leveren daarmee volgens de
gemeente een belangrijke bijdrage aan de
biodiversiteit.

Op woensdag 3 april rond 15.30 uur was
het zover. Onder een bescheiden voorjaarszonnetje opende wethouder Van der Geld
de Engelense tuin aan beide zijden van de
speelweide IJsvogel/Fuutlaan. Hij onthulde
daartoe een heus insectenhotel en zette
met een aantal kinderen uit de buurt
plantjes in de grond. En nu maar hopen dat
het wil groeien. Van biodiversiteit was nog
weinig te merken, nog even geduld dus.
U kunt natuurlijk een tuinier bellen, maar
volgens internet is een insectenhotel
bouwen een fluitje van een cent. Wat sloophout, bamboe, restmateriaal, boormachientje, zaag, spijkers, hamer en opgewekt

gemoed leveren doorgaans een leefbaar
hotel, enthousiaste kinderen en een paar
blauwe vingers op.
Prachtig zo’n trendy en levendig centrum in
uw eigen tuin. Nu nog tegels en kunstgras
er uit, bloeiende planten er in en uw vingers
kleuren vanzelf van blauw naar groen.
Natuurmonumenten heeft op het moment
dat ik dit schrijf een wilde bloemenactie:
u kunt gratis zaad krijgen via
www.nm.nl/actiepakket.
linkerfoto: Sandra Peerenboom
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Livemuziek!

Het DIEZEPODIUM presenteert in De Engelenburcht
Zaterdag 11 mei 2019
Na de prachtige optredens van Gadja en
Soulvamp is het nu de beurt aan: Face to
Face.
Vier rockers die houden van het echte werk.
Puur zoals muziek bedoeld is: geen poeha,
maar gas erop! Face to Face speelt rock/
popcovers die iedereen kent, van vroeger
en nu, meestal orgineel en soms in een
ander jasje.
Zaal open 20.30 uur Entree € 7.50
Een greep uit de playlist van Face to Face:
David Bowie - Rebel Rebel ● Higher ground
- Red hot chily peppers  ● Burnig love - Elvis
presley ● Immigrant song - Led Zeppelin
● what i like about you - the romantics ●
Jerusalem - Anouk ● Always on the run Lenny Kravitz ● Baby Love - Mother’s Finest
● ● If I Go - Anouk ● Another Brick in the
Wall - Pink Floyd (rock version) ● Black or
White - Michael Jackson ● Fooled around
and Fell in Love - Winery Dogs   ● Gimme
all your Lovin’ - ZZ Top ● Give it Away - Red
Hot Chili Peppers ● High Road Easy - Sass
Jordan ● Highway to Hell - AC/DC ● Honky
Tonk Women - Rolling Stones ● Cochise Audioslave ● Pride (In the Name of Love)
- U2 ● It’s all over Now - Rolling Stones ● I

will Follow - U2 ● Kiss - Prince ● Another 45
Miles to Go - Golden Earring ● Your Little
Secret - Melissa Etheridge ● Whatever you
Want - Status Quo ● White Room - Cream
● Nobody’s Wife - Anouk ● Nutbush City
Limits - Beth Hart & Joe Bonamassa ●
Purple Rain - Prince ● Roxanne - The Police
Beste muzikanten en muziekliefhebbers:
Het Diezepodium is een initiatief van De
Engelenburcht en is gevestigd in De Engelenburcht. Wij beschikken over een prachtig
gerenoveerde zaal met geweldig geluid en
licht, Wat we zoeken zijn bandjes, muziek-

gezelschappen, orkesten en ensembles die
hier gebruik van willen maken! Ons streven
is elke zondagmiddag vanaf 15.00 uur livemuziek te presenteren. Alles is mogelijk
van pop, rock, soul, funk, alto tot jazz en
klassiek. Het liefst uit Engelen of Bokhoven
maar uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving
mag ook.
Aanmelden en meer info diezepodiumengelenburcht@engelenburcht.nl
of
tel.
06-46114449
Ons streven is om bij genoeg aanbod te
starten op 5 mei!
We houden jullie hiervan op de hoogte via
onze site en facebookpagina.

‘Kitsjen Eet’
Help ons de nieuwe keukenapparatuur te
financieren door lekker te komen genieten.
Op zaterdag 25 mei kookt chef Sjef
Bombeek van Princée een heerlijk viergangendiner in de vernieuwde keuken van de
Engelenburcht. Het wordt een aaneenschakeling van culinaire hoogstandjes en de
gangen zullen worden omlijst door allerhande leuke en gezellige acts. Een heuse
dinershow dus.  

workshop. Daar kunnen we echter wel wat
financiële ondersteuning bij gebruiken en
met ‘Kitsjen Eet’ willen we ook voor onze
sponsors het aangename aan het nuttige
koppelen.

De kaartjes kosten slechts € 50,00 en het
aantal couverts is beperkt tot 100, dus
wacht niet te lang met reserveren (engelenburcht@engelenburcht.nl).
De opbrengst van de dinershow is bestemd
voor onze ‘nieuwe’ keukenapparatuur.
Omdat de kosten voor de baten uitgaan,
heeft het bestuur besloten om scherp in
te kopen bij de horecaveiling. Dit om de
keuken veiliger te maken en geschikt voor
het bereiden van gezonde en moderne
lunches en diners of voor een leuke kook-

Bingo op vrijdagavond 3 mei en
vrijdag 7 juni.
Kaarten op vrijdagavond 19 april en
17 mei.

Met een decor van water, schepen en op de
achtergrond kasteel Meerwijk ontstaat een
unieke ambiance voor een muzikale zomeravond. Muziek voor en door Engelenaren.
Een bijzonder evenement met Engelenaren
en voor Engelenaren die muziek maken,
zingen en dansen.
Veel lokale muzikanten, gezelschappen en
koren zullen optreden in een programma
tussen 16.30 en 22.00 uur. Wil jezelf een keer
optreden of ken je muzikanten die graag
willen optreden, stuur dan een mail naar:
muziekopdedieze@gmail.com
Iedereen is welkom, op het water, aan de
prachtige kade en langs de dijk om onder
het genot van een hapje en een drankje te
genieten van dit bijzondere concert. Maak
er je eigen picknick van, maar er is ook een
drankje verkrijgbaar.
Noteer 15 juni voor Muziek op de Dieze!

Koningsdag: Engelen barst uit zijn voegen
Nog geen plannen voor Koningsdag?
Goed nieuws: je hoeft Engelen niet uit
dit jaar! Er is van alles te doen bij De
Engelenburcht. Wat dacht je van: de
leukste gratis attracties en spelletjes,
muziek en volop eten en drinken? Dit is
het programma:

24 en 26 april: versieren!

Jouw kind doet toch zeker ook mee met
de fietsoptocht? Op 24 en 26 april kun
je tussen 13.00 en 16.00 uur gratis je fiets
komen versieren bij PLUS Mulder. Alle
versierspullen liggen klaar. Kom langs,
schrijf je (kind) in voor € 1,50 en versieren
maar! Inschrijven kan ook bij Joris (Karekiet
1) of Eva (Wouterus van der Doelenstraat 5)
in Engelen.

11.30 uur verzamelen!

Kinderen met versierde fiets verzamelen bij
De Engelenburcht voor de optocht.

11.45 uur start fietsoptocht

Harmonie Oude Post gaat voorop tijdens de
optocht. De kinderen fietsen achter hen aan.
Dit jaar hebben we een nieuwe route. Dit is
´m: Engeler Schans, Graaf van Solmsweg,
De Terp, Achterstraat, Dorpstraat, Kraanvogellaan, Kokmeeuw, Goudplevier, Fuutlaan,
Schoolstraat en De Vlacie. We parkeren de
fietsen bij de Protestantse kerk en lopen
naar De Engelenburcht. We hopen op veel
publiek en aanmoedigingen onderweg!

12.30 uur prijsuitreiking

De jury bepaalt welke fietsen de mooiste
zijn. De winnaars krijgen een leuke prijs!
Alle deelnemers krijgen na afloop nog iets
lekkers van PLUS Mulder.
Honger gekregen? De keuken van De Engelenburcht is open, Stefano’s Pizzamobiel
staat vanaf 16.00 uur voor je klaar met heerlijke Italiaanse pizza’s en PLUS Mulder heeft
een kraam.

13.00 uur attracties, vrijmarkt, spellen

Een zweefmolen, treintje, trampolines, twee
grote springkussens en een grote hoop
zand wachten op de kinderen. Willen ze
nog een keer? Geen probleem: ze kunnen
zo vaak gaan als ze willen en hoeven niets
te betalen.
Hou je van koopjes? Kom naar de vrijmarkt
en word voor een prikkie eigenaar van nog
hele mooie spullen! Iets te verkopen? Een
hele kraam huren kost € 3,00 en een halve
€ 1,50. Reserveren doe je via: koningsspelen.
engelen@gmail.com of bij Joris.
Houdt je kind van spelletjes? Mooi! Wij
zetten de leukste Oud-Hollandse spellen
klaar. Doe ze allemaal en win iets lekkers!

14.00 uur ballonnenclown

Even genoeg van de attracties en de
spellen? De volgende act staat alweer klaar:
een clown tovert de mooiste en grappigste
dingen van ballonnen. Komt dat zien!

17.00 uur dj

Terwijl de kinderen zich vermaken, vermaakt
de dj ons met zijn mooiste nummers. De
bar en de keuken zijn open. Het zal aan
niets ontbreken!

20.00 uur einde van het feest

Aan al het goede komt een einde. Nog niet
genoeg gefeest? Opruimers zijn van harte
welkom om nog even de handen uit de
mouwen te steken!

Wat als het regent?

Op het weer hebben we geen invloed. Stel
dat het heel slecht weer is, dan verplaatsen
we zo veel mogelijk activiteiten naar binnen
en maken we er daar een mooi droog feest
van.

Vragen?

Wil je nog iets weten? Wil je misschien
ergens mee helpen? We horen het graag!
Mail naar: Koningsspelen.engelen@gmail.
com. Spreek ons aan: Joris ten Berge, Wim
de Bont, Eva Buijs, Wendy Marijnen, Theo
Nijholt en Ralf van de Wiel. Of bel/app:
06-2182.6232.
We kijken ernaar uit iedereen te zien op
27 april en Engelen uit zijn voegen te laten
barsten!
Nu bedanken we alvast al die ruimhartige sponsoren uit Engelen, de gemeente
‘s-Hertogenbosch en Engelens Belang.
Dankzij hun steun wordt het een prachtfeest voor iedereen!
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≈≈ h e uve l t j es ≈≈

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent u
binnen de kortste keren weer mobiel.

Zoekt u HUISHOUDELIJKE HULP? Slechts
€ 12,95 per uur, www.tiptopstudent.
nl Whatsapp/bel 06-14826000 of mail
welkom@tiptopstudent.nl.

We handelen het gehele schadetraject voor u af. Als erkend Focwa
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

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

Te huur in Lochem/Achterhoek:

mooi ruim 4 persoons recreatie-chalet.
Berging voor 2 fietsen. Hond toegestaan.
Roken niet.
Grote tuin, prachtig park en omgeving.
Voor nadere informatie:
agvdgiessen@telfort.nl

Orthomoleculaire /
kPNI therapie zelf
ervaren?
Schrijf je in voor mijn gratis
Online
kennismakingsprogramma

vanappeltotzeekraal.nl

Stembureau verhuisd

Een groot aantal bewoners van het oude
gedeelte van Engelen vraagt zich af waarom
het stembureau na 40 jaar is verhuisd van
De Engelenburcht naar kindcentrum de
Matrix.
Zeker omdat dit stembureau nu dichter bij
het andere stembureau in Engelerhart ligt.
Navraag bij de gemeente geeft aan dat
het voormalig stembureau in De Engelenburcht niet meer voldoet aan de huidige
toegankelijkheidscriteria. De gemeente
heeft daarom een stembureau ingericht in
kindcentrum de Matrix.

“Dansen is mijn lust en mijn leven”

Kim Goderie begon eigen dansschool
Monique Geertsen
Een eigen dansschool was altijd al de
droom van Kim Goderie. Twee jaar
geleden ging die in vervulling toen ze
Studio Max in Vlijmen kon overnemen.
Echte hartstocht laat zich niet verloochenen, zo blijkt uit haar verhaal.
Al toen ze een peuter was, danste Kim
Goderie. En dat werd alleen maar meer
en meer, zo leuk vond ze het in de lessen
van haar danslerares Frederique Veltman
van de Vlijmense dansschool Studio Max.
Steeds vaker was Kim daar te vinden. Heerlijk dansen, meehelpen in de lessen. Liefst
wilde ze er haar beroep van maken, maar
haar vader trapte op de rem. “Nee, daar is
geen droog brood mee te verdienen”, waarschuwde hij zijn dochter. Misschien heeft hij
wel gelijk, dacht ze. Daarom besloot ze een
opleiding tot secretaresse te volgen; altijd
handig. Daarna dook ze ook nog in een
studie communicatie en marketing.
Maar het dansen kon ze niet laten, en naast
haar parttime baan in de communicatie
ging ze weer lesgeven in de dansschool van
haar jeugd. Ze volgde ondertussen ook al
de docentenopleiding dans en voelde zich
helemaal als een vis in het water. Echte
passie laat zich niet wegstoppen, dat bleek
maar weer. En toen deed haar lerares, die
langzaamaan wilde gaan minderen, haar
een voorstel dat ze niet kon weigeren …

Stroomversnelling

Dat was zo’n twee jaar geleden. Anno 2019
is Kim Goderie (31) eigenaar van Studio
Max in Vlijmen waar ze, voorlopig nog
samen met haar voormalige danslerares,
danslessen verzorgt voor jong en oud, van
klassiek ballet tot hiphop, van peuterdans
tot bodyshape. “Toen Frederique mij vroeg
of ik de dansschool van haar wilde overnemen, was ik enorm blij. Dansen was altijd
al prioriteit nummer één bij mij. Mijn droom
kon in vervulling gaan.” Eind goed al goed,
zou je zeggen.
Maar na de eerste euforie overviel haar
een enorme twijfel. Want haar leven had
nogal op z’n kop gestaan de laatste tijd. “Ik
was nog niet zo lang getrouwd met Stan,
en we hadden een baby van net een jaar,
ons dochtertje Zara.” Niet lang dáárvoor
hadden ze bovendien in Engelen een fijn
huis gevonden, waar ze waren geland. “We
waren verliefd geworden op de dorpse sfeer
hier”, vertelt Kim, die in Vlijmen is geboren
en getogen. “Mensen groeten elkaar,
kinderen spelen op straat. Het is ruim en
groen. We voelden ons meteen thuis.”

Hun leventje, dat met al die veranderingen
flink op z’n kop had gestaan, was nu eindelijk in rustiger vaarwater gekomen. “En dan
moest ik beslissen of ik ondernemer wilde
worden met alle risico’s van dien. Ik was
enorm in tweestrijd. Maar mijn man gaf
me het beslissende duwtje.   Hij zei, dit is
toch wat je altijd wilde? Gewoon doen! En ik
hakte de knoop door. Heel spannend. Maar
ik heb er geen moment spijt van gekregen.”

Bestemming gevonden

Kim heeft haar bestemming helemaal
gevonden. Iedere dag rijdt ze naar Studio
Max in Vlijmen, zo’n tien autominuten van
Engelen. Ze telt veel kinderen uit Engelen
onder haar leerlingen, en vaak ook hun
moeders. De dansschool heeft onderdak
in sportcomplex de Hoge Heide, met als
directe buren onder meer een tennisvereni-

ging, een bowlingclub en een fitnessclub.
“We versterken elkaar. Wij organiseren
ook dansfeestjes, leuk om bijvoorbeeld te
combineren met bowlen.”
Vijfentwintig uur per week geeft ze les,
iedere dag van ’s middags tot ’s avonds, plus
de zaterdagmorgen. Daarnaast verzorgt ze
workshops, begeleidt een talententeam en
organiseert de jaarlijkse voorstelling met
alle leerlingen, compleet met alle regelwerk
van dien. Een vol bestaan maar ze draait er
haar hand niet voor om. “Mijn schoonouders zeggen wel eens, jij zegt nooit dat je
naar je werk gaat. Ze hebben gelijk, ik ga
nooit met tegenzin. Het is mijn lust en mijn
leven.”
Ook zin om te gaan dansen? Kijk dan op
www.studiomax-ballet.nl.
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ECHTE
HULP BIJ
HOOIKOORTS?

Met Medical Taping kunnen de hooikoortsklachten sterk verminderen of zelfs
helemaal verdwijnen. Onze praktijk past deze techniek al jaren succesvol toe.
Neem contact met ons op voor meer informatie of raadpleeg onze website.
Boerenerf 5a • Kraanvogellaan 13a Engelen • T 073 - 6312077 • info@fysio-engelen.nl • www.fysio-engelen.nl

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ ‘s-Hertogenbosch
073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl

...ik voel me veilig
en vertrouwd

Nieuw evenement ‘Engelens weekend’
Op dinsdag 26 maart jl. waren ruim 25
vertegenwoordigers van Engelense instanties en verenigingen bijeen in Engelerhart
voor de presentatie van een nieuw evenement. Bob Mulder, eigenaar van supermarkt
PLUS Mulder, en Erol van den Bergh zijn de
initiatiefnemers. Ze willen van vrijdag 20 tot
en met zondag 22 september aanstaande
samen met de plaatselijke verenigingen
een Engelens weekend neerzetten voor
en door de inwoners van dorp Engelen, de
Haverleij en Bokhoven.
Het initiatief is mede ontstaan doordat
de kermis in Engelen in 2018 is mislukt.
Uit eerdere gesprekken met de gemeente
bleek dat ook in 2019 op het derde weekend
van september er weer bijna geen exploitanten naar Engelen wilde komen. Daarop
is in goed overleg besloten om Bob en Erol
de kans te geven hun ideeën eens concreet
te maken. De verplichting van de gemeente
vanuit de annexatievoorwaarden om jaarlijks in Engelen een kermis te organiseren,
blijft gehandhaafd en hierop kan altijd weer
worden teruggevallen.
Bob en Erol hebben samen flink wat ervaring in het organiseren van activiteiten.
Zo hebben zij naast activiteiten in de
winkel ook onder andere in januari 2018
de dinnershow in De Engelenburcht en in

juni de Foodtour neergezet. Allemaal zeer
geslaagde evenementen.
Het driedaagse evenement wat nu in de
planning staat, bestaat uit een kermis
met een groot aantal nevenactiviteiten en
wordt gehouden op het gras tegenover de
sportzaal bij Engelerhart. Hier zal ook een
tent wordt neergezet voor 200 bezoekers.
Voor de kermis komen er, naast vertrouwde
attracties als botsauto’s en draaimolen, ook
een zweefmolen, vliegend tapijt, schiettent
en andere attracties. Vrijdagmiddag wordt
voor de jeugd, gevolgd door een feestavond voor jongeren in de tent.
De zaterdag begint met een programma
met lunch voor de senioren, een straten-volleybaltoernooi en in de avond zijn
er een jeugddisco en een dorpsfeest voor
iedereen.

ATELIER
ROUTE
2019

ENGELEN

Ook voor Jongeren!
Speciaal voor jongeren doet dit jaar ook
de schuilplaats mee als locatie-atelier.
Ben je creatief? Denk aan graffity,
video-editing, fotografie, 3D printing,
dancing etc.
Laat het daar zien! Take the stage!
(deelname t/m 18 jaar gratis)

WWW.ATELIERROUTE-ENGELEN.NL
Vul het aanmeldformulier in op de website.
Inschrijven kan tot 1 mei 2019!
Er zijn nog gastenlocaties beschikbaar

ZONDAG 6 OKTOBER

Op zondag is er een braderie onder de
naam ‘Bruisend Engelen’, kinderamusement, volleybal en een afsluiting voor
de vrijwilligers die dit weekend hebben
meegewerkt.
Het gepresenteerde programma is nog
voorlopig. Want aan alle verenigingen en
instanties in onze dorpen werd de dringende oproep gedaan om na te denken op
welke manier ze aan dit evenement kunnen
bijdragen. Met activiteiten of met hulp op
een of andere manier. Want steeds weer
werd benadrukt dat het de bedoeling is om
samen een dorpsevenement neer te zetten
voor en door de dorpsgenoten. Veel verenigingen hebben natuurlijk ervaring vanuit
hun eigen activiteiten. Hiervan willen Bob
en Erol tijdens dit weekend graag gebruik
maken.
Uiteraard kwam vanuit de aanwezigen de
vraag waarom het Bob en Erol wel lukt om
een kermis te organiseren en de gemeente
niet. Mogelijk was de rol van de gemeente
hierin te formeel en afwachtend. Nu is er
één ondernemer die alles neerzet. Ook
kwam de vraag waarom het evenement niet
bij De Engelenburcht gepland is. Daarop
is het antwoord, dat daar meer behoefte
aan meer ruimte is dan daar beschikbaar
is. Om het evenement ook financiëel rond
te kunnen maken, is de organisatie nog op
zoek naar een bijdrage uit het dorpsbudget
en sponsors. PLUS Mulder zal daar één van
zijn. Bob en Erol zijn zich er van bewust ,dat
het opzetten van een evenement een groeiproces is. Erz ijn minstens drie jaar nodig
om vast te stellen of het een ‘blijvertje’ is.
De aanwezigen zijn vol lof over de initiatieven, alhoewel er ook hier en daar twijfels
zijn of dit allemaal wel zal gaan lukken. Erol
en Bob gaan ervoor en de verenigingen
en instanties, waarvan de belangstelling
boven verwachting was, hebben toegezegd
positief mee te willen denken en doen.
Een aantal van hen zal nog met speciale
verzoeken benaderd worden. Opmerkingen, adviezen en ideeën zijn bij de organisatoren zeer welkom.
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Met respect voor
elke wens

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

Uitnodiging om mee te lopen of te helpen!
Hebben jullie dat ook? Het leek wel gisteren!
De Engelenrun. Iedereen die erbij was, als
loper, toeschouwer of vrijwilliger herinnert
zich nog het prachtige weer en de gezellige
sfeer en (het mogelijk maken van) topprestaties. De tijd vliegt! Over tien weken is
het alweer tijd voor de jubileum-editie: De
Engelenrun nummer 5! Op 10 juni, pinksterMAANdag, mag je weer! Achter de
schermen zijn er veel mensen bezig om
onze reputatie van gezelligste hardloopfeest hoog te houden. Tijdens de trainingen
van Hardloopclub Engelen worden ervaren
en beginnende lopers klaargestoomd voor
een mooie prestatie.
Dit jaar starten we bij BurgGolf Haverleij
en we zijn druk met de gemeente aan het
samenwerken voor mooie en veilige routes
voor de 6 km, de 12 km en de kidsrun van
1200 meter in verschillende leeftijdsklassen.
Wat hetzelfde blijft, is dat je om de kilometer muzikaal aangemoedigd wordt om
het beste van jezelf te geven en dat je voor,
tijdens en na de run goed wordt verzorgd
door vrijwilligers met juich-garantie! We
verwelkomen je graag: als loper(tje) of
publiek en ook heel graag, als je zelf niet
kunt of wilt hardlopen, als vrijwilliger. En
we zien niet alleen jou graag, maar ook je
buurman, verre kennis, collega, oma, directeur, voetbalmaatje, tuinman.

Dus:
Ben je een loper? Hou je van mooie routes,
gezelligheid onderweg en een weergaloos mooie medaille? Schrijf je in om mee
te doen op www.engelenrun.nl . Vooral de
kidsrun loopt snel vol, dus wacht niet tot je
pinksterplannen bekend zijn: je kinderen
zouden zo maar langs een startnummer
kunnen grijpen.

publiek! Ook als je maar een paar uurtjes
hebt … We hebben altijd een passende
taak voor je. We zoeken mensen voor:
VVR (Vrolijk Verkeer Regelen), waterpost,
uitdelen startnummers, parkeerbegeleiding, op- en afbouw (ook op 9 juni) supersnelle voorfietsers, medailles uitreiken, hulp
bij social media enz.ovoort. Mail naar:
vrijwilligers@engelenrun.nl

Mocht je even niet kunnen of willen hardlopen, dan kan je deel uitmaken van ons
overal geroemde vrijwilligersteam van 100
mensen, die een 9,43 kregen van het lopers-

Tot 10 juni bij de Engelenrun. Wie neem jij
mee?
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www.bighelaardij.nl

Binnenquartier 23
5331 CX Kerkdriel

Woonoppervlakte 117 m²
Inhoud 381 m³
4 kamers (3 slaapkamers)

€ 300.000 k.k.

Klompenmakershof 32

Javastraat 123

5334 KK Velddriel

5215 BK ’s-Hertogenbosch

Woonoppervlakte 137 m²
Perceel oppervlakte 229 m²
Inhoud 525 m³
6 kamers (3 slaapkamers)

€ 350.000 k.k.

Woonoppervlakte 110 m²
Inhoud 385 m³
4 kamers (3 slaapkamers)

€ 350.000 k.k.

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

190403_Adv_Bighelaar_190x120.indd 1

03-04-19 10:42

Plotseling ﬁetste er iemand met een tennisracket voorbij …
Els Brendel
Het zal u niet ontgaan zijn: Tennisvereniging Engelen bestaat 25 jaar. Een nieuw
logo, allerlei activiteiten in het kader van dit
jubileumjaar, terug- en vooruitblikken.
Een mooi moment om eens te kijken hoe
het begon met de eerste voorzitter van de
club, Harrie Rovers.
Hij woont niet meer in Engelen, maar
dichtbij het centrum van ‘s-Hertogenbosch
samen met Gisela, met wie hij vorig jaar 40
jaar getrouwd was. Dochters Sarah, Mije en
Fenne zijn al even het huis uit en zorgden
samen voor vijf kleinkinderen. De zesde
is op komst. Apetrots is Harrie. Tot 2007
woonde het gezin Rovers wel in Engelen,
met veel plezier. En, vertelt Harrie: ”Enkele
vrienden én de tandarts binden ons nog
aan het dorp”.
Terug naar de reden van ons gesprek. 25
Jaar geleden maakten Fred Kiefmeijer en
Jos van de Wouw een ‘rondje Engelen’ om
te peilen of er belangstelling was voor een
tennisclub. Die belangstelling bleek er te
zijn, ruim zelfs. Harrie, die toen lid was van
de Pettelaer, was ook enthousiast en wilde
graag zijn aandeel leveren. In De Engelenburcht werden de eerste plannen gepresenteerd. Het gevaar van namen noemen
is dat je vast iemand vergeet, maar naast

Harrie waren onder andere Fred Kiefmeijer,
Wil van Loon, Mieke de Koning, Willem
Schellekens, René van de Hoeven, Wim van
de Kerkhof, Ineke Janssens en Ton van Stiphout de mensen van het eerste uur. Er werd
aangeklopt bij de Stichting Waarborgfonds
Sport, SWS, met de vraag om een garantstelling waarmee naar de bank kon worden
gegaan. Dat lukte. De gemeente, bij monde
van wethouder Hans Dona, gaf ook groen
licht evenals brouwerij Heineken en zo
werd op 14 april 1994 de akte gepasseerd
bij de notaris en kon begonnen worden
met de aanleg van de tennisbanen. In
eerste instantie ging het om drie banen
maar al snel bleek dat de aanleg van vijf
banen verantwoord was omdat ruim 400
mensen zich als potentieel lid aanmeldden.
Paul Veenman, bevriend architect, maakte
de tekening voor het clubhuis, het Hoenderhok. Ook dat werd gebouwd en de bar
die er tot 2018 in stond werd op de kop
getikt voor ƒ 50,00. Het feit dat het clubhuis
nog niet klaar was maakte het openingsfeest niet minder geslaagd. Een tent bracht
uitkomst, want de regen viel met bakken uit
de lucht. Harrie bracht als eerste voorzitter
een toast uit op een sportieve toekomst.
Op een bordje bij de ingang was te lezen
‘de banen zijn rond en wij staan er vierkant
achter …’

ZONDER JOU IS ER GEEN BAL AAN!

25-Jarig Jubileumprogramma
Maandelijks
Tossavond met vrije inloop
Maart/April
Regtuit Invitatie Toernooi 55+
31 maart
Engelense StratenTennistoernooi
31 augustus - 2 september
Jubileumweekend met o.a.
Pubquiz
Oud-Leden Toernooi

Er werden direct competitieteams geformeerd, waar Harrie ook deel van uitmaakte.
Tennis is voor hem zowel gezelligheid als
uitdaging. Samen met Willem Schellekens
werd hij vele malen clubkampioen in de
dubbel en op zijn 48e zelfs nog clubkampioen in het enkelspel. De voorzittershamer
was inmiddels overgedragen aan Roy Kruitwagen, Harrie en Fred benoemd tot lid van
verdienste. Géén erelid omdat ereleden
geen contributie betalen en betalende
leden natuurlijk nodig waren om de club
draaiend te houden. Hartproblemen, nu
10 jaar geleden, maakten dat het tennis op
een iets lager pitje moet worden beoefend.
Maar ook als bondsgedelegeerde levert
hij een sportieve bijdrage. Hij coördineert
de competitiewedstrijden in het district
en beheert de toernooikalender. Ook is hij
lid van de districtsraad. Al pratend stelt hij
vast, dat de balans tussen actief tennissen
en besturen de laatste jaren wat scheef
gegroeid is. Maar nog steeds voelt hij de
trots en warmte die hij indertijd voelde als
er iemand plotseling met een tennisracket
voorbij zijn huis fietste.
Door de verhuizing is de familie weer terug
op het vroegere nest: tennisvereniging de
Pettelaer, maar wat Engelen betreft geldt
dus: nooit uit het hart.
Tijdens het feestweekend, eind augustus,
geeft Harrie graag acte de présence. Met
een kleine aarzeling: “als ik word uitgenodigd ...”.
Dat laatste, neem ik aan, zal zeker het geval
zijn.

Groots Feest
Engelerpark 1, www.tennis-engelen.nl, info@tennis-engelen.nl
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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!

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

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

www.lalunaenergetischetherapie.nl

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

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream
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Onze werkzaamheden:

✓ Dakbedekking
✓ Zinkwerk
✓ Dakrenovatie
✓ Dak onderhoud
✓ Lekkages
✓ Stormschades
✓ Dakgoten reinigen
✓ Dakgoten repareren
✓ Schoorsteenonderhoud
✓ Nokvorstenrenovatie
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade?
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera

Contactgegevens
 Heuvelstraat 1, 5221 AR, ’s-Hertogenbosch
 073-8700163/06-14463408
 www.dakspecialistbrabant.nl
@ info@dakspecialistbrabant.nl

Download onze APP
en ervaar de voordelen!

Voordelen van de AUTO HAARSTEEG-APP:
●
●
●
●

●
●
●

Wij helpen u herinneren aan de onderhoudsbeurten van uw auto
Gemakkelijk inplannen van een werkplaatsafspraak
Altijd binnen handberiek bij pech of storingen
Schade melden via een schadeformulier op de app en digitaal doorgeven
aan uw verzekeraar
Direct contact met ons via de chatfunctie
Download
Eenvoudig en snel ons actuele occasionaanbod doorzoeken
de GRATIS APP op
www.autohaarsteeg.nl
Altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en acties

AUTO

Haarsteeg

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

Gecertiﬁceerd BOVAG dealer.

Monique Peeters en kinderkabinet

KC de Matrix over vijf jaar

KC de Matrix en Signum (een stichting voor
pirmair onderwijs in ‘s-Hertogenbosch) zijn
op dit moment bezig met het opstellen
van een nieuwe visie en het maken van een
ontwikkelplan voor de komende vijf jaar. Er
hebben al heel wat gesprekken en inspiratiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij
we op één vraag een antwoord zoeken: Hoe
ziet KC de Matrix er over vijf jaar uit? Op

Wij kinderen willen

Meer groen en frisse lucht in de school, we
willen meer uitdaging.
Leerzame spelletjes vinden we ook belangrijk. Creatief denken, experimenteren en
spelen daar houden we van. We willen ook
meer afwisseling tussen sport, technologie,
talen en leren in de praktijk.
Meer in en over de natuur leren, sporten
en spelletjes tussendoor vinden we fijn. En
meer ruimte om onze eigen weg te zoeken.

welke manier willen we inhoud geven aan
opvang en onderwijs? Hoe kijken kinderen,
welke wensen hebben zij? Wat vinden
ouders en MR? Hoe kijken professionals
van opvang en onderwijs naar ontwikkelen
en leren van kinderen? Wat hebben onze
kinderen nodig?
Die vraag hebben we ook aan het kinderkabinet voorgelegd. Twee kinderen van het

kinderkabinet zijn naar een inspiratiebijeenkomst van Signum geweest en hebben daar
met kinderen van allerlei andere Signumscholen hun ideeën gedeeld.
Terug op de Matrix heeft het kinderkabinet
de opdracht gekregen een moodboard te
maken waarin ze laten zien wat ze nu ECHT
belangrijk vinden. Met het volgende resultaat.

En zo zou volgens ons het Kindcentrum er
over vijf jaar uitzien!
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand.
Wilt u meer of andere informatie over onze
school, dan kunt u contact opnemen met
de directeur, Mevr. B. Entken-Buunen, tel.
073-8519990
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www.avondvierdaagseengelen.nl
Doe mee
me !
Alleen
lleen of samen met je (vroegere) klasgenoten. En laat je zeker niet tegenhouden door je leeftijd, en
loop zoveel dagen mee als je zelf wilt! En zelfs met een rolstoel is deelname mogelijk en zorgen wij
voor hulp! Kom op, gewoon doen! En liep je vroeger ooit mee, en wil je dat nog een keer herbeleven,
loop dan (alleen) op vrijdag mee en beleef de ‘nostalgische dag”
Onze routeplanner heeft mooie en spannende nieuwe wandelroutes uitgezet. De afstanden blijven
hetzelfde. En op de vierde dag hopen we dat alle Engelenaren langs de route staan én vlaggen om de
wandelaars te finishplaatsen en starttijden staan op de website.

Schrijf je snel in voor het leukste, gezelligste
sportiefste evenement van Engelen voor jong en oud!
Met dit jaar:
Nostalgische dag
Beleef oude tijden met het groepje waar je in je jeugd de Avondvierdaagse mee
liep. Speciaal voor deze reünisten hebben we de mogelijkheid om de vrijdag
( slotdag ) mee te lopen en oude tijden te laten herleven !

Senioren
Dat bewegen goed voor je is behoeft geen uitleg.
Zie je het niet zitten om 4 dagen te lopen dan hebben we dit jaar voor iedereen
die 55+ en ouder is de mogelijkheid om je voor 1 of 2 dagen in te schrijven. Ook
leuk om een dag met je kleinkind mee te lopen!
Slotfeest
Na afloop van de avondvierdaagse organiseren we na de medaille-uitreiking
weer een sfeervol slotfeest, dit jaar op het plein bij de Engelenburcht. Gezellige
muziek, leuke artiesten en lekkere hapjes en drankjes met alle biertjes die de
Engelenburcht aanbiedt maken het voor alle Engelenaren
naren aantrekkelijk om
even langs te komen. Van harte welkom.

Inschrijven voor de Avondvierdaagse
kan
ondv
dvierdaagse Engelen ka
n op:
www.avondvierdaagseengelen.nl
vierrdaagseengel n.nl
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Parochie St. Lambertus

Collectanten

Ben Oremans is na ruim 30 jaar gestopt
als collectant. We bedanken hem voor zijn
altijd hartelijke en trouwe aanwezigheid.

met duizenden mensen en een groot
verlicht kruis door de straten op weg naar
het hoofdpodium. The Passion is een
Het Arnhems Slavisch koor onder leiding
hervertelling van de laatste uren van het
van Svetlana van Wielink zingt a capella
leven van Jezus in de vorm van een groot
werken uit de traditie van kerk- en kloosmuzikaal evenement. Het doel is om het
tergezangen
en
volksliederen.
Het
grote publiek op een eigentijdse manier
concert brengt de gezangen rondom de
kennis te laten maken met het verhaal van
Slavisch-ByzantijnseGeef
paasliturgie.
je op via predikant@kerk-engelen.nl,
Jezus Christus. Via internet, Twitter en FaceDe breed gewaardeerde muziek kent
0636501973
book is het evenement te volgen.
uitzonderlijke akkoorden en heeft meditatieve kracht.
Geef je naam en telefoonnummer door, wat je te
Datum: zondag 14 april, aanvang: 15.00 uur,
eten aan
of te
prijs: € 10,00 (te betalen
de drinken
abdijkerk).meeneemt (voor max. 4 personen)
Reservering van kaarten kan via:
en of je vervoer nodig hebt.
berne-anders@abdijvanberne.nl.

Abdij van Berne: Paasconcert

Alle parochies rond de Abdij van Berne
hebben een gezamenlijke vastenactie. Op
Palmzondag, 14 april, is hiervoor een extra
collecte ten behoeve van de bewoners van
de dorpen rondom Jabalpur, India. Pater
Antoni Samy, norbertijn van Jamtara, leidt
Voor de brunch is er een korte paasdienst van 10.30-11.15 uur. Voorganger is ds Marloes Meijer.
een project om de economische omstanThe Passion
digheden van 84 gezinnen uit dit gebied
te verbeteren. Er worden middelen ter
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Pasen

verbondenheid met de mensen om ons heen.

Tijdens de dienst hoor je wat er nog meer over Pasen te zeggen is. Tijdens de brunch maken we het
met elkaar waar.
Omdat het anders kan.
Nieuws
Protestantse kerk
Gebeden

Er is veel om voor te bidden, deze veertigdagentijd. Blijf uw gebeden inleveren, in
de brievenbus naast de deur van de kerk, of
via predikant@kerk-engelen.nl.
Als op zondagmorgen de klokken luiden,
dan weet u: er is voor gebeden. Inleveren
kan tot 20 april.

Spreekuur

Dominee Marloes even spreken? De kerk
bekijken? Dat kan (bijna) elke maandag
van 18.30-19.30 uur. Als Marloes er niet is,
is er een ander aanwezig om u te woord
te staan.

Witte Donderdag, 20 uur

Natuurlijk is The Passion op tv, maar je kunt
er ook voor kiezen om dat wat later op de
avond terug te kijken en deze avond naar
de kerk te komen.
We gaan met elkaar aan tafel, net als Jezus
en zijn leerlingen deden.
We horen hoe het toen ging, luisteren naar
passende muziek en doen daarna net als
Jezus en zijn vrienden: we delen brood en

wijn in verbondenheid met elkaar.
Daarna ervaren we hoe er voorlopig niks
meer te vieren valt. Er komen donkere
dagen aan. Dagen van onzekerheid, verraad
en grote eenzaamheid. De liturgische
‘versiering’ wordt weggeruimd, we verlaten
in stilte de kerk.

Goede Vrijdag, 20 uur

We komen in stilte de kerk binnen. Het is
er leeg. De intense sfeer van donderdag
is nog voelbaar. We zingen samen met de
cantorij en Chiel Spaans enkele liederen,
we zien beelden van kruiswegstaties en
volgen op die manier Jezus’ weg naar het
kruis. Het is niet alleen zijn weg. Ook wij zijn
erbij betrokken. Een beetje zwaar is het wel,
maar soms is het goed om de tijd te nemen
voor wat er mis is in de wereld en in een
mensenleven. We houden hoop, omdat dat
ons nu eenmaal gaande houdt. Hoop op
een nieuw leven, op een nieuwe dag, hoop
vanuit geloof misschien. Maar als zelfs de
paaskaars dooft, wat rest er dan nog? Wie
kan er blijven hopen, zonder een greintje
licht?

Paasmorgen 10.30 -11.15 uur

Na de donkere dagen hiervoor, begeven we
ons in gedachten naar het graf van Jezus.
Om te rouwen. Om afscheid te nemen van
deze bijzondere man, van de dromen die
hij deelde, van alles waar hij voor stond.
We begeven ons in gedachten naar het
graf, en ontdekken dat dat leeg is! En dan
ervaren we hoe we Jezus nog altijd kunnen
ontmoeten, in de verhalen, in onze harten,
in de ontmoeting met elkaar. Dat vieren we
vervolgens met een feestelijke brunch in en
om de kerk. Geef je op en neem wat lekkers
mee! Tijdens de dienst en met de brunch
zingt Anne-Marte Kingma enkele bekende
popliederen.

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

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

Wie ben jij?
In de St. Lambertusparochie hebben we
de laatste maanden steeds een diepere
levensvraag aan de orde laten komen in de
activiteiten. We begonnen met de vraag:
wat is tijd? Daarna was de vraag: wie ben
ik? En in de 40-dagentijd dachten we aan
lijden en dood. Allemaal boeiende vragen
waar we antwoorden op hopen te vinden
in dit leven. Maar we merken ook dat je
eigenlijk nooit een antwoord vindt, hoe
veel je ook zoekt. De vraag is altijd groter
dan het antwoord. Daarom noemen we het
ook levensvragen. In de tijd tussen Pasen
en Pinksteren willen we aandacht besteden
aan de vraag: wie ben jij? wie is die ander?
Kennen wij de ander wel? Denken wij die
ander te kennen? In hoeverre laat die ander
zich kennen? In een prachtig lied van Huub
Oosterhuis horen we:
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

En een eeuwenoude vraag komt naar voren:
mag de ander anders zijn, of moet die ander
precies hetzelfde zijn dan ik? Kortom: het
gaat om relaties tussen mensen. Relaties,
betrekking, verbondenheid, afstandelijkheid! En een mooi citaat uit een vergadering: als ik mezelf zoek in de ander, verlies
ik hen beiden. Laten we samen op zoek
gaan naar de ander, zoals de twee kinderen
vanuit hun rugzak, kijkend naar elkaar.

Goede week en Pasen
Do 18 apr
14.0 uur

Witte Donderdagviering
Speciale viering over dienstbaarheid en vergeving. Voor meer informatie zie
elders bij de kerkberichten.

Vr 19 apr
19.00 uur

Goede Vrijdagviering in Bokhoven
Vasten en onthoudingsdag. Herdenkingsdienst van het lijden van Christus.

Za 20 apr
19.00 uur

Paaswake, eucharistieviering
Een sfeervolle viering met ontsteking van het vuur, paaskaarsprocessie, wijding
van het doopwater en eucharistieviering. Er is voor de kinderen een kinderwoorddienst en na afloop eieren zoeken.
T.i.v. Rita en Wim Dartee, Jacob en Gré Dubelaar, Tini Heller, Antoon Pijnenburg,
ouders van Vinken-Van IJzeldoorn, Ine Vinken-Van Gelder

Zo 21 apr
10.00 uur

Hoogfeest van Pasen, plechtige eucharistieviering met samenzang
T.i.v. Piet en Truus Klerkx-Bouwman, Jo Boelen

Ma. 22 apr

Tweede Paasdag is er in onze kerk geen viering

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

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

Zo 14 apr
10.00 uur

Eucharistieviering Palmzondag
T.i.v. Net Brouwers-Van Boekel
In deze viering lopen de kinderen
met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken een miniprocessie door de
kerk. Er is een extra collecte voor de
vastenactie.

Zo 28 apr
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Gré Pardoel-Van Dijk

Zo 05 mei
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Jos van Keulen, Net Brouwers-Van Boekel, Tien Bevers,
ouders Van Kessel-Van de Griend

Zo 12 mei
10.00 uur

Woord- en communieviering
T.i.v. Piet en Truus KlerkxBouwman, Theodorus van de
Grint, Christina van de Griend, Jo
Boelen

Dopen:

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

Gedoopt:

Op 31 maart is gedoopt Djani van Son, Frans
Halsstraat, Vlijmen

Witte Donderdag
Witte Donderdag, 18 april, willen we net
als vorige jaren, op een speciale manier
vieren. Omdat deze dag van oudsher in
het teken van dienstbaarheid staat, willen
we met name de senioren eens extra gastvrij ontvangen. In onze kerk worden tafels
en stoelen geplaatst en wordt u om 14.30
uur uitgenodigd voor een gezamenlijk
kopje koffie of thee. Aansluitend volgt een
bijzondere eigentijdse viering met tekst en
zang waarbij dienstbaarheid en vergeving
de hoofdelementen zijn. Rond 16.00 uur is
de viering afgelopen. In verband met de
organisatie is het van belang te weten op
hoeveel parochianen we mogen rekenen.
Wilt u daarom uiterlijk maandag 15 april
even bellen (6311216, op maandagmorgen
tussen 9.00 en 12.00 uur), een briefje inleveren bij de pastorie, of mailen (secretariaat@parochie-engelen.nl).
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Een leergang filosofie

‘Eeuwigheid en universum, God en mens’
Denken is: wat ooit gezegd is in spreekwoorden, spreuken, verhalen, preken,
sprookjes, naar het heden halen; is een
vorm van vertalen naar het hier en nu, om
te komen tot meer inzicht in jezelf, mens en
wereld,,.. .en de zin van dat alles.
Denken is: niet alleen twijfelen in de zoektocht naar waarheid, het is ook nadenken
over alles wat je hoort en ziet en voelt ...
Met denken kun je je ook zaken eigen
maken, zodat je er meer aan hebt.
Het denken doet mee; je hoeft je verstand
niet thuis te laten om te geloven, integendeel. Velen die gingen nadenken, verloren
het geloof, anderen juist niet.
In deze leergang nodig ik u uit om mee te
denken aan de hand van oude denkers en
nieuwe filosofieën.
'Leergang' – mooi oud woord: er komt door
leren altijd wat op gang.
De leergang is opgedeeld in blokken. Het
eerste blok, drie bijeenkomsten, begint bij
het begin van het oude Bijbelse en Griekse

Protestantse kerk
Engelen

denken en komt via enkele kerkvaders en
Erasmus uit bij de tijd van de Gouden Eeuw
met Descartes en Spinoza. In volgende
blokken komt de Verlichting aan bod,
gevolgd door 19e en 20e -eeuwse denkers.
Docent: drs. Peter van Helden, emeritus-predikant, als theoloog o.m. geschoold
in filosofie.
Plaats: de Oude Lambertuskerk te Engelen,
Kerkhof 3.
Data: maandagen 6 en 20 mei, 3 juni.
Tijd: 17.00-18.30 uur, kerk open om 16.30 uur.
Kosten voor dit blok: € 30,00 inclusief een
consumptie.

Opgave bij:

Anneke van der Giessen, cursuscoördinator,
e-mail; annekevdgiessen@hotmail.com
Herman de Bokx; 073-6312068,
e-mail; herman@ac51.nl
of e-mail Vrienden Oude Lambertus:
oudelambertus@kerk-engelen.nl

Uitnodiging
Paasbrunch ‘Omdat het anders kan’
Na de schietpartij in Utrecht, de aanslag in
Christchurch en de verwarrende verkiezingsuitslag,
willen we vieren dat het ook anders kan.
Iedereen neemt wat lekkers mee en we brunchen
met elkaar op het plein van de Oude Lambertus.
Paasmorgen 11.30 tot 12.30/13.00 uur.

Geef je op via predikant@kerk-engelen.nl,
0636501973
Geef je naam en telefoonnummer door, wat je te
eten of te drinken meeneemt (voor max. 4 personen)
en of je vervoer nodig hebt.

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen
Predikant: ds. Marloes Meijer
e-mail: predikant@kerk-engelen.nl
telefoon: 06 - 36501973
Telefonisch spreekuur:
maandag: 09.00-10.00 uur
woensdag: 18.30-19.30 uur
De uren daaromheen is zij wisselend
bereikbaar.
Scriba: mevrouw Jenno Schulp
e-mail: scriba@kerk-engelen.nl
Zo 14 apr
10.30 uur

Palmpasen,
mevrouw G. PoestraWeeber

Do 18 apr
20.00 uur

Witte Donderdag
Ds. Marloes Meijer
Viering Heilig Avondmaal

Vr 19 apr
20.00 uur

Goede Vrijdag
Ds. Marloes Meijer
m.m.v. de Cantorij

Zo 21 apr
10.30 uur

Pasen
Ds. Marloes Meijer

Zo 28 apr
10.30 uur

Dr M. Wisse, Vianen

Zo 05 mei
10.30 uur

Meditatieve viering
Vrijheid en Vrede
Yvonne Kerk en Trudy
Molenaar

Zo 12 mei
10.30 uur

Ds. B. van Litsenburg,
Eindhoven
Viering Heilig Avondmaal

Zo 19 mei
10.30 uur

Ds. R. Jellema, Oss

Voor de brunch is er een korte paasdienst van 10.30-11.15 uur. Voorganger is ds Marloes Meijer.

Pasen
Met Pasen vieren christenen dat liefde en verbondenheid alles overwinnen. Jezus werd gekruisigd
omdat mensen zijn manier van leven niet konden accepteren. Een verdrietig einde van het leven van
deze idealist en vredesstrijder. Er wordt echter verteld dat Jezus’ dood niet het einde was. Dat haat
niet het laatste woord heeft, maar dat het anders kan. Jezus’ idealen, zijn liefde, zijn verbondenheid
met God en mensen, gaan dóór. Dat vieren we elk jaar met Pasen. En zeker dit jaar, ook graag in
verbondenheid met de mensen om ons heen.
Tijdens de dienst hoor je wat er nog meer over Pasen te zeggen is. Tijdens de brunch maken we het
met elkaar waar.
Omdat het anders kan.

Anders in de kerk
Onder het motto ‘Anders in de kerk’
organiseert de stichting Semper Vigilans vier bijzondere bijeenkomsten in
het historische kerkje van Bokhoven.
Het jaarthema van 2019 is ‘650 jaar Antonius Abt parochie, verleden, heden en
toekomst.’

80-jarige oorlog een veilig en belangrijk
toevluchtsoord voor de abdij van Berne,
Bossche kloosterorden en tientallen gelovigen uit de directe omgeving, een enclave
in opstandig gebied. Hier kan zonder enig
gevaar gedoopt, getrouwd en begraven
worden.

Op vrijdag 17 mei spreekt Kees van den
Oord, historicus en onderzoeker, ouddocent geschiedenis en oud-teamleider
VWO aan het Rodenborch-college in
Rosmalen, over ‘groei en veerkracht’.

Aanmelden

De spreker neemt u mee naar de late
middeleeuwen, naar het ontstaan van de
parochie en de heerlijkheid Bokhoven aan
de Maas. Ridders en abten stimuleerden
en beschermden de parochiekerk. In tijden
van opstand, plunderingen en oorlogsgeweld bleven kerk en kasteel lang overeind.
Bokhoven was enkele decennia tijdens de

U kunt zich aanmelden voor de lezing
via info@andersindekerk.nl. De kosten
bedragen € 10,00, bij binnenkomst te
voldoen. Dit is inclusief de consumpties.

Programma

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

Actie Voedselbank
Vanuit de Diaconie van de Protestantse Kerk
Engelen is op twee manieren actie gevoerd
voor de Voedselbank ‘s-Hertogenbosch.
Op 23 maart hebben een aantal gemeenteleden, samen met onze predikant, meegedaan met de Opschoondag Engelen. En
vervolgens zijn op een drietal punten een
aantal kratten geplaatst. In de kerk - de
Oude Lambertus -, De Engelenburcht en
PLUS Mulder. De kratten raken vol en zo
kunnen we cliënten van de Voedselbank
een feestelijk Pasen geven. Alle gevers en
medewerkers hartelijk dank!

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

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

Palmzondag
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor Fred Leenaers en Maria
van Heijningen

18 apr

Witte Donderdag
Viering om 19.00 uur in Bokhoven

19 apr

Goede Vrijdag
Gebedsviering om 19.00 uur in
Bokhoven

20 apr

Paaswake om 21.30 uur
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding

21 apr

Eerste Paasdag
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding.
Intentie voor An Weijts

22 apr

Tweede Paasdag
Geen viering

28 apr

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor overleden familie
Masraff, Frans Hol, Jo en Truus
Mommersteeg, José en Wim Becx,
Mevrouw Mommersteeg-Van Kuijk
en Joke Godschalk-Endstra

05 mei

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

12 mei

Moederdag
Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en
Maria van Heijningen

19 mei

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Sam’s kledingactie
Op zaterdag 20 april tussen 10.00 en 12.00
uur is weer de jaarlijkse kledinginzameling
voor Mensen in Nood bij de St.Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg. Sam’s
Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in
en is daarmee één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland.
Deze kledinginzameling wordt ondersteund door 1200 vrijwilligers. Met de
opbrengst wordt een project van Cordaid
in Sulawesi gesteund. Sulawesi werd op 28
september 2018 getroffen door een aard-

beving en een tsunami. Ze beschikken
nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater
en sanitaire voorzieningen. Cordaid heeft
inmiddels al ruim 40 ton rijst, veel waterfilters en kook benodigdheden uitgedeeld.
Nu worden latrines gebouwd.
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Angrisa wint prijs
Op maandagavond 25 maart was Angrisa
uitgenodigd op de Erfgoed avond van
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Op het
programma stonden onder andere de
vorderingen van de Schans Helftheuvel, het
programma voor het najaar 2019 over 75
jaar bevrijding en ook werden verschillende
wandel- en fiets apps gepresenteerd.
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Bijzonder is de wandel-app van de Bossche
Beiaard Stichting. Deze app loodst u al
wandelend langs verschillende klokken
in ‘s-Hertogenbosch. De genodigden van
deze avond kregen vast een voorproefje
op deze app in de vorm van een klokken
quiz die geleid werd door Rob van de Laar.
Er moest geraden worden welk klokgeluid
er bij een afbeelding hoorde die te zien
was op een groot scherm. Na een afvalrace was voorzitter Frans Lucas van Heemkundekring Angrisa een van de gelukkige
winnaars. Trots heeft hij de hoofdprijs,
een beklimming van de Sint-Janstoren, in
ontvangst genomen.

Symposium en uitgave van de kroniek

Parochie Bokhoven 650 jaar

Martin Berens

Op zaterdag 23 maart jl., exact 650 jaar
nadat de parochie St. Antonius Abt was
opgericht, stroomde het kleine, intieme
middeleeuwse kerkje in Bokhoven vol
met allerlei prominenten en parochianen. Zij komen allemaal voor de aftrap
van het jubileumjaar met een symposium. Een symposium waarin enkele
inleiders hun blik over geschiedenis,
heden en toekomst van deze mooie,
vooruitstrevende parochie laten gaan.
Bovendien zal tijdens deze plechtigheid de kroniek ‘Pastoors, Kasteelheren,
Maasboeren’ worden uitgereikt.
Dat het patronaatsrecht nog steeds bij de
Abdij van Berne ligt, wordt duidelijk als we
drie geestelijken in de kenmerkende witte
kleding van de Norbertijnen zien rondlopen. Maar ook vele andere prominenten
zijn aanwezig. Natuurlijk de kerkbesturen
van omringende parochies, de nieuwe vicevoorzitter van het kerkbestuur mevrouw
Henriette van Aart, die Loek Prinsen heeft
opgevolgd, de abt van Berne Denis Hendrickx, de commissaris van de Koning, de
burgemeester en de oud-burgemeester
van ’s-Hertogenbosch. We kunnen zien, dat
er hier feest wordt gevierd.
Nadat pastor Fons Boom (pastor van
Engelen én Bokhoven) de bijeenkomst
heeft geopend en de aanwezigen heeft
verwelkomd, is het woord aan historicus
prof. Arnoud Jan Bijsterveld. Deze schetste
in een paar mooie historische beelden
het ontstaan van de parochie, maar ook
hoe deze parochie vanuit de wil en wens
van de parochianen ontstaan is. Door de
eeuwen heen blijkt de kleine parochie in
Bokhoven altijd een eigenzinnige parochie
te zijn geweest waarin vele pastors voorgingen. Deze eigenzinnigheid was onder
meer mogelijk door het patronaatsrecht
van de Abdij van Berne en ook door het

feit dat Bokhoven aan de prins-bisschop
van Luik in leen was gegeven. Hierdoor was
Bokhoven én de parochie niet gebonden
aan de hertogen en graven van Brabant,
Gelre en Holland, die de gronden rondom
Bokhoven in beheer hadden. Door deze
eigenzinnigheid kon de parochie van St.
Antonius Abt een veel grotere rol spelen
dan op grond van het aantal parochianen
eigenlijk gerechtvaardigd was. Deze eigenzinnigheid, die voortkomt uit de gemeenschap zelf, gaat door in deze tijd, waarbij
meerdere mogelijkheden worden benut
om met mensen samen te zijn en samen de
verschillende waardes te delen.
Na de heer Bijsterveld kwam abt Denis
Hendrickx aan het woord over de kerkelijke ontwikkelingen in heden en toekomst.
Hij pleitte ervoor, dat de taken van de
huidige pastors in bestuurlijke en geestelijke taken gesplitst zouden worden. Dat
besturen zou heel goed vanuit de gemeenschap zelf kunnen. Met andere woorden de
pastor hoeft niet altijd ook de voorzitter
van het kerkbestuur te zijn. Ook pleitte hij
ervoor dat de kerk open zou gaan staan
voor het opnemen van niet-celibataire
voorgangers, omdat er nu eenmaal niet

meer zoveel priesters zijn. Dus niet kerken
sluiten en parochies laten fuseren waardoor er ontheemde parochianen overblijven, maar meer en meer taken door al
dan niet gehuwde parochianen (m/v) laten
overnemen die daarvoor wellicht ook de
nodige zegeningen zouden moeten kunnen
krijgen. Juist deze parochiegemeenschap
van Bokhoven, waarin echt niet alleen maar
inwoners van Bokhoven bezig zijn, maar
ook mensen vanuit de gehele omtrek, zou
hierin een grote rol kunnen spelen. Opgekomen vanuit de gemeenschap, levend
gebleven dankzij die gemeenschap en ook
in de toekomst een grote rol vervullend,
komend vanuit de wil en van de wens van
de
parochianen/parochiegemeenschap.
Maar hieraan zal gewerkt moeten worden.
Hij gaf de parochie dan ook het volgende
mee: “Je zult het zelf moeten doen. Kijk niet
achterom en verwacht geen wonderen”.
Hierna werd het woord gegeven aan Patrick
Timmermans, huidige directeur Brabants
Erfgoed. Deze schetste het verhaal achter
de kerkelijke monumenten aan de hand van
zijn levensverhaal.
Lees verder op pagina 29
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Duurzame energie
Loodgieterwerken
CV Installatie’s
Dakbedekking
Verkoop van sanitair en
installatie materialen

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

Reis je Wijs
TuiNa Massages | Qigong | Traditional Chinese Medicine

Reis je wijs helpt je bij de zoektocht naar de reis in jezelf want
dat is de plek waar we werkelijk leren om te onthaasten.
Met verschillende massages, waaronder TuiNa, die gericht zijn op
de energie van de totale mens en de bewegingsleer Qigong leer
je de rust terug vinden op elk moment van de dag
wat je bestemming ook is.
Reis je wijs helpt je om je rugzak nooit te vol te stoppen, en
alleen die bagage mee te dragen die je nodig hebt om je
bestemming te bereiken.

Gratis proefles qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

Reis
je
Wijs
Reis je Wijs | Heuvel 18, 5521 AP, Engelen
info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

FIETSENMAKER
Den
Bosch








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

Vervolg van pagina 27
Aan de hand van verschillende foto’s van
niet meer bestaande kerkelijke gebouwen
zoals bijvoorbeeld de Leonarduskerk en
de St. Pieterskerk verhaalde hij over zijn
jeugd, die zich immers afspeelde in een aan
kracht inboetend Rijk Roomsch Leven. Hij
verhaalde hoe eens bloeiende gemeenschappen door het sluiten van prachtige
monumenten en hun parochies uit elkaar
werden gehaald. En niet alleen maar kerken
uit het einde van de 19e begin 20e eeuw
mochten de pijn van de slopershamer
ervaren, ook modernere kerken zoals de
kerk in Boschveld, en de Sacramentskerk
ervoeren dat lot. Hij pleitte er dan ook
voor om kerkgebouwen een tweede kans
te geven om opgenomen te blijven worden
in de buurt. Verander de kerkgebouwen zo,
dat met enkele eenvoudige aanpassingen
de kerk weer als kerk gebruikt kan gaan
worden als het moment daar is.
Nadat de pastor de eerste exemplaren
van de kroniek aan de commissaris van de
Koning, de burgemeester en aan de abt had
uitgereikt, sprak de commissaris Wim van
de Donk een slotwoord waarin hij wederom
refereerde aan het ontstaan van de kerk en
bovenal aan alle liefde die de parochianen
aan hun kerk hebben gegeven zodat hij er
nog steeds zo mooi bijstaat. Hierna was

er een drukbezochte receptie in de ‘oude
pastorie’. Onder het genot van een kopje
koffie en een versnapering kon men een
boek ophalen maar vooral ook met elkaar
over de parochie spreken.

Zondag

Op zondag 24 maart, werden de festiviteiten voortgezet met een plechtige
eucharistieviering, voorgegaan door onze
bisschop Gerard de Korte. Iedereen kon na
afloop een kop koffie nuttigen en meteen

ook nablijven voor een presentatie door de
drie schrijvers van de kroniek, die elk over
hun zoektocht verhaalden. Bovendien werd
er door gidsen van de Kring Vrienden tweemaal een rondleiding verzorgd. Maar dat
was natuurlijk niet het einde van de jubileumviering. De stichting Semper Vigilans zal
in het komend seizoen nog vier lezingen
over de parochie Bokhoven houden. Elders
in deze Tweeterp staat hierover meer informatie.

Lammetjesdag
De Locatie
Op 22 april is Zorgboerderij De Locatie,
De Gemeint 3 Vlijmen geopend van 10.00
tot 16.00 uur voor iedereen die naar de
lammetjes wil komen kijken.
Er zijn veel activiteiten en er zijn producten
en versnaperingen te koop in de boerderijwinkel.
Het wordt een gezellige dag om elkaar te
ontmoeten, een informeel gesprek met
zorgboerin en/of begeleiders te voeren,
te ervaren hoe de sfeer op de boerderij
is, en wat de ervaringen zijn van verschillende kinderen en jongeren die zorg bij ons
afnemen.
Er zijn heel veel activiteiten, zoals:
• ridders en paardrijden
• dieren knuffelen
• soep maken
• schminken
• bouwen
• paaseieren zoeken
• muziek
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De ruimte als derde pedagoog

Op Jenaplanschool Antonius Abt is alles écht
Op Jenaplanschool Antonius Abt vind
je in de lokalen geen plastic servies,
nepstenen of speelgoedtelefoontjes.
Kinderen spelen en ontdekken hier
met echte interieurelementen, gereedschappen en andere materialen. Dat
heeft veel voordelen, vertelt directeur-bestuurder Helma van Hoof. “De
materialen zijn veel beter herkenbaar
en de kinderen behandelen de spullen
met de nodige voorzichtigheid en met
respect. Zoals ze dat ook thuis zouden
doen.”
Dat op deze school bewust wordt gekozen
voor het werken met echte materialen
heeft alles te maken met de visie van het
Jenaplanonderwijs op de inrichting van de
leeromgeving. “Het Jenaplanonderwijs kent
drie pedagogen: het kind en de ander, de
volwassene en de ruimte. Wil je de ruimte
die belangrijke functie laten vervullen, dan
moet je zorgen voor een stimulerende
omgeving met uitdagende materialen. Als
je hier binnen bent, zie je al heel snel wat
we daarmee bedoelen.”

Van waterpas tot wijnglas

De materialen in de bouwhoek van de

onderbouw illustreren duidelijk Helma’s
woorden. Hier vind je onder meer echte
bakstenen en dakpannen, een waterpas
etc. Bij het thema verkeer was de hoek
omgebouwd tot de werkplaats van een
fietsenmaker, waar kinderen aan een echte
fiets kunnen klussen. De huishoek is aangekleed en ingericht met echt behang, echte
lampjes, (breekbare!) wijnglazen, kroonluchters, een tv, een telefoon en porseleinen bordjes. Een bijzondere inrichting
met de nu zo populaire vintage look. Die
look is ook doorgetrokken naar andere
ruimtes in de school met o.a. lampenkapjes
in de gang en klassieke klokken.

Het echte leven

Iedere groep heeft zo zijn eigen stijl, maar
alle groepen delen dezelfde visie: kinderen
prikkelen om het echte leven te beleven
en na te spelen. Met echte materialen
leren de kinderen beter om voor zichzelf
en hun omgeving te zorgen. Bovendien
herkennen ze de materialen beter, doordat
die in dezelfde vorm zijn terug te vinden
in de echte wereld. Niet alleen de wereld
thuis, maar ook daarbuiten. Zo spelen
de kinderen bijvoorbeeld ook met echte
takken en echt mos. Die aanpak werkt
goed, weet Helma. “De kinderen zijn heel
betrokken en vergeten gewoon de tijd als
ze bezig zijn met hun spel of hun onderzoek. Daarnaast nodigen de materialen hen

Samen inrichten

De verschillende hoeken zijn overigens niet
statisch ingericht. “Ze groeien mee met de
thema’s. De kinderen hebben daarbij een
belangrijke stem. Zij bepalen mee hoe de
ruimte eruit komt te zien en zijn er daarom
ook medeverantwoordelijk voor. Daarnaast
wordt veel eigen werk van de kinderen in de
ruimtes tentoongesteld, zoals tekeningen,
muurkranten en schilderijen. Trots zijn op je
eigen werk is immers erg belangrijk binnen
het Jenaplanonderwijs.”

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM
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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.

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan
naar een informatieavond op een van onze prachtige
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer
informatie: www.antoniusabt.nl.
Wilt u uw kind aanmelden op onze school?
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek
met een van onze locatieleiders.

Locatie Slot
Oberon 17

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 LT Engelen

5221 AM Engelen

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

uit voor realistische rollenspellen, waarin
hun fantasie beter gestimuleerd wordt dan
met andere materialen.”
Terwijl de kinderen spelen, zijn de groepsleiders onder meer druk met observeren.
“Zij registreren de ontwikkelingen en
zorgen waar nodig voor passende interventies. Maar juist dankzij de keuzes die
we gemaakt hebben ten aanzien van de
inrichting, zijn er maar weinig interventies
nodig. De groepsleiders in de onderbouw
kunnen bijvoorbeeld wel - aanvullend op
het spel van de kinderen - andere materialen aanreiken en belangrijke begrippen
introduceren, zoals ‘voor’, ‘achter’, ‘dik’,
‘dun’ etc.”

Het lichtatelier

Een ander belangrijk en uniek element van
de inrichting is het zogenaamde lichtatelier.
“Hier werken de kinderen met lichtbakken
waarop ze verschillende voorwerpen
kunnen leggen, zoals schroeven en sleuteltjes. Die voorwerpen kunnen ze op verschillende manieren gaan sorteren, zodat ze
spelenderwijs belangrijke basisvaardigheden voor bijvoorbeeld het rekenen
ontwikkelen.”
Nog zo’n in het oog springend element
zijn de kleine portretjes aan de deuren van
de kleutergroepen. Bij aankomst zie je alle
gezichtjes aan de voorzijde en bij vertrek
kijk je de kinderen op het achterhoofd.

Net als thuis

In elke klas is een vaste kring met onder
meer kussentjes, poefjes en een plek voor
de eigen laarsjes (voor een bezoek aan het
Peter Pan Veldje of de schooltuin). “In het
Jenaplanonderwijs wordt een lokaal ook
wel een ‘schoolwoonkamer’ genoemd.
De schoolwoonkamer is een plek waar
kinderen uitgedaagd worden om iets te
doen en heeft een eigen sfeer. De kinderen
moeten zich hier letterlijk thuis voelen. De
kring speelt in dat thuis een belangrijke rol.
Hier wordt alles besproken wat belangrijk
is, zoals leuke en minder leuke ervaringen
van de kinderen en de actualiteit. Daarnaast
worden in de kring instructies gegeven en
ruzietjes uitgepraat.” Dat gebeurt overi-

gens niet alleen op vaste momenten. “Als
dat nodig is, kunnen alle kinderen snel in de
kring worden geroepen.”
De vorm is geen willekeurige keuze. “Uit
onderzoek is gebleken, dat het werken in
de kring voor verbinding met elkaar en met
de groepsleiders zorgt en dus voor een
goed pedagogisch klimaat. Op deze manier
krijg je minder ruzietjes en minder pestgedrag.” Bent u nieuwsgierig geworden naar
onze manier van werken en onze inrichting
neem dan gerust contact op met de locatieleiders van een van beide locaties.
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Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Praten helpt, het is de toon die de muziek maakt

Stichting Buurtbemiddeling073
René van der Hoeven

In het julinummer van De Tweeterp stond
een kort stukje over buurtbemiddeling
bij burenruzies. Nieuwsgierigheid is een
schone zaak en de drijfveer van een Tweeterpredacteur, dus eens kijken of ik iets
meer aan de weet kan komen. Me verdiept
in de website, wat niet al te veel moeite
kostte want die is uitermate duidelijk. De
site legt in klare taal uit wat buurtbemiddeling is en wat u bij een beroep er op kunt
verwachten. Het animatiefilmpje is van een
geweldige eenvoud en duidelijkheid, een
prachtig voorbeeld van helder communiceren. Eeigenlijk mag u het niet missen.
Dus ik naar ‘s-Hertogenbosch toe, driehoog
op bezoek bij Buurtbemiddeling073. De
ontvangst is hartelijk, het uitzicht over de
stad prachtig en Wilma vertelt geestdriftig
en veel over haar werk als coördinator.
Waar staat de stichting voor?
Buurtbemiddeling073 brengt buren met
elkaar in gesprek als ze dat zelf lastig vinden.
De organisatie is, als een van de weinige
buurtbemiddelingsorganisaties in Nederland, sinds 2017 een zelfstandige stichting.
Er werken twee betaalde krachten, verder
alleen vrijwilligers. Buurtbemiddeling073
is aangesloten bij de brancheorganisatie
‘Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid’, het CCV. Klinkt heel heftig maar
doet goed werk. Buurtbemiddeling073
voldoet aan alle kwaliteitseisen van het
CCV en Wilma toont me met gepaste trots
het verworven pluscertificaat aan de muur.
De stichting wordt gefinancierd door de
gemeente en woningbouwcoöperaties.
Manier van werken
Ons gesprek ademt de sfeer van de website,

open en duidelijk. Geen uitgebreide
dossiers, verheven doelstellingen of wachtlijsten, maar aanpakken en roeien met de
riemen die er zijn. Proberen er samen iets
van te maken. De communicatie geschiedt
vooral mondeling. Vertrouwen, openheid
en respect staan hoog in het vaandel. Het
onontbeerlijke gevoel voor humor en relativiteit blijkt uit een sachet poederkoffie
dat ik krijg overhandigd met de sprekende
tekst:

De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor
een oplossing. De bemiddelaars ondersteunen de bewoners in het gesprek met
elkaar. Ze spreken eerst met de aanvrager
en gaan daarna met de andere partij om
tafel. Als de partijen dat willen, volgt er
een bemiddelingsgesprek op neutraal
terrein met de twee betrokken partijen en
de bemiddelaars, die altijd in tweetallen
opereren. Alles dus in goed overleg met
de bewoners. Afspraken worden vastgelegd. Na een week of zes neemt een van de
bemiddelaars contact op met de vraag hoe
het gaat.
Waarlijke burgerparticipatie
De ongeveer 50 bemiddelaars, allen vrijwilligers, beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een groot sociaal
hart. Ze zijn respectvol, staan boven de
partijen en verstaan de kunst de problemen
duidelijk op tafel te krijgen. De jongste in
’s-Hertogenbosch is 27 en de oudste 75.

Veel bemiddelaars doen het dus naast
hun werk, vaak zijn ze al wel in die richting werkzaam. Ze geven elkaar feedback
over de gesprekken en hebben regelmatig
een intervisiebijeenkomst. De ondersteunig bestaat o.a. uit door professionals
verzorgde trainingen als: coachend bemiddelen, groepsbemiddeling, pendelbemiddeling.
Praten helpt
Soms zijn mensen verdrietig of angstig of
komen ze moeilijk uit hun woordenen en/of
is het moeilijk om de juiste toon te vinden.
De bemiddelaars zijn er dan om de boel in
juiste banen te leiden.
Als mensen alleen al hun verhaal vertellen,
komen ze zelf ook tot meer inzicht en krijgen
ze meer grip op de situatie. Boos worden in
een gesprek is niet erg, emoties horen erbij,
een verkeerd woord, meestal onbewust,
is gauw gezegd. De bemiddelaars leiden
het in goede banen. Waar nodig worden
bewoners doorverwezen naar een andere
instantie. Ook groepsbemiddeling is mogelijk. Soms gaan de bemiddelaars  een aantal
keren van de ene naar de andere partij
pendelen, voordat er een gesprek komt.
Resultaten
De bemiddeling is vrij succesvol, 69%
slaagt. Als een bemiddeling niet helemaal
lukt, is de situatie meestal wel rustiger
geworden. Ook wordt er wel eens coaching
aangeboden om met de situatie te leren
leven. Kortom alle mogelijkheden om
tot een succesvolle oplossing te komen
worden onderzocht. Soms lukt het niet of
maar ten dele of eventueel wel op een later
moment zoals het op een later moment ook
wel weer eens fout kan gaan. Maar Keulen
en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.
Zo simpel kan het zijn
De verschillende situaties lopen uiteen van
min of meer luchtig tot zwaar, maar altijd
ondervinden mensen er serieus last van.
Eén praktijkgevalletje: twee studentenhuizen naast elkaar. Het ene keurige huis
woont onder andere een studente. Het
andere naastgelegen pand is een ‘echt
mannenhuis’ met, nee niet vanzelfsprekend,
vaak chaos à la de Lullo’s van Jiskefet, soms
tot in de vroege uurtjes. De studente is te
bescheiden om de buren aan te spreken
op vooral herrie, maar ondervindt genoeg
ergernis om buurtbemiddeling in te schakelen. Na een gezamenlijk gesprek was er
wederzijds begrip en hielden ze rekening
met elkaar.
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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

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

www.eigenwijzekinderopvang.nl

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

PLUS wint prijs

PLUS is wederom verkozen tot de ‘Meest
Verantwoorde Supermarkt’. Met een
gemiddelde score van 7,�7 op de negen
onderzochte criteria - als duurzame
handel, gezondheid en klimaat – weet
PLUS voor het vijfde jaar op rij de koppositie in het duurzaamheidsonderzoek
van GfK te pakken.
Jaarlijks worden de supermarktketens
door bijna 5.000 consumenten beoordeeld
op negen duurzame aspecten: klanten
en maatschappij, gezondheid, duurzame
handel, klimaat, lokale betrokkenheid, fairtrade, voedselverspilling, dierenwelzijn en
medewerkers. Ook de afgelopen vier jaar
eindigde PLUS op de eerste plaats. Dit jaar
scoort PLUS op alle negen thema’s een plaats
in de top drie. Met drie thema’s scoort PLUS
een nummer één positie, namelijk assortiment EKO/biologische producten, milieuvriendelijke maatregelen en informatie over
gezonde voeding. “Goed eten scoort, maar
ook de Laagblijvers zorgen ervoor dat PLUS
een hoogvlieger is geworden. Het aspect
waar PLUS het onderscheid op maakt is de
lokale betrokkenheid. Daar staat PLUS een
heel stuk voor op haar concurrenten”, aldus
Joop Holla van onderzoeksbureau GfK.

PLUS blijft investeren in gezondheid

Zo introduceerde PLUS eind januari de
Laagblijvers: een selectie van alledaagse
groente en fruit die blijvend fors in prijs
verlaagd zijn. Daarnaast zorgt de supermarktorganisatie voor 24/7 beschikbaarheid van een AED bij al haar supermarkten
voor buurtbewoners in nood. Om de milieu-impact van verpakkingen te verkleinen,
wordt het plastic wegwerpservies met
ingang van het barbecueseizoen vervangen
door herbruikbare varianten en wordt zwart
kunststof in 2019 uitgefaseerd.

Voor meer info: zie pagina 39

Herdenking 4 mei
Op zaterdag 4 mei wordt om 19.30 uur de
traditionele herdenking gehouden in de
Protestantse kerk aan de Kerkhof met dit
jaar als thema ‘In vrijheid handelen’.  Pastor
Fons Boom zal een herdenkingswoord
spreken, er is muziek, zang van het Kadekoor en er zijn passende teksten.
Aansluitend volgt een stille tocht naar het
monument aan de Achterstraat. Hier wordt
namens het gemeentebestuur een bloemstuk gelegd en worden om 20.00 uur precies
twee minuten stilte in acht genomen. Dit

wordt afgesloten met het blazen van ‘De
Taptoe’.
Vervolgens wordt een korte tekst over vrijheid 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.

Herdenking 25 oktober
In de week van 20 tot en met 27 oktober
a.s. wordt de bevrijding van de gemeente
’s-Hertogenbosch gevierd en op verzoek
van de gemeente doen daar, naast de stad,
ook alle kernen aan mee.
De viering begint op 20 oktober in Nuland
en volgt de route van de bevrijders via
Vinkel, Rosmalen en Empel naar Engelen en
Bokhoven.
Omdat na 26 oktober 1944, de bevrijding
van de stad, de evacuaties en ontberingen
in Engelen en Bokhoven pas echt begonnen
en deze kernen pas veel later echt bevrijd
waren van het oorlogsgeweld, spreken we
hier niet over het vieren van de bevrijding,
maar het herdenken van de omgekomen

dorpsgenoten en het beschouwen van de
vernielingen die in de dorpen is aangericht.
Op vrijdag 25 oktober is er om 14.00 uur
een bijeenkomst in De Engelenburcht met
het bevrijdingsvuur, muziek en zang, een
presentatie met veel beeldmateriaal door
oorlogshistoricus Jack Didden over de
bevrijding van onze dorpen en de gehele
Langstraat door Schotse bevrijders en
terugblikken door Kees van den Oord en
Frans Lucas. De middag wordt afgesloten
met een kranslegging bij het monument
en het noemen van de namen van de
22 oorlogsslachtoffers van Engelen en
Bokhoven.

Korting op een regenton!
Inwoners krijgen van 1 tot en met 30 april
€ 25,00 korting op een regenton. Een
regenton is een slimme manier waarmee
je eenvoudig schoon regenwater opvangt.
Je gebruikt het vervolgens bijvoorbeeld
in je tuin. Daarmee bespaar je eenvoudig
kostbaar drinkwater. Bovendien maak je er
je tuin klimaatbestendig mee. En zo kun jij
lekker genieten van je tuin!
Knip de bon uit, vul ‘m in en krijg direct
€ 25,00 korting op een regenton.
Je levert de bon in bij:
- Groenrijk Den Bosch, Graafseweg
   244-246a
- Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14
- Intratuin Rosmalen, Empelseweg 9
Bekijk
www.waardevolwater.nl/kortingopeenregenton voor meer informatie en
andere tips over het klimaatbestendig
maken van jouw leefomgeving.

€ 25 korting op een regenton
Van 1 april tot en met 30 april krijgen inwoners

Postcode

van gemeente ‘s-Hertogenbosch maar liefst € 25,-

Huisnummer

korting op een regenton.
Actievoorwaarden
Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij:

•

Groenrijk Den Bosch, Graafseweg 244-246A, Den Bosch

ingevulde bon voor inwoners van de

Intratuin Rosmalen, Empelseweg 9, Rosmalen
Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, Rosmalen

Korting alleen op vertoon van de volledig

gemeente ‘s-Hertogenbosch.
•

De korting is geldig op alle regentonnen
in het assortiment.

•

Maximaal één bon per huishouden.
Minimum aanschafbedrag = € 45,- incl.
accessoires.

•

Actieperiode: 1 april t/m 30 april 2019.
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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

Nieuw in Engelen: praktijk voor PRI-therapie
Sinds 1 februari van dit jaar zijn Imke Vos
en Jeroen Verdonk met hun praktijk voor
PRI-therapie gevestigd in Gezondheidscentrum Lage Leun. Op de vraag ‘wat is PRI?’
geven ze het liefst uitgebreid antwoord.
Maar in een notendop komt het erop neer
dat PRI mensen de hoop teruggeeft dat het
echt mogelijk is zich van alle emotionele
lijden te bevrijden. Het biedt niet alleen de
hoop, we laten mensen ook zien dat het
écht kan. Het goede nieuws is dat dat helemaal niet zo ingewikkeld is; iedereen kan
het zelf leren. Ze krijgen tools in handen
die ze de rest van hun leven kunnen blijven
toepassen, telkens wanneer het nodig is. En
zijn dus niet meer afhankelijk van anderen
voor hun emotionele welzijn.
Imke: “Als je bepaalde patronen wilt doorbreken, emotioneel of gedragsmatig, wordt
er vaak een beroep gedaan op je cognitie
en je wilskracht. Maar dat is meestal niet
voldoende om blijvend resultaat te boeken.
Niet omdat je wilskracht niet sterk genoeg
is, maar omdat je simpelweg wordt overgenomen door je emotionele brein. Dat
gebeurt onbewust, en kun je niet voorkomen. Het gevolg is alleen dat je wel
gaat denken dat het gebrek aan wilskracht
is. Daar kun je je dan rot over voelen. Dat
maakt het dan telkens moeilijker om het
nog een keer te proberen.”
Imke zat zelf in een depressieve episode
toen PRI op haar pad kwam. “Ik had met
hulp van een psycholoog zicht gekregen
op mijn patronen en de invloed van mijn rol
in het ouderlijk gezin daarop. Maar handvatten om uit de depressieve gevoelens te

komen en zaken in de toekomst anders aan
te pakken, vond ik daarin niet”. Toen Imke
‘Illusies’ las van PRI grondlegster Ingeborg
Bosch vond ze die handvatten wél. Ze zocht
een PRI-therapeut in de buurt en leerde de
methode zelf toepassen. “Dankzij PRI heb
ik  veel meer contact met mijn eigen levensenergie en levensvreugde. Het resultaat
was zo blijmakend dat ik besloot mijn counsellingspraktijk om te bouwen naar een
PRI-praktijk door de opleiding tot PRI-therapeut te volgen.”
Jeroen ontdekte PRI via Imke. Tot die tijd
was hij erg afgesloten, hij had weinig écht
contact met andere mensen. “Ik werkte
lange dagen en sportte daarbuiten ook
nog eens intensief. Ik ging volledig voorbij
aan mijn gevoelens en mijn lichamelijke
conditie. Dankzij PRI heb ik geleerd me te
openen, om weer in contact te komen met
mezelf. Nu kan ik vanuit mijn hart contact
maken met mijn partner, mijn kinderen en
mensen om me heen. Een verademing!” Het
PRI perspectief gaf hem een dieper begrip
van alle fysieke klachten die hij bij zijn fysio-

therapiepatiënten tegenkwam. Ook Jeroen
heeft daardoor besloten de opleiding tot
PRI-therapeut te volgen en zijn fysiotherapiepraktijk om te bouwen tot PRI-praktijk.
In de Lage Leun helpen Imke en Jeroen met
toewijding en enthousiasme mensen met
allerlei klachten zelf grip te krijgen op hun
emotionele problemen. Denk aan depressieve klachten, stress of conflicten op het
werk, migraine, (faal)angstklachten, onzekerheid, uitstelgedrag, burn-out klachten,
onzekerheid en relatieproblemen. Maar
ook wie gewoon effectief wil werken aan
zijn persoonlijke ontwikkeling is van harte
welkom. Jeroen: “Het geeft enorme voldoening om vanuit het hart op dit niveau
mensen te kunnen helpen en iets te kunnen
leren. Dat is de kracht van PRI: het leert je
hoe je toegang krijgt tot dat emotionele
brein en van daaruit je patronen zelf kunt
herprogrammeren, zodat je een blijvend
resultaat bereikt. Om daar zelf grip op te
krijgen is fantastisch!”. Meer weten? Kijk op
www.lageleun.nl .

Oude ansicht
Een bekende kaart van het pensionaat, maar
ik heb hem nog niet eerder in de Tweeterp
gebruikt. Van links naar rechts zien we
op deze ansicht respectievelijk de in 1830
tot stand gekomen en in 1933 gesloopte
oude waterstaatskerk, het hoge hoofdgebouw van het pensionaat, dat al in 1828
was gebouwd en tenslotte rechts daarvan
de in 1875 tegen het pensionaat aangebouwde Bijzondere School. De in blokken
basalt opgetrokken kademuur van de Dieze
dateert uit 1883 en completeert het geheel.
De ronde openingen die daarin te zien zijn,
horen bij de rioleringsbuizen van de aan de
straat gelegen huizen, die rechtstreeks op
de Dieze loosden. Daar maakte men zich
toen in het geheel niet druk over! Deze
kaart dateert uit 1908 en is een herdruk van
een zwart-wit versie die voor het eerst in
1902 werd gebruikt, maar daarna nogmaals

in 1903. Deze kaart werd echter fotochroom
ingekleurd en kreeg daardoor meteen een
behoorlijke meerwaarde. De ansicht werd
in opdracht van de leiding van het pensio-

naat vervaardigd en gedrukt bij Kunstanstalt S. van Hessen in Frankfurt am Main.
r.gruben@baac.nl
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C l a a s s e n

P s y c h o s o c i a a l

A d v i e s b u r e a u

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

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

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

Claassen Psychosociaal Adviesbureau
Heuvel 18, 5221 AP, Engelen
info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

V

Voorlichtingsavond
voor ouders en
Met de mist boven de velden was het op zaterdag 29 oktober jl. het ideale weer voor de jaarlijkse
Halloween Spooktocht, georganiseerd door Jeugd- en Jongerenwerk De Schuilplaats. Ruim 300
verzorgers:
deelnemers gingen bij Engelerhart van start, voorzien van een lichtgevende armband, een
spannend verhaal en een routebeschrijving. Langs de route hadden verschillende bewoners
pompoenen
met kaarsjes,
spookfiguren
en ander decoratiemateriaal buiten gehangen om de sfeer
gamen
populair
is onder
jongeren
te verhogen.

Dat
is algemeen bekend en dat het voor
Vanaf Engelerhart, waar twee reusachtige zombies dwaalden, liep de route via de Fuutlaan naar
problemende
kan
zorgen, weten we ook.
Waterhoen waar nabij een gecrashte auto de eerste zombies de deelnemers aan het schrikken
maakten.
via de Waterhoen
Maar hoe ga
je alsVervolgens
ouder hiermee
om? naar het speeltuintje op de hoek aan de Kraanvogellaan.
Ook daar was het weer oppassen.
Op 17 april aanstaande organiseren we een
Via het fietspad,
waar allerlei
zombies vanachter de heggen opdoken, liep de route richting de
voorlichtingsavond
rondom
dit thema.
rotonde om vervolgens op het pad achter de Rietgors uit te komen. Hier was het aardedonker,
Op deze avond
verzorgt
een
preventie-mewaarbij de meest lugubere zombies de deelnemers verrasten.
dewerker van Novadic-Kentron een presentatie samen met de jongerenwerker. In de
presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Welk gedrag herken je als ouder?
- Wanneer wordt gamen een probleem?
- Wat zijn de voordelen van gamen?
- Wat is gezonde ‘schermtijd?’
- Wat zijn in-game-aankopen (micro-trans
   acties)?
De kruising Leunweg met de Regenwulplaan was voorzien van veel rook en er stonden zombies
- Welke afspraken
maak je met je zoon óf
aan een ketting die de weg probeerden te versperren. Via de Hoogveldweg en het
   dochter? Jochemmekampke kwam de rustpost in zicht. Deze was voorzien van leuke Halloweenspellen en er
werd soep en ranja uitgedeeld aan de deelnemers.
- Tips, tricks, do’s & dont’s.
Via de Kraanvogellaan,
waar
rondom
de bushalte ook weer een scala aan zombies ronddwaalden,
Na de presentatie
is er ruimte
om
informeel
liep de route via de Schoolstraat naar De Vlacie. Daar stond weer een gecrashte auto waaromheen
met elkaar door
en de
professionals
na
te
praten.
vele zombies en lichteffecten een luguber sfeertje werd gecreëerd. Het einde van de tocht was
dit keer in de Engelenburcht met een grote hindernisbaan in de zaal als finale-obstakel.
De bijeenkomst
start om 19.00 uur en duurt
tot 21.00 uur.
Tussendoor
is er een
Complimenten
voor de organisatie.
Het korte
is een hele klus om alles op te bouwen, ruim 90 vrijwilligers
te schminken en te voorzien van het nodige schrikmateriaal. Men kan terugkijken op weer een
pauze.
geslaagd evenement.
Deze voorlichtingsavond is alleen voor
Geschreven door Hans van de Ven
ouders, niet voor uw kinderen.
afgezet. En wat hoort bij een rode loper?
Mocht u vooraf nog vragen hebben, bel of
Juist: een limousine of een vette sportapp Jos de Kort.
wagen! Maar je kunt er natuurlijk ook voor
kiezen een bankstel op een graafmachine
te zetten of (achter) op de motor te komen.
GALA: ‘DRESS to IMPRESS’
Wij dagen de jongeren (en hun ouders/
Op zaterdag 11 mei organiseert JJC De
familie) uit om een er onvergetelijke avond
Schuilplaats een gala voor de jongeren 13
van te maken.
tot en met 17 jaar uit Engelen. Denk hierbij
Deze avond is ook een soort reünie voor
aan een rode loper, meiden in een mooie
alle oud-leerlingen van de Matrix en de
jurken en jongens strak in het pak! ‘DRESS
Antonius Abt. Zat jij in 2014, 2015, 2016, 2017
to IMPRESS’ is het motto. We toveren De
of 2018 in groep 8 en ben je benieuwd wat
Schuilplaats om tot een ware balzaal voor
er van je oud-klasgenoten geworden is?
een spetterend feest.
Dan is het gala het perfecte moment.
Bij zo’n evenement hoort natuurlijk ook
Vanaf 17 april zijn er kaartjes voor dit eveneeen spectaculaire entree. Wij zouden het
ment te koop bij De Schuilplaats!
erg gaaf vinden als jongeren in stijl worden

Wil je meer info? Neem even contact op
met Jos, de jongerenwerker of volg ons
laatste nieuws op social media.

Contactgegevens:

Jos de Kort (Jongerenwerker)
j.dekort@powerup073.nl
06-55788548
Jeugd- & jongerencentrum De Schuilplaats
Engelerpark 8
5221 AM Engelen
email:        schuilplaats@home.nl
facebook:  deschuilplaatsinengelen
internet:    www.schuilplaats.info

Activiteitenaanbod:
Dag
Woensdag

Activiteit
Inloop schooljeugd
Boys will be Boys

Tijd
13.30 – 15.00 uur
15.00 – 16.30 uur

Leeftijd
10+
Groep 7 & 8

Vrijdag

Streetcats

14.15 – 15.45 uur

Inloop
Jongereninloop

18.30 – 20.00 uur
20.00 – 21.30 uur

Groep 8 –
BK.1
11+
13+

Informatie / Opmerkingen
Jongens, eigen
bijdrage € 1,00 per keer
Meiden, aanmelden:
www.streetcats.nl
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Met grijpers op pad

Op zaterdag 23 maart jl. organiseerde de
gemeente ’s-Hertogenbosch weer de jaarlijkse zwerfvuilactie en haakte daarmee in
op de landelijke opschoondag. In de hele
gemeente gingen 1300 personen aan de
slag. In Engelen en Bokhoven waren de
mensen van de Protestantse kerk, het Kadekoor, bewoners van Velderwoude en Wuijvenhaerd en de Stichting Welzijn Bokhoven
actief. Na een welkom door Martien van
Gorkom van de gemeente ging men gewapend met grijpers, oranje hesjes, handschoenen en vuilniszakken op pad.

We missen als trouwe deelnemers de
pupillen van FC Engelen. Martien: “Voor
de veiligheid is de minimumleeftijd naar
12 jaar gegaan, mits er voldoende goede
begeleiding is van volwassenen. Dat is de
reden waarom FC Engelen is afgehaakt”.
De startlocatie is ook gewijzigd van Engelerhart naar De Engelenburcht. Martien:
“Als organisatie willen we, net als bij al de
andere deelnemers in de gemeente, ook
hier afsluiten met friet en een warme snack.
Hopelijk stimuleert dat extra om volgend
jaar ook weer mee te doen”.

Rinie van Buul van de gemeente zei weer
verbaasd te zijn over de grote hoeveelheid
vuil die de deelnemers in twee uurtjes tijd
bij elkaar weten te verzamelen. Voor bij de
afrit van de A59 ligt enorm veel.
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 wekelijs doet, kan het
meldpunt u ook voorzien van ’n grijper,
vuilniszakken en een locatie waar u het vuil
kunt achterlaten.

Veel activiteiten bij seniorenvereniging
De ledenvergadering van de seniorenvereniging 55+ vond plaats in de Engelenburcht op dinsdag 19 maart jl. Door
ziekte van voorzitter Hans van Dartel nam
secretaris Tineke Kaal het stokje van hem
over. Zij herdacht de zeven leden die de
vereniging het afgelopen jaar ontvallen
zijn. Ondanks dit verlies groeit het aantal
leden tot 140. De inkomende en uitgaande
stukken werden doorgenomen waaronder
een uitnodiging aan de vereniging om op
de koffie te komen als de tennisclub deze
zomer jubileert.
Na het voorlezen van de notulen van de
vorige vergadering werden deze akkoord
bevonden.
De
bestuurssamenstelling
ondergaat geen wijziging. Het jaarverslag
van de penningmeester klopte als een bus
en de kascommissie heeft alle papieren
gecontroleerd en met lof goedgekeurd.

Cees de Graaf moet plaats maken in de
kascommissie en Ton van de Giessen komt
voor hem in de plaats. Het jaarverslag van
de secretaris omvatte heel veel activiteiten
die dit jaar hebben plaats gevonden. Daarvoor hulde aan het bestuur.
Paul Pardoel belichtte het komende reisje
met de bus op 22 augustus. We gaan langs
de kastelen aan de Vecht rijden en ook op
deze rivier varen.
Er staan nieuwe activiteiten in de planning
zoals een hapjesavond op 26 april, een
bezoek aan de studio van Lia de Haas op
24 mei, een etentje in juni en de kerstviering op 18 december. Ook komt het nieuwe
privacybeleid aan de orde. Hiervan kreeg
iedereen een afschrift met het verzoek dit
bij akkoord te tekenen en bij een van de
bestuursleden in te leveren. Bij de Avond

vierdaagse worden de senioren uitdrukkelijk genodigd een of meerdere dagen
mee te lopen. ‘Bewegen is goed voor de
gezondheid’ luidt het motto. Bij de rondvraag enkele vragen over de uitgedeelde
stukken, maar ook het verzoek om in De
Tweeterp duidelijker aan te geven dat er
een seniorenvereniging is en waar men zich
kan aanmelden. Met een dankwoord sloot
Tineke de vergadering af.

Hoe versla je Parkinson?

Door ertegen te vechten
Martin Berens

Aan het woord is Leon Pijnenburg, kickboksinstructeur en sportbegeleider. En
hij zegt dat niet zomaar. Sinds enige
tijd mag hij zichzelf wel expert hierin
noemen. Toen bij zijn vader (77 jaar) de
ziekte Parkinson vastgesteld werd, vroeg
hij zich af wat hij daaraan kon doen. Zijn
vader die altijd bezig was, kon bijna
niets meer. Bang om te vallen, bang om
te bewegen, bang om door iedereen te
worden aangestaard en dergelijke. Kon
niet meer zelfstandig uit bed komen en
kon ook geen auto meer rijden. Het was
niet leuk meer om dat te zien.
Nu wist Leon, dat parkinsonpatiënten altijd
wordt geadviseerd om te gaan sporten/
bewegen. Door zelfstudie weet hij, dat de
effecten van Parkinson door intensief te
bewegen in combinatie met een goede
medicatie kunnen worden vertraagd. Dat
heeft alles te maken met de productie van
dopamine en endorfine door de mensen
die nu eenmaal bij parkinsonpatiënten
beperkt is. Door intensief te gaan bewegen
en goede medicatie kunnen die stofjes
weer worden aangemaakt. Door minstens
een uurtje per week te gaan boksen of
althans daarvoor te trainen, blijken heel veel
spieren weer gebruikt te moeten worden,
waardoor inderdaad er meer dopamine en
endorfine aangemaakt wordt.

Instructeur Parkinson Boksen

Leon, die woonachtig is in Engelen en daar
Boxing Boldy heeft, wilde zijn vader graag
gaan helpen en wist via een Amerikaanse
onlinecursus, het certificaat instructeur
Parkinson boksen te halen. In Nederland
zijn er volgens Leon een stuk of vier à vijf
vergelijkbare initiatieven.
Nadat hij twee keer per week intensief met
zijn vader was gaan trainen, bleek dat uitermate goed te bevallen. Zijn vader kreeg
weer zijn zelfvertrouwen terug. Omdat
er ook geleerd werd hoe met vallen om
te gaan en er valtechnieken aangeleerd
werden, durfde zijn vader weer gewoon
te gaan lopen. Daar waar de auto aan de
kant was gedaan, komt vader weer met zijn
auto naar de training. Hij kan weer zelf uit
bed komen en vooral de effecten van de
ziekte van Parkinson zijn duidelijk minder
geworden.
Leon vertelt met groeiend enthousiasme
over hoe hij zijn vader meeneemt naar de
openluchttrainingen bij het Stadion de
Vliert. De plaats waar vroeger een ijshal

stond en waarheen zijn vader hem altijd
begeleidde als hij moest trainen bij de
ijshockeyclub Den Bosch.

Aan de slag met een eigen Parkinson
Boksschool

Omdat de combinatie van intensief sporten
en een goede medicatie bij zijn vader zo
goed aangeslagen was, wil Leon hetzelfde
kunnen betekenen voor andere patiënten.
En aangezien hij het certificaat Instructeur
Parkinson Boksen in zijn bezit heeft, is hij in
‘s-Hertogenbosch aan de Hedikhuizerweg
aan een eigen Parkinson Boksschool
begonnen. Vrijdag 22 maart is hij aan zijn
eerste groepsles begonnen. Een groep van
ongeveer 15 mensen komt daar nu eenmaal
per week bijeen om samen te sporten en
vooral ook om samen te zijn. Samen met
zes vrijwilligers en fysiotherapeut John van
Loon (eveneens uit Engelen) zijn ze dan
bezig met allerlei zaken. Zoals: vallessen,
weer leren (beter) te lopen, trainen etc.
De mensen gaan daar echt niet met elkaar
sparren, maar versterken hun energie door
het gebruik van boksballen, bokszakken
enzovoort.
Leon is onder de indruk van het plezier en
de samenhorigheid die op die training overheersen. “Veel parkinsonpatiënten hebben
het gevoel, dat ze er alleen voor staan. Door
samen te sporten, creëren we een wij-gevoel. Plezier is een van de belangrijkste
aspecten tijdens de training”
Tijdens de trainingen leren de mensen
letterlijk te vechten tegen de   ziekte   van
Parkinson. Die ziekte zit verstopt in de
boksballen en bokszakken waartegen de
mensen schoppen en slaan.

Foto: Roel van der Aa

Zoals gezegd heeft hij nu een groepje van
ongeveer 15 mensen dat wekelijks naar zijn
trainingen komt. Hij heeft vanuit het hele
land aanmeldingen gekregen, maar vooralsnog kan hij daar niet aan voldoen en wil
hij zich voornamelijk op mensen uit ’s-Hertogenbosch en wijde omgeving richten.
Als er veel meer aanmeldingen komen,
dan overweegt hij een tweede groep op
te richten, maar dat kan pas indien hij de
ruimte daarvoor kan krijgen en voldoende
vrijwilligers die hem assisteren.

Kunnen alle parkinsonpatiënten hieraan mee doen?

De ziekte van Parkinson kent vijf verschillende stadia.
Volgens Leon zouden de patiënten in de
eerste drie stadia mee kunnen doen en er
ook profijt van kunnen hebben …
Het is natuurlijk niet zo dat je hiermee de
ziekte van Parkinson kunt genezen. Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat de
trainingen de ziekte wel kunnen vertragen.
In ieder geval hebben de trainingen het
leven van zijn vader weer veranderd.
Volgens Leon kan hij weer zelfstandig uit
zijn stoel opstaan en gaat hij weer met zijn
vrouw wandelen. Natuurlijk blijft hij zijn
moeilijke momenten houden, maar hij ziet
dat na een uurtje intensief boksen, weer
voldoende dopamine en endorfine aangemaakt zijn. Daarmee kan hij dan weer een
weekje vooruit. Hetzelfde hoopt Leon te
bereiken voor de mensen die zich bij hem
voor de sportlessen opgegeven hebben.
We wensen Leon veel succes!
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Heel Engelen bakte voor het Prinses Beatrix Spierfonds

Els Brendel
Zondagochtend 31 maart. Het clubhuis van
Tennisvereniging Engelen biedt een ongebruikelijke aanblik: niet alleen druppelen
de vele deelnemers aan het Stratentoernooi langzaam binnen, maar de bar staat
ook helemaal vol met prachtige taarten.
Hier zijn creatieve mensen aan het werk
geweest, want de taarten zijn prachtig
versierd met marsepein, chocolade, aardbeien en frambozen. Appeltaarten staan
naast een brownietaart, cupcakes naast

een kirschtaart. Allemaal plaatjes en om
zo in te happen! In het kader van haar
25-jarig bestaan schreef de tennisvereniging een wedstrijd uit: Heel Engelen bakt.
Jong en oud kon zich na vandaag de beste
taartenbakker van Engelen gaan noemen.
De jury vond het niet makkelijk om na
wikken, wegen en - natuurlijk - proeven een
winnaar uit te roepen, maar het lukte! De
winnaars kregen niet alleen een sportieve
prijs, maar ook een zak met gezond fruit,

beschikbaar gesteld door het jonge bedrijf
Willem & Drees dat onder het motto ‘Eet de
wereld lekker beter’ maaltijdboxen aan huis
bezorgt. En wat gebeurde er met die heerlijke taarten? Daar konden de deelnemers
aan het Stratentoernooi na het tennissen
van gaan genieten. De taarten werden per
punt verkocht en de opbrengst komt helemaal ten goede aan het Prinses Beatrix
Spierfonds. In een volgende Tweeterp gaat
u meer lezen over het Spierfonds.

Het winnende team ‘Top of the hill’, van het Stratentoernooi dat TV Engelen organiseerde.

Dorpsagenda

Colofon

Woensdag 1 apr, 1 en 15 mei
09.0 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Woensdag 24 apr en 8 mei
09.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 2 april
vanaf 11.0 uur

Koningsdag
bij De Engelenburcht

Zaterdag 4 mei
19.0 uur

Dodenherdenking
Protestantse kerk

Dinsdag  mei
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in De Engelenburcht

Zondag 12 mei
14.00 uur

FC Engelen tegen BMC

14 tot en met 1 mei
18.00 uur

Avondvierdaagse
vanaf diverse locaties

Woensdag 15 mei
10.0 uur

Ouderen op school
in Kindcentrum de Matrix

Zondag 19 mei
vanaf 12.00 uur

Open dag WV Engelermeer

De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
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(S)limmerik

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

In de voorbije maand maart,
roerde deze weer flink zijn staart.
Maar ook deze maand april,
is weer doende wat hij wil.
Maar op weg naar bloeimaand mei,
legt menig kip voor ons zijn ei.

Financiële administratie
Elly van Os

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

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

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

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

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

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 7 mei
Kopij moet uiterlijk

dinsdag 1� mei
binnen zijn.
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Bestel je boodschappen via PLUS.nl en
betaal tot eind 2019 GEEN bestelkosten!

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

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

Openingstijden

PLUS Mulder
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Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur
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