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

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

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

AUTO
Haarsteeg

Gecertifi ceerd BOVAG dealer.Gecertifi ceerd BOVAG dealer.

Download
de GRATIS APP op
www.autohaarsteeg.nl

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

De gemeenteraadsverkiezingen komen 
er aan. En de verkiezing van een nieuwe 
Bestuursraad Engelen-Bokhoven. Op 
21 maart 2018 zijn de bewoners van 
onze dorpen aan zet en kiezen zij wat 
zij belangrijk vinden voor Engelen en 
Bokhoven.
Voorafgaand aan de lokale verkiezingen 
organiseert de Bestuursraad Enge-
len-Bokhoven een ontmoeting met de 
lokale politiek. Het wordt een levendige 
avond met onderwerpen die de bewo-
ners van Engelen en Bokhoven aan het 
hart gaan. 

Bewoners aan zet!
Politiek café in de Engelenburcht

Lokale politici worden uitgenodigd met 
elkaar en met de bewoners in gesprek 
te gaan, reageren op prikkelende stel-
lingen, kijken terug en blikken vooruit.

Woensdag 7 maart 2018
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Engelenburcht

Op dinsdag 23 januari behandelde de 
Rechtbank Oost-Brabant de beroepszaak 
die o.a. bewoners van de Kruiskamp en 
Engelen hebben aangespannen tegen de 
gemeente ’s-Hertogenbosch betreft de 
vergunningverlening voor Windpark 
De Rietvelden.
Een team van 3 rechters nam tijdens de 
zitting ruim de tijd om alle partijen te horen.
Het Actiecomité Windpark Rietvelden NEE 
met advocaten Wannink (verenigings-
advocaat) en De Rooij (namens Linssen/
Achmea), milieufederatie Het Groene Hart 
en de Bestuursraad Engelen-Bokhoven 
stonden tegenover de gemeentejuristen en 
Raedthuys. Die laatste had een fl ink aantal 
experts ingehuurd om het verweer van de 
projectontwikkelaar c.q. initiatiefnemer te 
onderbouwen.
De vraagstelling van rechter Verhoeven 
was kritisch, met name ten aanzien van de 
punten: geluid, slagschaduw en veiligheid. 

Op windturbines 1 en 4 zijn fl ink wat maat-
regelen nodig, zoals bijvoorbeeld een stil-
standregeling. Hoe denkt men aan het acti-
viteitenbesluit te kunnen voldoen en toch 
nog een rendabele molen te behouden? 

Op het punt “woon- en leefmilieu” legt de 
woordvoerder van Het Groene Hart uit hoe 
de huidige rommelige clustering leidt tot 

een benauwde landschapsbeleving. 
De gemeente mist, zo stelt hij, visie en 
overzicht hoe de transitie eruit moet zien.
 
De publieke tribune was goed gevuld met 
leden van de vereniging. Wij danken u heel 
hartelijk voor deze belangrijke steun!  
Na een zitting van 3 uur verlieten we de zaal 
met goede moed. Ja, zelfs voorzichtig posi-
tief. Binnen 6 weken volgt een uitspraak. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte.
Omroep Brabant heeft een interview afge-
nomen met de secretaris van onze vereni-
ging (zie onze Facebookpagina “Tegen 
windmolens bij Engelen” en onze website 
www.windparkrietveldennee.nl.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, 
of wilt u nog lid worden om ons te steunen, 
dan kunt u ons mailen info@windparkriet-
veldennee.nl.

Volgende vergadering Bestuursraad 
Engelen-Bokhoven

De volgende vergadering van de Bestuurs-
raad Engelen-Bokhoven is op maandag 12 
maart 2018 om 20.00 uur in de Engelen-
burcht. Insprekers kunnen zich aanmelden 
tot 12 maart 12.00 uur via info@bestuurs-
raad.nl  Voor eerdere vergaderstukken zie 
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Rechtszaak tegen windpark



S P O R T T H E R A P I E
( S P O R T ) M A S S A G E

TEL: 06 21 680 486
Facebook: https://facebook.com/flexismassage
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Muziek in de kerk
Op zaterdag 17 maart start om 20.00 uur 
het derde concert rondom het nieuwe orgel 
in de St. Lambertuskerk. De vier jaarge-
tijden volgend staat dit concert in het teken 
van de lente. Ook deze avond begeleidt het 
orgel weer solisten en staan er werken op 

Op zondag 18 maart organiseert Tennis-
vereniging Engelen in samenwerking met 
Simon tennisschool een open dag. De 
perfecte kans om de liefde voor tennis te 
delen met vrienden, familie, collega’s en 
kennissen, of juist om kennis te maken met 
de leukste sport ter wereld. Vanaf 12.30 
uur is iedereen van harte welkom op ons 
tennispark om een balletje te slaan. Dus 
zeg het voort en neem zoveel mogelijk 
mensen mee naar deze #lovegameNL! Zien 
we je dan? Je krijgt een blik nieuwe ballen, 
als je tijdens de Open Dag inschrijft voor de 
aanbiedingen.

Programma
12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en 
limonade.
13.00 uur Start clinic voor de jeugd.
14.00 uur Start clinic voor de volwassenen.
Va. 14.00 uur toernooitje voor de jeugd

Leuke aanbiedingen!
Voor de jeugd hebben we een “Maak 
Kennis Met Tennis Pakket” voor € 99,-. 
Hierin zitten 13 tennislessen  (normaal 9 
lessen), gratis lidmaatschap 2018 + KNLTB 
pasje (activiteiten/vrij spelen) en een gratis 
tennisracket. 
Voor de volwassenen is er de “Maak Kennis 
Met Tennis actie”  voor € 139,-. Hierin zitten 
9 tennislessen en gratis tennisracket.

Uiteraard kun je al inschrijven voor de actie 
via www.simontennis.nl 

Meer informatie en adres   
TV Engelen    
Engelerpark 1 
‘s-Hertogenbosch                  
www.tennis-engelen.nl

Hartveilig maken van Engelen en Bokhoven
Aanmelden voor cursus reanimatie en gebruik AED
In de dorpskern van Engelen staan nu 6 
AED’s geregistreerd. Ook het hartveilig 
maken van de Haverleij vordert gestaag. Er 
zijn tot dusverre AED’s geplaatst en aange-
meld in Beeckendael, Leliënhuyze, Velder-
woude, Wuyvenhaerd, Slot Haverleij en 
zeer binnenkort ook Holterveste.
We hopen, dat ook Daliënwaard en Zwae-
nenstede snel stappen zullen zetten om 
hun bewoners een hartveilige woonomge-
ving te bieden.

Extra trainingen 
Echter er zouden zich nog meer bewoners 
in Engelen mogen laten trainen in het reani-
meren en AED- gebruik, zodat in geval van 
een incident ook voldoende hulpverleners 
oproepbaar zijn.
Daarom dat het Rode Kruis nog een aantal 
cursussen gaat verzorgen.
Aanmelden voor de cursus gaat via oplei-
dingen.denbosch@rodekruis.nl. U ontvangt 
dan een inschrijfformulier.

De kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 60,-. 
Dit wordt meestal door de zorgverzekeraar 
vergoed. Bij het voltooien van de cursus, 
ontvangt iedere deelnemer een certificaat 
en is het de bedoeling, dat men zich bij 
HartslagNu laat registreren als hulpver-
lener. Dit certificaat is 2 jaar geldig, waarna 
er een herhalingscursus gevolgd dient te 
worden om geregistreerd te blijven. 
Als een deelnemer zich aantoonbaar bij 
HartslagNu aanmeldt, vergoedt het Rode 
Kruis 50%, dus € 30,-, van het cursusgeld!
Het maximaal aantal deelnemers per cursus 
is 6, dus wacht niet te lang met aanmelden!

21 februari 13:00 – 17:30 uur in Engelerhart 
24 februari 09:30 – 14:00 uur in Engelerhart 
28 februari 13:00 – 17:30 uur in Engelerhart 
02 maart     18:30 – 23:00 uur in de Antonius Abt school in het Slot 
03 maart  09:30 – 14:00 uur in Engelerhart 
 

het programma van legendarische compo-
nisten.
U bent van harte welkom. De kerk is open 
om 19.30 uur en de koffie staat klaar. De 
entree is 5 euro. 

Open dag 

De cursussen vinden plaats op:



agendaonzeendaeenda

op 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni 

Bingo avonden
Prijskaarten (rikken) op 23 februari, 23 maart, 20 april en 18 mei

20.00 uur.

20.00 uur.

Vrijdag 27 april
Koningsdag 2018

Zaterdag 21 April 
Live music door Gadja met gast

Vrijdag 16 Maart

POPquiz

Een vervolg op het succes van de 1e editie. 
We starten om 20.30
Inschrijven via de site, wacht niet te lang:  VOL = VOL!!

2e editie

SOULparty

Diversen activiteiten op het plein

op 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni 

Diversen activiteiten op het plein

Durf je de uitdaging aan? 
Dan is dit als Muziekfreak of gewoon liefhebber de Quiz voor jou!
Schrijf je team in ( 4-6 pers. ) op www.engelenburcht.nl (in de agenda)

De populaire Soul and Blues band Gadja. 
Zeer bekend en geliefd in Vught en omgeving. 
Waar ze ook optreden, de sfeer is altijd om te smullen. 
Ben je een Soul en *Blues liefhebber dan moet je erbij zijn. 
De band speelt onder meer nummers van onder meer  J
imi Hendrix, Gary Moore en Stevie Ray Vaughan

Swingende SOUL afterparty
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onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Woensdag

Vrijdag

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

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

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

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

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

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

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

Tafeltennistoernooi geslaagd
Op donderdagavond 25 januari jl. organi-
seerde Tafeltennisvereniging Recrea voor de 
vierde keer een Goede-Voornemens-toer-
nooi aan het begin van het nieuwe jaar. 
Met 16 jongeren en 13 volwassen spelers 
waren gelijk alle vijf de beschikbare tafel-
tennistafels bezet en was de organisatie 
niet ontevreden over het aantal aanmel-
dingen. Spelleiders Paul van Merwijk en 
Remco Franken hadden een aantal leuke 
wedstrijden opgezet. De winnaars bij de 
jongeren waren (1) Max & Olivier, (2) Lise & 
Valentijn, (3) Floor en (4) Ilse. Zij gingen er 
alle zes met een mooie beker vandoor. De 
overige deelnemers kregen allemaal wat 
lekkers. Bij de volwassenen gingen (1) Ton, 
(2) Paul en (3) Jeroen met de prijzen naar 
huis. 

Op elke donderdagavond wordt er vanaf 
19.30 uur getafeltennist in de Engelen-
burcht. Eerst tot 21.00 uur door de jongeren, 

daarna door de senioren. Een aantal spelen 
ook zeer succesvol in competitieverband in 
de BBTF (Bossche Bedrijfs Tafeltennis Fede-
ratie). Recrea kan best wel wat meer spelers 

gebruiken. Zowel bij de jongeren als bij de 
volwassenen. En heb je geen tafeltennis-
batje? Recrea heeft er genoeg! Voor meer 
informatie: www.recrea-engelen.nl.



Collecteren
De Hartstichting gaat van 8 tot 14 april 
langs de deuren om geld op te halen voor 
de bestrijding van hart- en vaatziekten. 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die 
daarbij willen helpen door in een of meer-
dere straten te collecteren. Wil jij je 2 uur 
inzetten? Voor direct aanmelden als collec-
tant of meer informatie kun je contact 
opnemen met Kitty van de Grint, tel. 
073-6311822 of e-mail: gijs.kitty@home.nl.  
Of kijk op www.hartstichting.nl.

Sinterklaas 2018
Het jaar is nog maar net begonnen en het 
sinterklaascomité is alweer gestart met de 
voorbereiding voor het komende sinter-
klaasfeest. We vieren dit bijzondere kinder-
feest met de kinderen uit ons dorp op 
zondag 18 november 2018.

Graag willen we een aantal mensen 
bedanken die op hun manier een steentje 
hebben bijgedragen aan het sinterklaas-
feest van het afgelopen jaar. Bedankt Jerbri 
Metaal Tilburg,  Plus Mulder, Dansplaats 
Engelen, kapsalon Gaby Rooijakkers en in 
het bijzonder alle collectanten en vrijwilli-
gers.

DANKZIJ 

• komt er geen nieuwe  
weg door de Bokho-
vense polder 

• komen er watertaxi’s  
tussen Engelen en de  
binnenstad

DE BOSSCHE GROENEN DE BOSSCHE GROENENWAT BETREFT

• komt er een levens-
bomenbos bij het 
Engelermeer

• wordt de Bokhoven-
sedijk afgesloten 

GA NAAR WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL OF VOLG ONS OP

DE BOSSCHE GROENEN
GEEF JOUW STAD EEN GEZICHT

DOE MEE EN STEM 21 MAART

WEST/ENGELEN/BOKHOVEN
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“Mensen coachen om weer hun eigen coach te zijn”
Wandelcoach Georgette Mulder
Riet Mangnus

Georgette Mulder (1957) stond enkele jaren 
terug ook al eens in de Tweeterp. Met haar 
Praktijk voor psycho-motorische therapie 
en Adem- en ontspanningstraining. Ze 
werkte tot vorig jaar ook bij de GGZ in Breda. 
“Het plezier ging er een beetje vanaf door 
de productiedruk, alle regeltjes, alle tijd die 
je kwijt bent aan administratie. Dit maakte 
dat ik uiteindelijk de knoop doorhakte en 
besloot alleen nog in mijn eigen bedrijf te 
gaan werken. Want mijn vak vind ik nog 
steeds erg boeiend.  Ik ben mezelf gaan 
afvragen: hoe kan ik het zo leuk mogelijk 
maken? Ik werk veel en graag in de tuin en 
dacht: dáár zou ik iets mee kunnen doen.” 
Al zoekend op internet kwam de training 
tot wandelcoach voorbij. Ze zag meteen 
veel overeenkomsten met de psycho-mo-
torische therapie. Met het verschil dat je 
altijd buiten werkt en de natuur als extra 
bron van ontspanning en inspiratie tot je 
beschikking hebt. En zo begon ze aan de 
training tot wandelcoach. 

Symboliek
“Wandelen zet je letterlijk en figuurlijk in 
beweging. Dat wandelen heel gezond is 
kun je overal lezen. Tijdens de coachwan-
delingen gebruik ik ook de beelden en de 
symboliek van de natuur. Je aandacht op 
het kijken, luisteren, voelen  en ruiken van 
de omgeving. Het weer, de seizoenen, de 
lucht, de bomen er is veel te ontdekken. 
En we zoeken naar zinvolle betekenissen 
en associaties.” Zo herkende een cliënte 
zich bijvoorbeeld in een geknakte boom 
die ze tegen kwamen. Georgette: “Ze wilde 
dat niet meer. Ze wilde een boom worden 
die fier rechtop staat, goed geworteld in 
de grond. Dan zoeken we naar concrete 
stapjes die naar dat doel leiden. Als je meer 
je eigen weg wilt bepalen kan het al helpen 

om je eigen tempo te voelen en op iedere 
kruising te kijken welke kant je op wilt. En 
vervolgens dit naar je dagelijks leven te 
vertalen.”

Zetje
Ze wandelt in principe in het gebied rond 
het Engelermeer. “Ik bied trajecten aan van 
5 wandelingen. Aan het eind daarvan  gaan 
mensen weer ontspannen en met zelfver-
trouwen hun eigen weg. Ikzelf werk vaak  
met mensen die al wel weten hoe of wat, 
maar die toch weer in hun (oude) valkuilen 
terecht zijn gekomen. Die het even niet 
meer weten en een zetje nodig hebben, 
een soortement van opfriscursus zeg 
maar. Terug naar: wat zijn je kwaliteiten? 
Of wat heb je geleerd in eerdere therapie 
of coaching? Wat heb je nodig? Wat werkt 
ook weer bij jou? Ik ben van de positieve 
insteek, die past gewoon bij mij.”

Eigen kunnen
Het wandelcoachen vormt een mooie aan- 
vulling op haar pakket van Psycho-motori-
sche therapie (tussen de 3 en 10 sessies) en 

de lessen Adem- en ontspanningstraining. 
Enthousiast: “Ik wou dat ik wekelijks met 
zo’n 3 klanten kon gaan wandelen om hen 
weer op de goede weg te helpen. Hen weer 
vertrouwen geven in eigen kunnen, hen 
coachen om weer hun eigen coach te zijn. 
Diep van binnen weet je het vaak wel, soms 
heb je alleen gewoon iemand nodig die je 
er weer aan herinnert en je stimuleert.”

Interesse? Tel: 06-51816120, mail: info@
georgettemulder.nl of kijk op Facebook: 
Praktijk voor stressmanagement en PMT. 



Trimsalon Engelen
Gediplomeerd

Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB  Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl

GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com
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HUISKAMER ENGELEN

Ontmoetingsbijeenkomst  
Huiskamer Engelen
Huiskamer Engelen is een nieuwe dagopvang voor  
ouderen, geheel begeleid door vrijwilligers van  
Welzijn Divers en Van Neynsel. 

Op donderdag 1 maart organiseren wij in Hof van Engelen van 16.00  
tot 18.00 uur, voor belangstellende bewoners, organisaties en samen-
werkingspartners in de wijk een ontmoetingsbijeenkomst rondom de 
start van de huiskamer. Wij vertellen u graag over de opzet van de  
huiskamer en horen ook graag uw ideeën.

Wij zien uit naar uw komst!

START
VANAF
HALF
MAART

IVN wandeling Meer van Engelen
Op zaterdag 27 januari jl. organiseerde de 
IVN afdeling ’s-Hertogenbosch een door-
loopwandeling in de omgeving van het 
Engelermeer. Met zo’n 30 personen onder 
begeleiding van 4 gidsen gingen we op pad 
om het gebied rond het Engelermeer te 
verkennen.

Het Engelermeer heeft een omvang van 
circa 58 ha. Je loopt er langs moerasbos, riet-
moeras, het meer, natte en droge weides. Er 
werd door de natuurgidsen verteld over de 
Appeldijk, de eendenkooi en de landgeiten. 
Het gebied wordt beheerd door Staatsbos-
beheer als natuurgebied. 

We liepen door naar de eendenkooi. Deze 
is niet meer in gebruik en momenteel 

een rustgebied voor watervogels. Het is 
wel weer mogelijk om de eendenkooi te 
betreden.

De volgende stop was bij de oeverzwaluw-
wand. Deze wordt regelmatig broedklaar 
gemaakt door het zand in de broedgaten 
te vernieuwen en het voorland vrij te maken 
van wilgen en bramen, zodat de oeverzwa-
luwen vrij af en aan kunnen vliegen. Regel-
matig worden er ook ijsvogels gespot die 
ook in de wand kunnen broeden. Vervol-
gens liepen we door naar de landgeiten. 
De geiten zijn in 1990 ingeschaard om het 

struikgewas enigszins in te tomen. 
Onderweg kom je erg veel tegen in de 
natuur: wie kent de gele trilzwam? De tril-
zwam is een vruchtlichaam met een door-
snede van 1 tot 5 cm dat tevoorschijn komt 
uit spleten in boomschors. De trilzwam is 
vooral te vinden op takken van loofbomen 
en stuiken.

Het is zeker de moeite waard om eens mee 
te lopen met een natuurgids om nog veel 
meer te ontdekken bij het Engelermeer. 
Voor meer informatie: 
www.ivn-s-hertogenbosch.nl.



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl NauK Fashion, Weislag 2, Engelen, 06-12605099w
w

w
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l Kleurenconsulten

Ook arrangementen

Creatieve 

workshops

 Patroontekenen, 

kleding maken

Erkende ENSAID 

modevakopleiding
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Het bestuur en de jongerenwerker van 
Jjc de Schuilplaats vinden het belang-
rijk om te weten wat de jongeren van 
Engelen nu echt willen doen in het 
jongerencentrum. Welke activiteiten 
moeten er georganiseerd worden? Hoe 
vaak moet de Schuilplaats open zijn? 
Hoe moet de Schuilplaats er binnen 
uit zien? In 2018 zouden we graag zien 
dat de Schuilplaats weer echt een plek 
van de jongeren wordt, waar zij (mede) 
beslissen over wat er allemaal gebeurd.

Schuilplaats XL:
Naast de wekelijkse activiteiten (zie acti-
viteitenaanbod) is er veel ruimte voor 
ideeën/plannen van de jongeren zelf. Wil 
je dat er vette party komt, een LAN-party 
voor al de gamers, een avond line-dancing 
of een workshop breien? Niets is te gek, 
maar je moet wel zelf aan de slag! Samen 
met de jongerenwerker en stagiaires gaan 
de jongeren zelf aan het werk om hun plan 
of idee uit te werken tot een activiteit of 
evenement. Eén vrijdag in maand is het 
jongerencentrum tot 23.00 uur open, voor 
jongeren van 13 jaar en ouder. De avond 
hebben we de werknaam “Schuilplaats XL” 
gegeven.
De 1ste XL-avond is al op 9 maart, dus kom 
maar op met die ideeën!!! 

Jongerenbestuur:
Naast organisatoren van activiteiten en 
evenementen zijn er jongeren nodig, die 

mee denken over allerlei zaken die belang-
rijk zijn voor het hele jongerencentrum. 
Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de 
Schuilplaats of hoe de flyers en de website 
eruit moeten zien. Welke afspraken zijn er 
over  hoe we met elkaar om gaan in het 
jongerencentrum? Hiervoor willen een 
jongerenbestuur oprichten. Je denkt mee 
over zaken en leert hoe een jongerencen-
trum bestuurt wordt. 

Heb je interesse of wil je meer weten of 
gewoon een goed plan? Laat het ons dan 
weten. Onderaan dit bericht staan de gege-
vens van Jos, de jongerenwerker of loop 
gewoon binnen bij de Schuilplaats.

STREETCATS, de kracht van meiden: 
STREETCATS is een creatief project voor 
meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. In 
de workshops leer je voor jezelf opkomen 
en je eigen mening te geven. Je werkt aan 
je zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en 
leert je talenten ontdekken en gebruiken. 
Bij STREETCATS leer je je echte schoonheid 
kennen en trots te zijn op jezelf. 
Aanmelden voor het project STREETCATS 
kun je doen via de jongerenwerker in de 
Schuilplaats of op de website van www.
zebra.eu

Halloween 2018:
Al is Halloween pas begin november (noteer 
3 november in je agenda). We gaan vanaf 
maart starten met de eerste voorberei-

dingen. Hoe dit evenement eruit gaat zien, 
is nog niet bekend. Een ding staat vast: dit 
moet een spectaculair evenement worden 
voor heel Engelen.
Wil je dit jaar helpen bij de activiteit, of in 
de voorbereiding of op 3 november zelf? 
Laat dit weten aan de jongerenwerker. We 
proberen iedereen die in voorgaande jaren 
geholpen heeft persoonlijk een uitnodi-
ging te sturen. Heb je in maart geen brief 
ontvangen? Meld je dan bij ons.

Contactgegevens:
Jos de Kort (Jongerenwerker)
j.dekort@powerup073.nl
06-55788548

Jeugd- & jongerencentrum de Schuilplaats
Engelerpark 8
5221 AM Engelen
schuilplaats@home.nl
www.facebook.com/deschuilplaatsinen-
gelen 

Activiteitenaanbod vanaf 20 februari 2018:

De Schuilplaats in beweging

 
Dag Activiteit Tijd Leeftijd Opmerkingen 
Dinsdag Jongerenbestuur 18.30 – 19.30u 13+  
 Inloop Jongeren 19.30 – 21.00u 13+  
Woensdag Inloop schooljeugd 13.30 – 15.30u 10+  
 Sport- & Spelactiviteit  15.30 – 17.00u  10+ bij goed weer buiten op het panna-veldje 
Vrijdag Streetcats 15.30 – 17.30u groep 8 meiden 
 Inloop 18.30 – 20.00u 11+  
 Jongereninloop 20.00 – 21.30u 13+  
 Schuilplaats XL 20.00 – 23.00u 13+ data: 9 maart – 6 april – 18 mei – 15 juni – 6 juli 

 
 



Reparaties en accessoires 

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

SMART SERVICE WITH A SMILE

iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

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

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

gratis parkeren • ook voor softwareproblemen

u vindt ons ook in Nijmegen en Tilburg
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Tineke van der Lee

In december was er op onze school een 
verificatieonderzoek door de inspectie. 
Een verificatieonderzoek is een onder-
zoek naar het functioneren van het 
bestuur. Bij ons naar het functioneren 
van Stichting  Signum. Wordt er gezorgd 
voor onderwijs van voldoende kwali-
teit en wordt er voor voldoende geld 
gezorgd om dit te kunnen realiseren? 
Klopt de informatie van het bestuur en 
is dit terug te vinden op de scholen?

Voor de Matrix betekende het onder-
zoek het volgende:
* Didactisch handelen op KC de Matrix wordt 
met een voldoende beoordeeld. Het team 
stemt uitleg, opdrachten en onderwijstijd 
af op de onderwijsbehoeften van de leer-
lingen. Focus ligt vooral op de leerlingen 
die meer ondersteuning nodig hebben. Het 
onderwijs aan de betere leerlingen zal nog 
meer een aandachtspunt moeten worden. 
* Kwaliteitszorg wordt met een goed beoor-
deeld. Matrix beantwoordt niet alleen aan 
de wettelijke basiskwaliteit, maar laat ook 
een eigen goed functionerend systeem van 
kwaliteitszorg zien. 
*Kwaliteitscultuur wordt met een voldoende 
beoordeeld. Het team heeft een duidelijke 
focus op professionalisering. De planma-
tige verbeteringen van het kindcentrum 
gaan hand in hand met de teamontwikke-
ling. 
Een zeer positieve uitslag, waar we natuur-
lijk heel tevreden mee en trots op zijn! 

Groep 3 heeft pas geleden het letterfeest 
gevierd, omdat de kinderen alle letters 
kennen. Reden voor een feestje dus! Er 
is letterbingo gespeeld en de kinderen 
hebben hun letterdiploma in ontvangst 
genomen. Veel ouders zijn bij het feestje 
aanwezig geweest. 

De groepen 4 zijn bezig met “bewegend 
leren”. In deze groepen proberen ze het 
leren leuker te maken door verschillende 
aantrekkelijke werkvormen te gebruiken 
die de kinderen aanspreken. Door erbij te 
bewegen worden dingen beter onthouden. 
Zo hebben ze renspellen gedaan om de 
tafels te oefenen en oefenen ze moei-
lijke woorden door kleine wedstrijdjes te 
houden.
Voor de komende periode staan er 
weer verschillende activiteiten op het 
programma:
Op maandag 5 maart zijn alle kinderen vrij 
van school en hebben de leerkrachten een  
studiedag. 

Deze dag staat in het teken van de PLG, 
professionele leergemeenschap. Zijn wij  
ons voldoende bewust van de effecten 
van ons handelen op de onderwijskwaliteit 
en de ontwikkeling van de kinderen? Hoe 
reflecteren wij op onszelf en met elkaar? 
Hoe geven en ontvangen wij feedback? 
Deze dag wordt verzorgd door twee 
Signumcoaches. 

Thematisch werken 
Na de carnavalsvakantie gaan alle groepen 
werken aan een thema dat uiteindelijk 
afgesloten wordt met een presentatie-
tentoonstelling.
Voor de groepen 6, 7 en  8 is het thema: 
de wijde wereld
In de moderne tijd kunnen transport en 
communicatie de wereld op meer manieren 

verbinden dan ooit voorheen. Wat we kopen 
en wat we consumeren, kan daardoor een 
immense impact hebben op het leven van 
mensen en samenlevingen over heel de 
wereld. Een wereldburger zijn betekent dat 
we deel uitmaken van iets dat groter is dan 
wijzelf. Ieder van ons heeft een verantwoor-
delijkheid tegenover de gemeenschappen 
waarvan we deel uitmaken – namelijk dat 
we elkaars culturen en behoeften respec-
teren, elkaar helpen en ervoor zorgen dat 
we lokaal, nationaal en wereldwijd samen-
werken. 
De groepen 3-4-5 beginnen met het thema 
Communicatie! Magische media. Er zijn 
tegenwoordig veel manieren om te commu-
niceren. In dit thema gaan we bekijken hoe 
we echt heel erg goede communicatoren 
kunnen worden. We gaan het hebben over 
communicatie van vroeger en nu. 
De groepen 1 en 2 hebben als thema “Alles 
verandert”. Daarover volgend keer meer.
Dit was het nieuws van onze school voor 
deze maand. Wilt u meer of andere infor-
matie over onze school, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur, Mevr. B. Entken-
Buunen, tel. 073-8519990



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl

																																																			PILATES	
																								STEP/BODY	SHAPE	
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																																																																																																																																													Michelle	Verwey	
																																																																																																																																																				06-48631702		
																																																																																																																											sportclubtopfit@gmail.com	
																																																																																																																																			www.sportclubtopfit.nl	
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Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen, telefoon: 073-6311216
 www.parochie-engelen.nl; e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl.

Spreekuur: maandag van 9.00–12.00 uur.
Bereikbaarheid pastor Fons Boom: maandag van 9.00–11.00 uur in de pastorie.

Rabobank: NL 04 RABO 0121 9076 43 t.n.v. Voorzitter R.K. Kerkbestuur Engelen, 
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen.

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

UIT DE WERKGROEPEN 

Misdienaars en acolieten
Martine van den Dungen is gestopt als 
acoliet en Frans Lucas is gestopt als acoliet 
bij de uitvaartvieringen, we bedanken beide 
voor hun jarenlange trouwe inzet. 

Parochie St. Lambertus

  
Zo 18 feb.
10.00 uur

1ste zondag van de veertigdagentijd, eucharistieviering
T.i.v. Net Brouwers-van Boekel

Zo 25 feb.
10.00 uur

2de zondag van de veertigdagentijd, eucharistieviering, met muzikale 
begeleiding van de Laatbloeiers
T.i.v. Truus Klerkx-Bouwman, Theodorus van de Grint en Christina van de 
Griend, Jo Boelen.  Na de viering gezamenlijk koffiedrinken.

Z0 4 mrt.
10.00 uur

3de zondag van de veertigdagentijd, familieviering. In deze viering 
zullen de vormelingen en eerste communicanten van dit jaar zich voor-
stellen.
T.i.v. Ans Bindels

Zo 11 mrt.
10.00 uur

4de zondag van de veertigdagentijd, woord- en communieviering
T.i.v. Net Brouwers-van Boekel 

Zo 18 mrt.
10.00 uur

5de zondag van de veertigdagentijd, echaristieviering
T.i.v. Toon en Francien van der Aa-Wolfs, Ans Bindels

Website
Onze website www.parochie-engelen.nl 
is geheel vernieuwd en bevat voortaan 

actueel parochienieuws. 
Neem dus regelmatig een kijkje!

Stille omgang Amsterdam
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 
18 maart wordt weer de Stille Omgang in 
Amsterdam gehouden. Het thema van deze 
bedevaart is ‘Eucharistie is Leven’.

Voor alle mensen die nog nooit hebben 
deelgenomen aan de Stille Omgang is het 
echt aan te raden om dit serieus in overwe-
ging te nemen, want het is zeer indrukwek-
kend, hoopvol, bemoedigend en zegenrijk 
om met zovelen uit alle delen van Neder-
land samen te komen op de plaats van het 
Mirakel van Amsterdam. Overweegt u om 
aan te sluiten? Zet het als tip alvast in uw 
agenda.

De bus vertrekt op zaterdagavond 17 maart 
2018 om 21.20 uur bij de bushalte in de 
Schoolstraat. Vertrek uit Amsterdam om 
4.00 uur.
Kosten 20,00 euro per persoon. Betalen 
tot uiterlijk 10 maart, kan door gepast 
contant geld in envelop met naam en uw 
telefoonnummer op de buitenkant van 
de envelop in de brievenbus van pastorie, 
Graaf van Solmsweg 75 te doen. Of het 
geld overmaken op bankrekeningnummer 
van Vereniging Stephanus Bedevaart: 
NL53INGB0007558470 onder vermelding 
van Amsterdam 2018.
Aanmelden en informatie: Opgeven tot 
uiterlijk 10 maart 2018 bij contactpersoon 
Stille Omgang voor Engelen: Eugenie van 
Rinsum-Wolfs, telefoon: 06 - 8 981 297 of 
e-mail: wolfs.jem@outlook.com.

De Laatbloeiers

Op zondag 28 februari a.s. zullen De Laatbloeiers de eucharistieviering opluisteren. 



SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

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

Zo 18 feb. 
10.0 uur

Mevrouw S. Hennecke

Zo 25 feb.
10.0 uur

Muziek op Zondag: 
m.m.v. Het Meliekoor

Zo 4 mrt.
10.0 uur

Ds. van Egmond
Themadienst

Zo 11 mrt.
10.0 uur 

Mevrouw ds. G. Kerssen
Themadienst

Zo 18 mrt.
10.0 uur

Muziek op zondag   

Protestantse kerk 
Engelen

Vasten: 2 get there
Van vrijdag 2 maart t/m zondag 4 maart 
zijn jongeren van 16 tot 30 jaar uitgeno-
digd om samen op weg te gaan naar Pasen. 
Tijdens het verdiepingsweekend ‘Vasten: 
2 get there’ gaan we naar de Mariabede-
vaartsplaats Kevelaer in Duitsland (een 
uurtje rijden vanaf ‘s-Hertogenbosch). We 
verblijven in een eigen accommodatie net 
buiten Kevelaer. Samen gaan we bidden, 
vieren en ons verdiepen. Johanneke 

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

info@vanappeltotzeekraal.nl 
Hartegroet, 

Chantal van den Brandt-Simons 

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

Bosman zal ons inleiden in de geschiedenis 
en betekenis van Kevelaer. Thomas Quar-
tier zal ons inleiden in de betekenis van de 
vastentijd. Hij is benedictijner monnik en als 
hoogleraar liturgische en monastieke spiri-
tualiteit verbonden aan de universiteiten 
van Nijmegen, Leuven en Rome. Uiter-
aard maken we er ook een heel gezellig 
weekend van. Dit wil je niet missen! De 
kosten voor het weekend zijn € 50,- maar 

kun je wat meer missen, dan waarderen we 
een bijdrage van € 75,-. Mocht de prijs een 
probleem zijn, dan regelen we iets zodat je 
toch mee kan! 
Meld je aan via Whats-app door een bericht 
te sturen naar (06)28 58 18 84 of stuur een 
mail naar jongeren@bisdomdenbosch.nl. 
Meer informatie: www.bisdomdenbosch.nl
of www.facebook.com/jongbisdomden-
bosch.
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Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel.: 06-46034624.
Website: www. parochiebokhoven.nl.
E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl.
Banknummer: NL87RABO 0121 9082 83
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt, Bokhoven.
U kunt ook bellen/mailen met de vice- 
voorzitter van het kerkbestuur, Loek 
Prinsen: tel.: 06 - 16344715 of 
e-mail: lprinsen@live.nl.
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij 
anders aangegeven.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

18 feb. Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor  An Weijts

25 feb. Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intentie voor overleden familie 
Masraff en Frans Hol

4 mrt. Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

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

18 mrt. Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

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

Muziek op Zondag
Vier jaar geleden, hartje februari: de 
zangers en zangeressen van het nu 10 jaar 
bestaande Meliekoor uit Vlijmen zouden 
voor ons optreden in de kerk. Met een 
beloftevol programma keken wij uit naar 
hun komst. Een lichte paniek brak uit, toen 
dirigent Kees Hollenberg bij het krieken van 
de zondag het kooroptreden moest afge-
lasten: de volledige tenorsectie was geveld 
door griep. 

Zondag 25 februari a.s. gaan we in reprise. 
Het Meliekoor zal dan, hopelijk op volle 
sterkte, alsnog zingen. Aan het programma 
zal het niet liggen, want er ligt een keur van 
prachtige liederen van o.a. Purcell, Mozart 
en Mendelssohn klaar om opgevoerd te 
worden. 
We hopen van harte dat u erbij zult zijn om 
10.30 uur in de Protestantse kerk.

Op 18 maart is de ons bekende fluitist Harrie 
van Oirschot terug! Ditmaal met Tineke 
Wijgers, ook op fluit en Huub Sperber 
op orgel in het ensemble ‘Amatori della 
musica’.  
Deze drie muziekliefhebbers gaan ons 
vooral trakteren op triosonates uit de 17de 
eeuw, in die tijd een heel gewilde vorm van 
samenspelen in kleiner verband. De compo-

nist kon daarin drie zelfstandige stemmen 
combineren en daarmee zijn vakmanschap 
demonstreren. Op het programma staan 
werken van Corelli, Corbett, Telemann en 
Locatelli.
We verheugen ons op dit concert om 10.30 
uur in de prachtige akoestiek van de Protes-
tantse kerk.



Ontspanningsmassage

Tapen en bandageren

Sportmassage

Zwangerschapsmassage

Hoofdpijnmassage

Hotstone

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

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

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

Sport- en Ontspanningsmassage

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
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Bestuursraad Engelen-Bokhoven
Verkiezingen
De kandidaten voor een nieuwe bestuursraad 
Zoals u al weet hebben we nu een kandidatenlijst met 11 kandi-
daat-leden. Op 21 maart 2018 kunt u stemmen. Hierbij kunt u een 
hokje rood maken naast nummer 1, maar u kunt natuurlijk ook een 
kandidaat kiezen, die u graag in uw bestuursraad heeft. Nu is het 
zo dat in principe de kandidaten op de lijst met de nummers 1 t/m 
9 in de raad worden verkozen. Echter als een van de kandidaten 
met de nummers 10 t/m 11 meer stemmen krijgt dan de kiesdeler, 
dan wordt die kandidaat gekozen in de bestuursraad en schuift 
nummer 9 een plaatsje op naar nummer 10.

Wat is een kiesdeler?
De kiesdeler is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 
het aantal zetels (9). De betreffende persoon is dan met voorkeur-
stemmen gekozen.

Wat gebeurt er met die kandidaten die niet in de raad 
worden verkozen?
Zodra iemand van de negen afvalt door bijvoorbeeld verhuizing, 
of men ziet het niet meer zitten of men krijgt een baan bij de 
gemeente, dan wordt de eerstvolgende op de lijst gevraagd of hij/
zij in de bestuursraad wil komen. Dat gebeurt meer dan u denkt. In 
de afgelopen bestuursraadperiode hebben we vrijwel alle reserves 
opgebruikt. Ook in de twee voorgaande periodes verlieten tussen-
door 3 tot 4 mensen voortijdig de bestuursraad.
Hierna tref u een overzicht aan van de kandidaten. De volgorde op 
de verkiezingslijst  is gemaakt na een onderlinge stemming door 
de kandidaten. De kandidaten zelf hebben aangegeven waarom 
zij in de bestuursraad zitting willen nemen en wat hun kwaliteiten 
daarin zijn.

Martin Kroezen 
Nu 8 jaar voorzitter/secretaris van de bestuursraad. 
“Delfts ingenieur” civiele techniek, getrouwd, (klein)kinderen in 
Rotterdam en woonachtig op de 
Kolgans. 

Als 73-jarige nu nog een laatste keer 
beschikbaar voor de bestuursraad 
in/met een nog nader te bepalen rol 
en portefeuille. Ik blijf me inzetten 
voor een zo duurzaam mogelijk 
Engelen. Hierbij heb ik voor ogen 
dat we inspelen op onder andere 
het “Uitvoeringsprogramma Groene 
Delta 2” met ruimte voor extra bos 
en een “groen en duurzaam” agra-
risch areaal; redt de groene weide?  
Bij het Engelermeer een oase van rust en natuur aan de oostkant 
en extensieve  recreatie aan de westkant, passend in het daarvoor 
afgesproken “Beleidskader”. Alles aansluitend bij EHS en EVZ hier. 
Energietransitie betekent allereerst de energiebehoefte beperken 
door isolatie van woon- en bedrijfsgebouwen en verbetering van 
bedrijfsprocessen. Minder autorijden en meer fietsen en met het 
OV. Voor wat dan nog nodig is energieopwekking met windtur-
bines op zee. Op het hier wel erg windarme land zonnepanelen. 
Zowel op gebouwen als zorgvuldig ingepast in het landschap. 

Yvonne Schram
Is 61 jaar, studeerde onderwijsrecht en onderwijseconomie in Leiden, 
eigenaar van Schram Management Consultancy: adviesbureau voor 
onderwijs en overheid.

Ik woon met Jacques van de Vall 27 
jaar in Engelen. Ik heb Engelen in die 
tijd zien groeien en veranderen. Die 
veranderingen vragen om een visie 
en beleid voor de toekomst met 
respect voor de eigen dynamiek en 
identiteit van Engelen en Bokhoven.
De gemeente ’s-Hertogenbosch is 
sinds 2015 verantwoordelijk voor 
zorg: ouderenzorg en jeugdzorg. 
De afgelopen vier jaar heb ik mij in 
de bestuursraad ingezet voor het 
versterken van het aanbod wonen, welzijn en zorg: aandacht voor 
senioren, mensen met een beperking en jongeren en het voor-
komen van noodgedwongen vertrek uit ons prachtige dorpen. 
Met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheden om zorg-
woningen te realiseren. Samen moeten wij het antwoord zien te 
vinden op het actuele vraagstuk om mensen langer thuis te laten 
wonen door nieuwe vormen van integrale zorg- en dienstverle-
ning. Het ontwikkelen van meer passende woonconcepten voor 
senioren helpt ook om doorstroming te verbeteren en is dus ook 
van belang voor woningzoekende jongeren. Ik stel mij graag voor 
een tweede termijn verkiesbaar.

Margo van den Oord 
Geboren in 1953, als onderwijsadviseur werkzaam bij Fontys Leraren 
Opleiding Tilburg en Programmaleider voor Ondernemend Onder-
wijs ‘s-Hertogenbosch

Samen met Kees van den Oord 
woon ik sinds 12 jaar in Bokhoven. 
En dat bevalt ons heel goed! Inmid-
dels genieten onze 4 kleinkinderen 
ook volop mee van onze prachtige 
woonomgeving. Waar ik kan, spring 
ik in bij activiteiten of acties die 
nodig zijn voor een goede samen-
leving in ons dorp. Zo werk ik vanuit 
de bestuursraad mee aan een Hart-
veilig Den Bosch, door het stimu-
leren van Reanimatietrainingen en 
24/7 bereikbare AED’s. Daarnaast zet ik me in voor de aanvragen 
van de wijk-, buurt- en dorpsbudgetten en coördineer de commu-
nicatie van de bestuursraad via de website www.bestuursraaden-
gelenbokhoven.nl, De Tweeterp en ’t Pareltje. 
Om de belangen van onze woonplaats Bokhoven binnen de grote 
stad ‘s-Hertogenbosch te behartigen is vertegenwoordiging in de 
bestuursraad van wezenlijk belang. 
Het actief inbrengen van visie en ideeën vanuit Bokhoven en 
Engelen vanuit het gezamenlijke gedachtengoed en inzet van de 
bestuursraad, voor en met de bewoners, door knelpunten aan te 
pakken, voor jeugd en onderwijs, voor ouderen. Ons samen in te 
zetten voor alles dat te maken heeft met een gezonde en stimule-
rende leef- en werkomgeving in onze dorpen.
Daarom stel ik mij voor deze tweede termijn verkiesbaar.



Yolie Mulkens 
Sinds 1991 woon ik in ’s-Hertogen-
bosch waarvan 8 jaar in Engelen. 
De laatste 3 jaar maak ik deel uit 
van de bestuursraad en stel me 
graag herkiesbaar voor een nieuwe 
termijn. Als portefeuillehouder 
Verkeer en Mobiliteit heb ik me sterk 
gemaakt om de verkeersveiligheid 
in onze dorpen constant op de kaart 
te houden binnen de gemeente. Een 
kwestie van hele lange adem en met 
wisselend resultaat, maar op korte 
termijn worden een aantal knel-
punten aangepakt. Ook zette ik me 
in om het standpunt van de bestuursraad rondom de windturbines 
op de Rietvelden en Gemaalweg te verwoorden nl. A. De besluit-
vorming is buiten de bestuursraad om tot stand gekomen en B. 
Windenergie is prima, maar zulke absurd hoge turbines zo dicht 
op de bebouwing en het natuurgebied van de Diezemonding zijn 
ongewenst voor mens en dier. Het is een complex, maar interes-
sant en uitdagend dossier waar redelijkheid, eerlijkheid en maat 
helaas soms ver te zoeken zijn. 
Speerpunt voor een volgende termijn is verder vorm en invulling te 
blijven geven aan het besef voor alle bewoners, jong en oud, om 
zich als deel van een gemeenschap prettig, veilig te voelen. Waar 
we elkaar ontmoeten en elkaar helpen zodat we samen thuis zijn, 
hier aan de rand van mooie natuur maar toch dichtbij de stad. 

Charles Lavell 
Taaldocent en tekstredacteur bij Amersbosch en Vluchtelingenwerk 
Zuid-Nederland. Woont sinds 1999 in de dorpskern van Engelen.
 
Engelen en Bokhoven zijn prachtige 
dorpen met actieve, dynamische, 
sympathieke en zelfstandige bewo-
ners. Daarom is het jammer dat 
de grote buur onze dorpen soms 
meer nadeel dan voordeel brengt. 
Engelen heeft het mooiste sport-
complex van Noord-Brabant en 
Bokhoven het mooiste rivieruitzicht. 
Maar ook een relatief hoge OZB, een 
nabijgelegen industrieterrein en 
er zijn meer bedreigingen die voor 
onze terpdorpen op de loer liggen. 
Als lid van de bestuursraad heb ik mij optimaal ingezet voor 
behoud van het dierenpark in Engelen, de aanleg van walstroom 
aan de Diezekade en ‘bescherming en bewaking’ van het Engeler-
meer en het agrarisch buitengebied. Andere aandachtspunten zijn: 
geluidsoverlast, straling van UMTS-masten én snelheidsbeperking 
in de bebouwde kom en op de A59.
Deze zaken vallen alle onder de portefeuilles Natuur/Milieu, 
Wonen/Leefbaarheid en Verkeer. Ook in de komende 4 jaar zal ik 
mij weer actief bezig houden met deze portefeuilles.

Bram van der Ploeg 
Ik ben een geboren en getogen 
Engelenaar. Ondanks dat ik nog 
maar 21 jaar oud ben, heb ik 
Engelen, Haverleij en Bokhoven 
door de jaren heen zien groeien en 
veranderen. Met mijn jonge leeftijd 
wil ik een verfrissende en vernieu-
wende bijdrage leveren aan de 
bestuursraad. 
Momenteel ben ik derdejaars 
student Bestuurskunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen 
en kan met mijn opgedane kennis 
bijdragen aan de verdere groei van de dorpen. 
Ik wil me graag gaan inzetten op het gebied van sport, gezondheid 
en veiligheid. Dit zijn in mijn ogen belangrijke aandachtspunten, 
waar in Engelen, Haverleij en Bokhoven veel potentie ligt. Bij deze 
aandachtspunten doel ik onder andere op ondersteuning en uitbe-
reiding van de sport voor zowel jong als oud. Verder streef ik naar 
het creëren van een aangename leefomgeving voor de inwoners, 
met als doel een kleurrijk en gezellig Engelen en Bokhoven. Op 
het gebied van veiligheid wil ik me vooral gaan focussen op de 
verkeersveiligheid in en rondom onze dorpen, waar de problema-
tiek de laatste jaren groter is geworden. 
Tenslotte vind ik het van belang om de relatie met de gemeente 
’s-Hertogenbosch te verstevigen, met als doel om meer invloed 
en meer zeggenschap te geven aan de inwoners van onze dorpen. 
Dat de adviezen en voorstellen die wij als bestuursraad geven niet 
zomaar worden genegeerd, maar dat we een sterke en serieuze 
gesprekspartner zijn. 

Philip van Beek 
Geboren in 1954, eigenaar van Procurement Spirit, inkoopadvies, 
deeltijd docent inkoopmanagement aan Avans Hogeschool.

Samen met echtgenote Beppy 
wonen wij vanaf augustus 1999 met 
veel genoegen in de Zuster Bijdam-
straat in Engelen en zijn gelukkig 
met onze zoon, 2 dochters en 5 
kleinkinderen.
De centrale ligging van Engelen, 
dicht bij ‘s-Hertogenbosch, een 
kruispunt van wegen: auto, trein en 
boot was en is voor ons erg aantrek-
kelijk.
Vanaf eind 2014 ben ik lid van het 
kerkbestuur St. Lambertusparochie 
en vervul daarin sinds kort, ad  interim, de rol van secretaris.
Graag wil ik mij, naast mijn werkzaamheden als inkoop adviseur bij 
het ministerie in Den Haag, inzetten voor het nuttig en economi-
sche beheer en behoud van monumentale panden in Engelen zoals 
bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk St. Lambertus.
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John Branderhorst
Mijn naam is John Branderhorst, 
momenteel 70 jaar en gehuwd. We 
hebben 3 kinderen en 6 kleinkin-
deren. We wonen al 13 jaar met veel 
plezier in het kasteel Lelienhuyze. 
Destijds was het een bewuste keuze 
om ons hier te vestigen. Ik ben sterk 
betrokken bij het wel en wee van 
onze woonlocatie. 
Mijn loopbaan is ooit gestart bij de 
gemeentepolitie in ‘s-Hertogen-
bosch. Na enkele studies en andere 
werkgevers, o.a. de gezondheids-
zorg, ben ik weer teruggekeerd naar de politie, in personeelszorg 
en bij beheer. Uiteindelijk heb ik de laatste jaren als stafmede-
werker bij de regiopolitie Brabant-Noord gewerkt.
Ik heb nu wat meer tijd om me te richten op het welzijn van de 
omgeving. Mijn belangstelling gaat uit naar veiligheid in brede zin, 
inzet tegen de de verrommeling in de natuur en voor de leefbaar-
heid binnen de woonkernen Engelen, Bokhoven en de Haverleij. 
Immers deze unieke combinatie, met ieder zijn geschiedkundige 
achtergrond, is zeer de moeite waard om in stand te houden en 
waar mogelijk te verbeteren.
Ik wil vanuit deze achtergrond een bijdrage kunnen leveren aan 
deze gemeenschap, waarbij ik de nadruk leg op een pragmatische 
aanpak van problemen en ontwikkelingen in het dagelijks leven.

Martin de Rouw
Woonachtig in Engelen sinds 1977, gehuwd en vader van 4 kinderen. 
Wij hebben 10 kleinkinderen. De keuze voor Engelen bleek een 
uitkomst voor een (op)groeiend gezin.

Het is goed te zien, dat inwoners 
hun bijdrage aan de gemeenschap 
leveren; of het nu Sint Nicolaas 
betreft, de avond4daagse, de Enge-
lenburcht, de voetbalvereniging, 
de har(t)loopclub of anderszins: 
we leven met elkaar en daarvoor 
moeten de handen uit de mouwen!
Ik ben eind jaren zeventig lid 
geweest van de evenementencom-
missie, was bestuurslid van de Enge-
lenburcht in een voor ons dorpshuis 
zeer rumoerige periode,  eind jaren 
‘80, en heb 25 jaar lang als amateuracteur de toneelkunst beoefend 
bij de onvolprezen toneelvereniging “Thalia.”
Vanaf 1987 heb ik directie gevoerd bij een Afbouwbedrijf in 
Amsterdam en gedurende het grootste deel van die periode heb ik 
tevens bestuurd in brancheorganisaties. 
Ooit, eind jaren ‘90 begin 2000, stond Engelen genoteerd als 13de 
beste wijk van Nederland. Dit had alles te maken met leefbaarheid, 
veiligheid en het besef samen verantwoordelijk te zijn voor het 
welzijn van alle inwoners. 
Als ik - door me verkiesbaar te stellen - een bijdrage kan leveren 
aan een wellevende woonomgeving, zal ik dat van harte doen. 
Overigens niet alleen, omdat ik me daartoe geroepen voel, maar 
ook in de hoop, dat beschikbaarheid afstraalt op andere (en vooral 
nieuwe) dorpsgenoten!

Bert van de Wakker 
Is 58 jaar, getrouwd met José. Onze zoon Frank is 29 en woont in 
Amsterdam. Ik werk als Business Development Manager bij VDL in 
Eindhoven. Ervaring in bestuurswerk heb ik een aantal jaren geleden 
opgedaan in een schoolbestuur. Nu ben ik voorzitter van een VvE.

Alweer 10 jaar wonen José en ik naar 
volle tevredenheid in de Haverleij, 
eerst in Holterveste en nu in Slot 
Haverleij. Mijn verwachting is dat 
ik meer tijd beschikbaar krijg, die ik 
graag inzet voor onze mooie woon-
omgeving Engelen, Bokhoven en de 
Haverleij. Ervaring in de politiek heb 
ik niet, maar wel belangstelling in 
o.a. verkeer en milieu. In mijn vrije 
tijd fiets ik graag en speel ik golf, 
meestal vlak bij huis. In het bedrijfs-
leven heb ik geleerd om in allerlei 
situaties te overleggen en relaties te 
onderhouden. Graag zet ik deze vaardigheden in, bijvoorbeeld in 
het overleg met de gemeente.

Paul Noz
Getrouwd met Antoinette. 31 jaar werkzaam geweest in de grafische 
industrie en gedurende die periode voorzitter geweest in verschil-
lende ondernemingsraden binnen bedrijven. Daarnaast ben ik lief-
hebber van kunst en actief als kunstschilder.

Ik woon met mijn vrouw Antoi-
nette sinds 1998 in Engelen. In deze 
periode heb ik Engelen zien groeien 
en veranderen. In dat kader is het 
van groot belang dat Engelen en 
Bokhoven goed leefbaar blijven. In 
het bijzonder wil ik mij inzetten voor 
een groene omgeving en dat deze 
in de toekomst ook zo zal blijven. 
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk 
om als bestuursraad de belangen te 
behartigen van de inwoners en deze 
vervolgens te vertegenwoordigen. 
Als laatste is het belangrijk dat we 
onze eigen identiteit, zelfbestuur en zelfstandigheid over Engelen 
en Bokhoven niet verliezen ten opzichte van het bestuur dat in Den 
Bosch plaats vindt. Omdat ik mijzelf graag hiervoor inzet, stel ik 
mijzelf verkiesbaar. 



Oude ansicht
Een zeldzame kaart van de “Inlaatsluis 
voor den Rijkswaterstaat te Engelen bij 
’s-Hertogenbosch uitgevoerd in 1911”, 
uitgegeven door de “Amsterdamsche 
Fabriek van Cement/IJzer Werken (systeem 
Monier) Wittenburg, Amsterdam”. Zelfs de 
oudere Engelenaren zullen moeite hebben 
de afbeelding op deze kaart te lokali-
seren. Rond de eeuwwisseling naar 1900 
werden er enkele ingrijpende maatregelen 
getroffen aangaande de waterhuishouding 
rondom ’s-Hertogenbosch. Tussen 1898 
en 1902 werd bijvoorbeeld het Henriëtte-
kanaal aangelegd, waardoor niet enkel de 
scheepvaartroute naar de Maas werd inge-
kort, maar bovendien een scherpe bocht 
uit de vaarweg verdween en de kans op 
verzanding bij de uitmonding in de Maas 
werd tegengegaan. Maar misschien nog 
wel belangrijker was de aanleg van de 
Bergsche Maas, waardoor de scheepvaart 
richting Rotterdam flink werd verbeterd. 
Een gevolg van de aanleg van die Berg-
sche Maas was echter wel dat de stroom-
gebieden van Waterschap de Bossche Sloot 
werden bedreigd met uitdroging. Dat was 
natuurlijk onwenselijk, omdat met name 
de plaatselijke boeren daardoor in ernstige 
problemen zouden komen. Ten behoeve 
van de bevloeiing van de gronden werd 

daarom een inlaatsluis aangelegd op de 
plaats waar de Bossche Sloot in de Dieze 
uitkwam. Dat is nog precies dezelfde plaats 
als tegenwoordig, dus ter plekke waar het 
viaduct van de A59 over de Dieze heen 
gaat. Hier verrees de constructie zoals die 
op de afbeelding te zien is. De brug over 
de sluis werd in de volksmond ook wel 

`zwarte brug’ genoemd. In oktober 1944, 
bij de bevrijding van Engelen, werden brug 
en inlaatsluis zwaar beschadigd en nadien 
gesloopt. Foto’s van de verwoeste toestand 
bevinden zich in het archief van heemkun-
dekring Angrisa. De foto op de ansichtkaart 
stamt van de oplevering van de sluis in 1911. 
r.gruben@baac.nl

Iedereen opgelet!
Tips om inbraak te voorkomen:
1.Zorg voor goed hang- en sluitwerk op 
uw ramen en deuren. Kijk op de website 
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor 
advies: www.politiekeurmerk.nl.
2.Doe de voordeur en achterdeur altijd op 
slot. Draai de sleutel minimaal één keer om. 
Zo kunnen inbrekers de deur niet met een 
stukje plastic openmaken. Haal de sleutel 
altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u 
dat een inbreker met een handigheidje de 
sleutel aan de binnenkant kan bedienen.
3.Zorg dat inbrekers zich niet kunnen 
verstoppen bij uw huis. Snoei struiken of 
haal ze weg. En plaats buitenlampen. Inbre-
kers werken niet graag in het zicht.
4.Laat geen ladders slingeren en zorg dat 
er geen andere opstapjes zijn zoals kliko’s.
5.Zorg dan dat uw huis een bewoonde 
indruk maakt en laat een lichtje aan.
Is er toch ingebroken? Doe altijd aangifte! 
De politie kan de daders en uw gestolen 
spullen alleen opsporen als u aangifte doet. 

Maak hiervoor een afspraak via telefoon-
nummer 0900-8844
 
Betrap je een dief?
Bel altijd 112 als u in uw buurt iets verdachts 
ziet! Noteer het kenteken van de verdachte 

auto of het signalement van de verdachte 
persoon, of maak daar waar mogelijk foto’s 
of video’s. Geef dit door aan de politie. Blijf 
rustig en neem geen risico’s. Meld uw naam, 
woonplaats, het adres en wat er precies aan 
de hand is.
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Tussen golfers, ganzen en groen 
Waarmee houdt hoofdgreenkeeper Ruth de Vries zich 
bezig?
Monique Geertsen

Tussen Engelen en de kastelen strekt 
zich een weids Teletubbielandschap uit. 
De golfers onder ons weten er wel raad 
mee. Niet-golfers vragen zich misschien 
af wat er daar te doen valt. De Twee-
terp licht een tipje van de sluier op in 
een vierdelige serie over de mensen van 
Burggolf Haverleij. Deze maand: hoofd-
greenkeeper Ruth de Vries.

Teletubbies zijn er helaas niet te vinden bij 
de groene velden van de golfbaan, die zich 
uitstrekt aan weerszijden van de Leunweg. 
Maar wel vaak hazen en fazanten, soms 
een ree of vos en talrijke vogels waaronder 
bonte spechten, een koppeltje zwanen, 
meerkoeten, eenden en vele ganzen die uit 
zijn op het malse gras. En dan de golfers 
met hun buggy’s en trolleys en tassen vol 
stokken waarmee ze talloze witte balletjes 
over de golfbaan laten vliegen. Deze wordt 
tiptop in orde gehouden door een ploeg 
greenkeepers, tussen al die bedrijvigheid 
door laverend. 

Zomer en winter in de weer
Hoofdgreenkeeper Ruth de Vries draait er 
zijn hand niet voor om. Er verschijnt een 
grote glimlach als hij de voordelen opnoemt 
van zijn werk. “De hele dag buiten werken, 
vrijheid, afwisseling.” Als hoofd is hij verant-
woordelijk voor een team van greenkeepers 
die dagelijks - zomer en winter - in de weer 
zijn met grasmaaien, kapotte plekken repa-
reren, bomen snoeien, paden herstellen, 
velden draineren, ganzenpoep weghalen, 
bunkers aanharken. Ze moeten dealen met 
storm en regen, zon en droogte, ganzen 
en kraaien. Allemaal zodat de golfers hun 
balletje zo efficiënt mogelijk vanaf de ‘tee’ 

(de afslagplaats) over de ‘fairway’ (de baan) 
naar de ‘green’ (het strakke gazonnetje 
rondom de vlag) en uiteindelijk in de ‘hole’ 
(het putje) kunnen krijgen. 

Precisiewerk
Dat maaien luistert trouwens nauw. De 
greenkeepers hebben er speciale maaiers 
voor, die heel precies staan afgesteld. De 
greens worden het kortst gemaaid: zo’n 3 
millimeter, iedere dag opnieuw. De fairways 
komen 2 keer in de week aan de beurt, en 
worden tot zo’n 17 millimeter gemaaid; het 
gras van de rough (het hogere gras langs 
de fairway) mag wel 5 centimeter hoog 
worden. Niet zo makkelijk om daar je bal uit 
te slaan. Het houdt het spelletje spannend 
en afwisselend.

Bij het krieken van de dag
Het liefst werken de greenkeepers ’s 
morgens vroeg voor de golfers uit om 
die niet in de weg te zitten, hoewel dat - 
vooral in het groeiseizoen - niet altijd lukt. 
Vanaf het krieken van de dag trekken ze 
over de velden (’s zomers pas vanaf 7 uur 
’s morgens om de aanwonenden niet te 
vroeg te storen). Vergezeld door wegren-
nende hazen en fazanten, grazende ganzen, 
vogelgezang en incidentele ochtendne-
velslierten naderen dan alweer de eerste 
golfers, voor weer een mooie en sportieve 
dag in de natuur.

Volgende maand: 
De pro, ofwel ‘hoe leer ik golfen?’ 
Meer weten? www.burggolf.nl.

De Zomerschool 
Alweer de negende editie van de zomer-
school voor 55+ in ’s-Hertogenbosch en 
omstreken is in aantocht! Opnieuw drie 
volle weken! In de periode van 9 juli tot en 
met 27 juli bieden we ruim 90 workshops, 
presentaties en excursies aan, waarin 
“kennis maken met” op de voorgrond staat. 
Lekker aan de slag in de zomervakantie. 
Educatie, sport en bewegen, creativiteit en 
op pad in de omgeving: voor iedereen is er 
wel wat te halen. Op vrijdag 27 juli sluiten 
we af met een bruisende slotmiddag en 

wegens grote belangstelling vorig jaar is 
er ook deze keer weer een busexcursie met 
diner!

Programmaboekjes en inschrijfformulieren 
zijn vanaf half mei te vinden bij de Ontmoe-
ting in Rosmalen, op de wijkpleinen, de 
sociaal-culturele centra, de bibliotheken 
e.d.  Maar de informatie is tegen die tijd 
ook te vinden op www.sasdenbosch.nl 
onder het kopje ‘zomerschool’. Daar kun je 
nu alvast een kijkje nemen en nagenieten 

van de Zomerschool 2017 om alvast in de 
sfeer te komen!  
Dus houd vast rekening met afspraken in de 
zomer en houd de 3 weken tussen 9 en 27 
juli gereserveerd voor wederom een gewel-
dige Zomerschool 55+.



Helemaal happy na dinnershow
Hans van de Ven

Op zaterdag 27 januari organiseerde Erol 
van den Bergh samen met chef-kok Nicky 
Shee een wervelende dinnershow voor het 
goede doel in de Engelenburcht. Geholpen 
door een uitgebreide PR in allerlei media 
was het volle bak met 120 gasten. Aange-
stoken door het jonge enthousiasme van 
Erol, die er alles aan wil doen om Engelen 
met grote activiteiten bruisender te maken, 
werd zoals vele anderen ook de redactie 
omgepraat om 78 euro te lappen en hierbij 
aanwezig te zijn. Bij binnenkomst viel je 
van de ene verrassing in de andere. Het 
welkomstdrankje werd je aangeboden 
vanuit een echte auto die in de hal van de 
Engelenburcht was neergezet.  De grote 
zaal kende je niet meer terug. Alle wanden 
bekleed met zwarte gordijnen, de hele zaal 
prachtig uitgelicht, 12 grote ronde tafels 
met beklede stoelen. Het meubilair van De 
Engelenburcht werd letterlijk een avondje 
buiten gezet. Alle tafels tiptop ingedekt als 
in een sterrenrestaurant.

In een woord van welkom door Erol werd 
Valentine Berning aangekondigd die de 
avond spontaan en vlot presenteerde. 
Daarna wisselden diverse zangeressen 
zoals Sanne Mallant en Salome Terstall,  
violiste Janine Melis en dansgroepen zoals 
Life Dance en Dansplaats Engelen elkaar af 
op twee podia met professionele en zeer 
sfeervolle optredens. Een contrast hiermee 
was een mannenkoor met gitaarbegelei-
ding. Tussen de optredens door werd met 
filmbeelden uitgebreid aandacht gevraagd 
voor de werkzaamheden van de stichting 
Het Vergeten Kind en werden diverse spon-
sors aan het woord gelaten om uit te leggen 

wat hun reden tot medewerking was. Dat 
Erol heel de regio heeft afgestruind om 
medewerking werd goed duidelijk tijdens 
de loterij. Op elk bord lag een lotnummer 
en driekwart van de gasten ging met een 
gesponsorde attentie naar huis. Sommige 
prijzen werden later alsnog geveild voor 
het goede doel.

Tijdens de optredens werden door 30 vrij-
willigers alle gasten van een hapje en een 
drankje voorzien.
Als start een broodje om zelf te besmeren, 
dan een lekker aangekleed stukje zalm. 
Vervolgens een stukje Bosch landvarken 
met wat groente en kaas. Dan gegrild rund-
vlees met pompoen en spruitjes overgoten 
met een lekker sausje. Jammer dat dit niet 
wat langer op het vuur had gestaan. Tot slot 
panna cotta met chocolade en ijs. Alles werd 
stijlvol geserveerd en van de hectiek in de 
keuken was er in de zaal niets te merken.  

Ook gedurende de avond kwam ook Erol 
nog verschillende keren aan het woord. 
Hieruit bleek dat hij een jaar bezig is 
geweest om dit evenement zo neer te 
zetten. Het was niet altijd gemakkelijk. 
Discussies, flyeren, bedrijven benaderen, 
administratie bijhouden. Hij voelde zich 
hierin gesteund door mensen die dicht 
om hem heen staan, in het bijzonder zijn 
vriendin Evi Laurant. Hij is haar bijzonder 
dankbaar dat zij zich het afgelopen jaar ook 
zo keihard heeft ingezet.

Tegen het slot van de show werd bekend 
gemaakt dat de avond € 2640,- heeft opge-
leverd voor de Stichting Het Vergeten Kind. 

Erol gaat in gesprek met de stichting om 
van dit geld een speeltuin in Rosmalen te 
realiseren. 
Rond twaalf uur werd het dinergedeelte 
afgesloten met een uitgebreid dankjewel 
aan alle grote sponsors en medewerkers. 
Vervolgens werd er een disco het podium 
op geschoven en gingen de voetjes nog 
even van de vloer tijdens de afterparty.
De aanwezige gasten lieten duidelijk 
merken dat Erol en Evi kunnen terugzien op 
een goed verzorgd en fantastisch geslaagd 
evenement en dat men nu al uitkijkt naar de 
volgende verrassing.

Meer foto’s: www.tweeterp.nl
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Hardloopclub Engelen
start in maart een

Beginnerscursus

Een goede start maken met hardlopen onder professionele begeleiding? 
Dat kan! Gedurende 14 trainingsweken krijg je op een ontspannen en gezellige manier 
looptraining van professionele trainers.
Iedereen kan op eigen niveau meedoen en kan aan het einde van de cursus in eigen 
tempo 6 km hardlopen. Naast een goede trainingsopbouw wordt er aandacht besteed 
aan loopscholing, blessurepreventie, kleding en veiligheid.
Ook voor hardlopers die terug willen komen van een blessure is deze cursus uitermate 
geschikt.
Loop jij straks ook 6 km mee tijdens de Engelenrun 2018 op 10 juni?

 Voor slechts € 65,- ontvang je naast 14 trainingen ook een trainingsschema, 
veiligheidshesje, gratis deelname aan de Engelenrun en een lidmaatschap tot 1
oktober 2018

Start van de cursus: Woensdag 7 maart 2018
Verzamelpunt loopcursus: Parkeerterrein Politiebureau Vutter

Hoek Beverspijken/Haverleij
Trainingsavonden: Woensdagavond van 19:30 tot max. 20:45 uur
Informatieavond: Woensdagavond 28 februari 2018

van 19:30 tot 21:00 uur
Locatie informatieavond: Engelenburcht, Heuvel 18 te Engelen

Het inschrijfformulier kun je opvragen via onderstaande contactgegevens. Je 
aanmelding is compleet als wij het inschrijfformulier hebben ontvangen. Inschrijven kan 
tot 28 februari 2018, maar let op: het maximum aantal deelnemers bedraagt 20 en de 
snelste inschrijvers hebben voorrang!

E-mail: secretariaat@hardloopclubengelen.nl

Kijk voor meer informatie over Hardloopclub Engelen op Facebook of www.hardloopclubengelen.nl

Hardloopclub Engelen is een groep enthousiaste loopliefhebbers en trimmers. De club is in 1992 
begonnen en uitgegroeid tot een officiële vereniging. Sinds april 1994 is de club aangesloten bij de 
Atletiekunie. Behalve de sportieve prestatie, die iedereen voor zichzelf bepaalt, is de sfeer bij ons erg 
belangrijk. Kortom: ontspannende inspanning.



info@muziekschoolshertogenbosch.nl/  06- 173 869 14 
 

 

PROFESSIONELE MUZIEKLES IN ENGELEN 

neem een gratis proefles 

• akoestische gitaar  Johannes Westendorp Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• elektrische gitaar  Erik den Tuinder  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• zang    Wil van Hazendonk  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• piano    Wil van Hazendonk  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• dwarsfluit   Babs van der Graaf  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• klarinet    Joost van Balkom  Engelenburcht 
 

• slagwerk   Pieter Bast   Engelenburcht 

Voor jong en ‘oud’ 

Alle docenten zijn conservatorium opgeleid 

Meer info over docenten en tarieven via www.muziekschoolshertogenbosch.nl 

Bij enige vaardigheid kan worden meegespeeld met het orkest van Muziek Collectief Engelen
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Dennis Smith in de politiek
‘Bizar, hoe het balletje is gaan rollen …’ 
Els Brendel

Op woensdag 21 maart worden, ook in 
‘s-Hertogenbosch, gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden. Op dit moment 
hebben zich 19 partijen ingeschreven. 
Twee partijen schreven zich in na de 
officiële sluitingsdatum en doen nu 
mee onder de nummers 18 en 19. Op dit 
moment hebben vrijwel alle partijen hun 
kandidatenlijst klaar en treffen voorbe-
reidingen voor de verkiezingscampagne 
die na carnaval echt zal losbarsten.

Een nieuwe ster aan het politieke firma-
ment is Dennis Smith. Omdat hij in Engelen 
woont en steeds actiever wordt, hij zat dit 
jaar o.a. voor het eerst in het comité intocht 
St. Nicolaas, gaan we bij hem langs om 
nader kennis te maken.

Dennis woont sinds 4 jaar weer in Engelen, 
waar hij ook is geboren is.  Vader en zoon 
Smith startten 20 jaar geleden de winkel 
Passarelle, achter het station. Daar is Dennis 
iedere dag, als eigenaar, te vinden. 

Een voor de hand liggende startvraag: 
wilde je altijd al de politiek in? Dat bleek 
niet het geval. Het balletje is gaan rollen 
toen Dennis als fanatiek tegenstander van 
de geplande windmolens op de Rietvelden 
een vergadering van een raadscommissie 
bezocht. Met vriend Erik. Dennis gekleed 
als Don Quichot en Erik als Sancho Panza. 
Beide dus vechtend tegen windmolens, 
zoals prachtig beschreven in het bekende 
boek van Miguel Cervantes.  Dennis was 
gewapend met een fluitje waar stevig op 
geblazen werd als er iets werd gezegd wat 

niet strookte met zijn idee dat windmolens 
niet in de buurt van een woongebied horen 
te staan.  Dat fluiten werd niet gewaar-
deerd en op zeker moment werd Dennis 
zelfs de zaal uit gestuurd. Beneden werd de 
discussie verder gevolgd op een scherm.  
Dit voorval had een staartje! Bosch Belang 
was wel gecharmeerd van Dennis’ onortho-
doxe vorm van protesteren. Via de vriendin 
van Erik, Rachel, tevens kleindochter van 
Bosch Belang raadslid Frans van Valken-
burg, hoorde Dennis dat hij misschien wel 
een goed kandidaat-raadslid voor de partij 
was.
Dat gaf natuurlijk te denken, ook omdat 
Dennis geen politieke ervaring heeft. Hij 
woonde als belangstellende eerst maar 
eens een fractievergadering bij en ging het 

beleidsplan lezen. Wat hem daarin vooral 
aansprak was de rol die Bosch Belang de 
burgers geeft. Inspraak wordt zeer serieus 
genomen en er wordt altijd teruggekop-
peld. 
Hij werd enthousiast en hapte hij toe. 
Inmiddels staat hij als negende op de lijst 
voor Bosch Belang. 

Als ik naar Dennis’ ambitie vraag is hij reëel: 
eerst maar een beetje de kat uit de boom 
kijken en later misschien raadslid worden. 
Maar mocht hij met voorkeursstemmen 
gekozen worden, dan gaat hij er vol voor. 
De komende tijd wordt het dus flyeren, 
posters plakken waar ook zijn foto op komt 
te staan en natuurlijk stemmen proberen te 
winnen. We zien en lezen het na 21 maart.

BIN-berichten
Hulp door burgers
Tijdens de zware storm op donderdag 
18 januari jl. zijn er meerdere takken 
afgebroken en/of bomen omgewaaid. 
Sommigen ervan veroorzaakten gevaar-
lijke situaties. Er is veelvuldig gebeld met 
de hulpdiensten zoals brandweer en politie, 
echter vanwege de drukte kon niet bij elke 
melding direct actie ondernomen worden. 
Spoedgevallen (zoals met beknelling of 
letsel) gingen voor.
Wel hebben wij zelf ook gezien en ervaren 
dat bewoners zelf daadkrachtig de handen 
uit de mouwen staken en gezamenlijk 
de situaties hebben opgelost. Iedereen 
bedankt voor de inzet!

 
Eieren gooien 
In de nacht van zaterdag op zondag 28 
januari jl. werden er eieren tegen de ruit van 
de woonkamer gegooid van een woning 
aan de Togenaarstraat.  Bent u hier getuige 
van geweest of heeft u informatie hierover, 
dan graag contact opnemen met de wijk-
agent.

Reacties
Wilt u reageren op dit BIN-bericht, 
antwoord via e-mail: engelen@bindb.nl 
naar de BIN-coördinator. Voor spoedmel-
dingen, als elke seconde telt, bel 112 (politie). 
Wilt u rechtstreeks de politie informeren, 
geen spoed bel 0900-8844 (politie). Wilt 

u de politie informeren en zeker anoniem 
blijven, bel 0800-7000 (Meld Misdaad 
Anoniem). Wilt u de gemeente informeren, 
bel dan 073-6155555 of ga naar: 
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.



 

 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

 
 

 

 
Wilt u meer weten over onze school? 

Bel of mail dan de directeur 
Peter Sonnenberg / 073 - 85 11 200 

 p.sonnenberg@antoniusabt.nl
www.antoniusabt.nl

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

 
Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

informatie- avonden23 oktober15 januari5 maart
 informatie- ochtenden11 april 23 mei 20 juni

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Afval, duurzaamheid en energie 
Jenaplanschool Antonius Abt maakt belangrijke thema’s
Basisschoolkinderen die zelf op het idee 
komen om afval te verzamelen in de 
omgeving en die daarvoor graag hun 
pauze opofferen: een goed voorbeeld 
van hoe het jenaplanonderwijs werkt. 
Door kinderen zelf het initiatief te 
geven, breng je actuele onderwerpen als 
de afvalproblematiek, duurzaamheid en 
energiebesparing dichterbij. En je laat 
duidelijk zien hoe de kinderen hun eigen 
bijdrage kunnen leveren aan een betere 
wereld.

Groepsleiders Emerentia Muskens (midden-
bouw) en Marjan Dols (bovenbouw) 
vertellen hoe de afgelopen maanden op 
Jenaplanschool Antonius Abt is gewerkt 
met de thema’s afval, duurzaamheid en 
energie. 

Afval scheiden met een zelfgemaakte 
kaart
Volgens de kinderen had conciërge Hans 
(locatie Slot) verteld, dat de school wel 
duizend euro boete kan krijgen als afval 
niet op de juiste manier wordt afgevoerd. 
Emerentia: “De kinderen in de middenbouw 
gingen daarom bedenken hoe ze ervoor 

konden zorgen dat het afval in de juiste 
bakken terecht zou komen. Met andere 
woorden: hoe scheiden we het afval? Daar-
voor hebben ze samen een kaart gemaakt, 
waarop je kunt zien wat je met elk soort 
afval moet doen. Dat hebben de kinderen 
zelf uitgezocht. Eerst hebben ze op briefjes 
elk onderdeel uitgewerkt en vervol-
gens hebben ze van de briefjes, als een 
legpuzzel, een ‘stroomschema’ gemaakt.” 
En dat hebben ze creatief gedaan. Zo moet 
het groente-, fruit- en tuinafval naar Frankie 
Broccoli en gaan de spullen die hergebruikt 
kunnen worden, naar Joop van de Kring-
loop.

Zelfredzaamheid en betrokkenheid zijn 
voor de school belangrijke doelen. Ook bij 
dit thema speelden die een rol. Emerentia: 
“De kinderen kwamen zelf op het idee om 
de afvaldienst te bellen en te vragen wat er 
gebeurt met glas en ander afval.” Marjan: 
“In de bovenbouw zijn de kinderen in 
groepjes naar de afvalverwerkingsfabriek 
geweest om te zien hoe daar met afval 
energie wordt opgewekt.”

Plastic soep: “Vraag het de schildpad.”
Thema’s starten op Jenaplanschool Anto-
nius Abt vaak met een ‘trigger’. Voor de 
activiteiten rond de plastic soep stond 
daarvoor in de bovenbouw een schildpad 
centraal. Deze was verstrikt in een net, 
samen met heel veel plastic afval. Naar 
aanleiding daarvan stonden de kinderen stil 
bij vragen als: Wat houdt die plastic soep 
in? Hoe komt al dat plastic daar terecht? 
Wat kun je zelf aan dit probleem doen?
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Tijdens het thema werd ook een beroep 
gedaan op de digitale vaardigheden van 
de kinderen. Marjan: “Ze hebben hele 
leuke reclamefi lmpjes geproduceerd, 
waarin het gebruik van plastic belachelijk 
werd gemaakt. Zo werd een plastic konijn 
aangeprezen, omdat je het niet hoeft te 
voeren en omdat je zijn hok niet schoon 
hoeft te maken. Een andere opdracht was 
de productie van drie fi lmpjes waarin werd 
uitgelegd hoe plastic wordt gemaakt. In 
één daarvan werd bijvoorbeeld verteld dat 
een schildpad het plastic gewoon uitpoept. 
Tijdens de weeksluiting moest het publiek 
(kinderen en ouders) zeggen in welk fi lmpje 
de waarheid werd verteld.”

Duurzaamheid: het ecodorp
In de bovenbouw wordt nu een ecodorp 
gebouwd: een maquette van een duurzaam 
dorpje. Marjan: “Dat levert leuke resultaten 
op. De een maakt een ecohuis, de ander 
een windmolen en weer een ander een 
stuwdam. Daarnaast vind je in het ecodorp 
een moestuin en zonnepanelen. Het is alle-
maal op de juiste schaal gebouwd, zodat de 
kinderen ook moesten rekenen.”

Tijdens de bouw van het ecodorp hebben 
de kinderen aan conciërge John zelf vragen 
over energie gesteld. “John is druk met de 
energie op locatie Park en is bijvoorbeeld 
bezig geweest met zonnecellen en een 
oplaadpaal voor fi etsen. Op locatie Slot 
gaan de lichten in de lokalen aan als er 
beweging is. De kinderen vroegen John hoe 
de lichten bij hem aan- en uitgaan en wat 
hij zelf doet om geen energie te verspillen.”

Hergebruik: goed geregeld met de 
Sint
Emerentia: “Op foto’s van mijn eigen 
kinderen zag ik hoe zij de pepernoten die 
Piet hen gegeven had, op de grond lieten 
vallen. Met de kinderen in de middenbouw 
stond ik vervolgens stil bij de vraag wat er nu 
allemaal verspild was door het vertrappen 
van deze pepernoten: van de brandstof 
voor de vrachtwagen met grondstoff en 

tot aan de melk van de koe. We hebben 
toen afgesproken dat de Sint ieder jaar 
een duurzaam zakje cadeau geeft, waarin 
de pepernoten bewaard kunnen worden. 
Toen Zwarte Piet tijdens zijn bezoek aan de 
school toch losse pepernoten wilde geven, 
werd hij door de kinderen gecorrigeerd: dát 
hebben we anders geregeld!” 

Energie: van spijsvertering tot stroom-
besparing
Energie is een breed begrip. Zo is er zoiets 
als ‘persoonlijk energie’. Emerentia: “Om 
die energie op peil te houden, kun je goede 
voornemens maken, zoals afvallen, gaan 
sporten en eten volgens de Schijf van Vijf. 
Met de kinderen hebben we uitgebreid bij 
die energie stilgestaan, onder meer door te 
praten over zaken als suikers en spijsverte-
ring. En dat heeft gewerkt. De kinderen zijn 
zich meer bewust geworden van het belang 
van gezond eten. Zo weten ze nu dat je, 
als je direct koolhydraten nodig hebt, een 
banaan moet eten. Het schoolfruit blijft dan 
ook niet meer liggen.”

Aan een heel andere energie werd begin 
januari aandacht besteed. De eerste 
donderdag na de kerstvakantie heeft conci-
erge Hans ’s morgen om kwart over acht en 
’s middags om kwart over twee de meter-
standen opgenomen. Het was duidelijk 
dat een school als deze aardig wat stroom 
verbruikt. De dag daarna werd er een ener-
giezuinige dag georganiseerd. “De lichten 

gingen uit, de tablets mochten niet gebruikt 
worden en er werd geen koffi  e gezet. 
Alleen wat echt nodig was, zoals de verwar-
ming, bleef aan. Op donderdag hadden 
de kinderen nog tekeningen gemaakt met 
lichtgevende verf, die voordat de stroom 
werd uitgeschakeld, waren ‘opgeladen’. 
Op de energiezuinige dag zijn de meter-
standen opnieuw genoteerd en de school 
had maar liefst 100 kW, ongeveer 22 euro, 
bespaard in één dag!” 
De meest opmerkelijke reactie op deze 
bijzondere gebeurtenis: ‘Zo leven nou 
mensen die geen wifi  hebben!’

tastbaar



 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

 Dé fietsenmaker van Engelen 
 Snelle en vakkundige service 
 Met haal- en brengservice 
 Kleine reparaties klaar terwijl u wacht 
 Aangesloten bij de BOVAG 
 Servicepunt van fietsenwinkel.nl 
 Ook voor uw fietsverzekering 

 
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 

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

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

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

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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Hij zit er weer aan te komen. De 11e editie van de Engelense Avondvierdaagse vindt plaats Hij zit er weer aan te kome
van 5 t/m 8 juni 2018. van 5 t/m 8 juni 2018
 
Het was even spannend of er een nieuw bestuur zou kunnen worden gevormd, maar Het was even spannend of er een nieuw bestuur zou kunnen worden gevormd, maar 
uiteindelijk kwam dat goed. Ted Tolboom, Hedwig ten Dam, Frank Dobbelsteijn, Annemarie uiteindelijk kwam dat goed. Ted Tolboom, Hedwig ten Dam, Frank Dobbelsteijn, Annemarie 
Hoevenaars, Cindy van der Zanden, Ger Scheepjens en Jos van de Wouw namen het stokje Hoevenaars, Cindy van der Zanden, Ger Scheepje s en Jos van de Wouw namen het stokje 
over van Casper Baan, José van den Wildenberg, Ludo Hooghiemstra, Harry Nouwens, John over van Casper Baan, José van den Wildenberg, Ludo Hooghiemstra, Harry Nouwens, John 
de Laat, Jan Pol en Marc van den Akker, die samen een groots compliment verdienen voor de Laat, Jan Pol en Marc van den Akker, die samen een groots compliment verdienen voor 
de manier waarop zij dit evenement hebben weten neer te zetten. de manier waarop zij dit evenement hebben weten neer te zetten.
 
Inmiddels is kort geleden de Stichting Avondvierdaagse Engelen opgericht. Met de volle gel tichting Avondvierdaagse Engelen opgericht. 
steun van het oude bestuur is het nieuwe, nu nog achter de schermen, bezig met de steun van het oude bestuur is het nieuwe, nu nog achter de schermen, bezig met de 
organisatie van de nieuwe editie. Ook de nieuwe stichting zal dat blijven doen in nauwe organisatie van de nieuwe editie. Ook de nieuwe stichting zal dat blijven doen in nauwe 
relatie met de Stichting Engelens Belang. Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de 
website (

tichting Engelens Belang.
website (website (www.avondvierdaagseengelen.nl)

Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de 
www.avondvierdaagseengelen.nl)www.avondvierdaagseengelen.nl) die nu nog een mooi beeld geeft van de www.avondvierdaagseengelen.nl)www.avondvierdaagseengelen.nl)website (website (www.avondvierdaagseengelen.nl)www.avondvierdaagseengelen.nl)website (www.avondvierdaagseengelen.nl)www.avondvierdaagseengelen.nl)www.avondvierdaagseengelen.nl)www.avondvierdaagseengelen.nl)

Avondvierdaagse 2017. Avondvierdaagse 2017.
 
Binnenkort kunt u, ook via De Tweeterp, nadere informatie over de 11e Avondvierdaagse kunt u, ook via e Tweeterp, nadere informatie Avondvierdaagse 
Engelen verwachten. Degenen die zich graag aan willen melden als vrijwilliger kunnen Engelen verwachten. Degenen die zich graag aan willen melden als vrijwilliger kunnen 
daarvoor per e-mail contact opnemen met Hedwig (

verwachten. Degenen die zich graag aan willen melden als vrijwilliger kunnen verwachten. Degenen die zich graag aan willen melden als vrijwilliger kunnen 
mail contact opnemen met Hedwig (mail contact opnemen met Hedwig (hedwigtendam@ziggo.nl)

verwachten. Degenen die zich graag aan willen melden als vrijwilliger kunnen verwachten. Degenen die zich graag aan willen melden als vrijwilliger kunnen 
hedwigtendam@ziggo.nl)hedwigtendam@ziggo.nl) of Cindy hedwigtendam@ziggo.nl)hedwigtendam@ziggo.nl)hedwigtendam@ziggo.nl)

(
daarvoor per e mail contact opnemen met Hedwig (daarvoor per e
((cindy-ben@ziggo.nl)

mail contact opnemen met Hedwig (mail contact opnemen met Hedwig ( of Cindy of Cindy hedwigtendam@ziggo.nl)hedwigtendam@ziggo.nl)hedwigtendam@ziggo.nl)hedwigtendam@ziggo.nl)hedwigtendam@ziggo.nl)mail contact opnemen met Hedwig (
ben@ziggo.nl)ben@ziggo.nl). De aanmelding voor de avondvierdaagse zal binnenkort weer worden ben@ziggo.nl)ben@ziggo.nl). De aanmelding voor de avondvierdaagse zal (cindycindy ben@ziggo.nl)(cindycindycindycindy ben@ziggo.nl)

geopend. geopend.
 

  
 
 
 



Waarom Langenhuizen?

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

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l
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Kinderen helpen: 
iets voor u?
In de Schutskamp en Kruiskamp wonen 
veel kinderen. Een aantal van deze kinderen 
in de wijk kunnen extra ondersteuning 
gebruiken bij hun schoolwerk. Zo zijn er 
kinderen waarvoor het in de klas net even 
te snel gaat of die wat achterstand hebben 
opgelopen. Ook zijn er kinderen die één van 
de vakken net wat moeilijker vinden dan de 
rest. Zij willen dan wat extra tijd steken in 
bijvoorbeeld spelling of begrijpend lezen. 

Natuurlijk zoeken we in de directe buurt en 
wijk naar vrijwilligers voor deze kinderen, 
maar dit blijkt niet voldoende. Vandaar dat 
ik deze oproep ook bij jullie, ‘de buren in 
Engelen’, doe. Er zijn al best veel vrijwilli-
gers actief die één-op-één-bijles geven. 
De resultaten hiervan zijn erg positief. 
Kinderen, leerkrachten en ouders merken 
echt vooruitgang in de schoolprestaties van 
de kinderen. De vrijwilligers bouwen daar-
naast een leuke band op met de kinderen 
en voelen zich erg gewaardeerd. 

Helaas hebben we dus nog niet genoeg 
vrijwilligers om alle kinderen te helpen. 
Daarom hierbij de oproep: lijkt het u leuk 
om zich in te zetten voor de kinderen in 
Schutskamp en Kruiskamp? Heeft u weke-
lijks na schooltijd nog een uurtje of twee 
over? Dan hoor ik graag van u! De bijles 
vindt plaats bij de kinderen in de klas, na 
schooltijd. Ervaring in het onderwijs of het 
geven van bijles is niet nodig. We kijken 
samen wat uw sterke en zwakke punten zijn 
en maken op basis daarvan een match met 
een kind.  

Voor vragen of om u aan te melden kunt u 
mij bellen of e-mailen. Wijkwerker Benthe 
van der Vleuten, b.vandervleuten@divers.
nl, 06-55322160.
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Even minderen voor India
Van Aswoensdag 14 februari tot Pasen 
op 1 april is het vastentijd. Een tijd van 
bezinning en een tijd om het met wat 
minder te doen. Dan kunt u tijd, geld 
en aandacht delen met mensen die uw 
steun kunnen gebruiken. Wat dacht u 
van een dagje geen vlees? De auto wat 
vaker laten staan? De televisie een avond 
uit laten? Op www.vastenaktie kunt u 
zien hoe andere mensen de vastenpe-
riode invullen.

Vastenactie
Ieder jaar voert de Nederlandse katho-
lieke gemeenschap tijdens de vastenpe-
riode actie voor mensen over de gehele 
wereld die leven onder moeilijke omstan-
digheden. Dat doen we, omdat we geloven 
dat ieder mens waardevol is en omdat we 
vinden dat we best iets van onze rijkdom 
kunnen delen. Dit jaar ondersteunen de 
Norbertijner parochies in Heeswijk, Dinther, 
Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Tilburg, 
Engelen, Bokhoven, Hierden en de Abdij-
kerk van Berne een project in India.

Op de Nilgiriheuvel in de deelstaat Tamil ligt 
Kovilmedu village. Het dorpje ligt tegen een 
zeer schuine helling en is niet bereikbaar 
voor auto’s. De inkomsten van de bewoners 
zijn zeer laag. Het zijn meestal dagloners die 
op de nabijgelegen thee- en groenteplan-

tages werken. Ze bezitten geen grond en 
zijn afhankelijk van de grootgrondbezitters. 
Fr. Benjamin, een Indiase Norbertijn voelt 
zich erg betrokken bij deze bewoners en wil 
de levensomstandigheden verbeteren. Met 
de opbrengst van de Vastenactie worden 10 
toiletten aangelegd, wordt er een coöpe-
ratie opgericht en onderwijs gegeven voor 
20 kinderen. De totale kosten bedragen 
€ 24.255,-. Hiervan draagt de Vastenactie 
€ 8.085,- bij.

Toiletten
Omdat er geen toiletten en wasgelegen-
heden zijn, betekent dit, dat de mensen 
naar buiten moeten om hun behoefte te 
doen of zichzelf te wassen. Dit is een onhy-
giënische situatie en is een gevaar voor de 
gezondheid. En vooral voor vrouwen en 
meisjes is het ook een onveilige situatie. 
Zij gaan voor zonsopgang en na zons-
ondergang, zodat ze niet gezien worden. 
Dit levert echter gevaarlijke situaties op in 
verband met de aanwezigheid van wilde 
dieren zoals slangen, tijgers en olifanten. 
 
Oprichten coöperatie landloze vrou-
wen
De bedoeling is dat 5 vrouwen gaan 
samenwerken in een coöperatie. Hiermede 
kunnen ze extra inkomsten genereren 
voor hun gezinnen.  Ze bepalen zelf wat 

er geplant gaat worden en waar de oogst 
verkocht zal worden. Een gedeelte van de 
opbrengst zal weer opnieuw geïnvesteerd 
worden. Om dit op te kunnen zetten dienen 
materialen aangeschaft te worden zoals 
gereedschap, zaden, vervoersmiddelen en 
een dieselmotor om het land te kunnen irri-
geren.
 
Onderwijs voor 20 kinderen uit arme 
families
Om de cirkel van armoede te doorbreken 
zijn veel ouders bereid om hun kinderen 
naar school te laten gaan. Ze zijn bereid om 
te betalen voor hun studie, maar zijn daar 
niet toe in staat. Er zijn 20 gemotiveerde 
kinderen geselecteerd om hun school af te 
maken, zodat ze betere toekomstmogelijk-
heden hebben. Voor de meisjes voorkomt 
dit, dat ze al vroeg uitgehuwelijkt worden.

Meedoen
Uw financiële bijdrage kunt u storten op 
bankrekening NL18RABO0120110660 van 
Stichting Solidair met India o.v.v. Vaste-
nactie met vermelding projectnummer 
400354. U kunt ook meedoen aan de extra 
collecte na de viering op twee zondagen in 
de vastentijd in de kerk van Bokhoven of 
met de extra collecte op palmzondag in de 
kerk van Engelen.

Relatie- en burenproblemen 
De politie constateert een toename van 
conflicten in de relationele sfeer. Onder 
andere huiselijk geweld en burenruzies. Bij 
huiselijk geweld volgt vaak proces-verbaal 
en een tijdelijk huisverbod voor 10 dagen. 
Mocht u slachtoffer zijn van huiselijk geweld 
of huiselijk geweld vermoeden, neem dan 
alstublieft contact op met de politie of win 

informatie in bij: www.vooreenveiligthuis.
nl/huiselijkgeweld.

Bij burenruzies wordt vaak de hulp inge-
roepen van buurtbemiddeling. Hier werken, 
op vrijwillige basis, mensen die een oplei-
ding gevolgd hebben tot bemiddelaar. Vaak 
zijn het ook mensen die al in de bemidde-

lingsbranche werken en die graag andere 
mensen willen helpen in het oplossen van 
conflicten. Het is helemaal gratis en de 
politie hoeft er niet aan te pas te komen. 
Aarzel niet om, eventueel via de wijkagent, 
contact op te nemen met buurtbemidde-
ling: www.divers.nl.



seniorenles
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Zorginnovatie Engelen-Bokhoven
Hoe krijgen we alle zorgmogelijkheden op één kaart
Martin Berens

Bij tijd en wijle verschijnen er in De 
Tweeterp artikelen over initiatieven 
en mogelijkheden om het welzijn voor 
senioren te promoten en waar mogelijk 
zelfs te verhogen. Een aantal van deze 
artikelen komen van de hand van Jan 
Roes, een van de initiatiefnemers van de 
stuurgroep Zorginnovatie Engelen-Bok-
hoven.  In de artikelen (www.tweeterp.
nl/zorginnovatie) wordt vanuit verschil-
lende invalshoeken gesproken over het 
invoeren van nieuwe werkwijzen en 
veranderde methodieken in de eerste-
lijnszorg (bij de thuiszorg, huisarts en 
fysiotherapeut). Naar aanleiding van die 
artikelen is er eerst een werkgroep en 
daarna een stuurgroep ontstaan.   

Wat is Zorginnovatie?
In de praktijk krijgen we met zijn allen 
steeds meer te maken met mensen die niet 
zonder meer nog kunnen functioneren.  
Denk maar aan berichten over “verwarde” 
mensen die niet de juiste ondersteuning 
krijgen en ouderen die vereenzamen.  De 
stuurgroep wil samen met alle betrokkenen 
de zorgvraag voor de toekomst analyseren 
en kwaliteit, toegankelijkheid en doelma-
tigheid van zorg verbeteren door combina-
ties van ideeën toe te passen die op andere 
plekken al werken. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan het inzetten van vrijwilligers en 
verpleegkundigen in opleiding of aan het 
toepassen van nieuwe technologie om de 
zorg aan huis te verbeteren en om seni-
oren zo lang mogelijk thuis te kunnen laten 
wonen. 

Welzijn op recept
Dit concept is ontwikkeld en in het 
veld getest door het Trimbos-Instituut.  
Uitgangspunt van het concept is dat veel 
mensen na hun pensionering nog een 
jaar of twintig vitaal kunnen blijven en bij 
kunnen dragen aan het verbeteren van hun 
leefomgeving. Huisarts en onderzoekster 
Machteld Hubert heeft het in dit verband 
over positieve gezondheid en welbevinden, 
zoals aangegeven in bijgaand plaatje. 
 
Huisarts Sylvia van Manen wilt dit gedach-
tegoed breder bekend maken en heeft 
de suggestie gedaan om dit als input te 
gebruiken bij het opzetten van zorginnova-
tie-trajecten.    

De stuurgroep
Het is de stuurgroep opgevallen dat er 
al vanuit verschillende kanten over het 
opzetten van zorginitiatieven gepraat 
wordt en dat het nodige daadwerkelijk in 
gang is gezet. 
Het een en ander kan nog wel wat beter op 
elkaar afgestemd worden.  De stuurgroep 
wil het niet laten bij het maken van opmer-
kingen hierover en zoekt mogelijkheden 
om zelf een rol te spelen in het integreren 
en ondersteunen van de verschillende 
plannen op dit gebied.

De stuurgroep heeft onze Engelenaar van 
het jaar Herman van de Kamp verzocht om 
als voorzitter te willen fungeren. Andere 
leden van de stuurgroep zijn Martin Danen, 
Hans van Dartel en Jan Roes. Allen hebben 

hun sporen op het gebied van zorg meer 
dan verdiend.

Martin Danen coördineert alle contacten 
met de eerstelijns-zorgverleners, Hans van 
Dartel de contacten met senioren(vereni-
ging), kerkgroepen en andere groepen. Jan 
komt uit de wereld van gezondheidszorg 
en techniek en heeft weet van innovaties 
die het langer thuisblijven zouden kunnen 
faciliteren.

De stuurgroep heeft een conceptplan 
geschreven en bespreekt dat plan met 
vertegenwoordigers van de bestuursraad 
en met wethouder Paul Kagie. 

Onderzoek naar zorgbehoefte
Wat komt er allemaal kijken bij het ontwik-
kelen van die vraag naar zorgbehoefte? 
Natuurlijk staat Engelen-Bokhoven niet 
alleen bij het opstarten van zo’n innovatie-
programma. 
Allereerst werkt de stuurgroep aan het 
bij elkaar brengen van mensen en instan-
ties die hetzelfde doel voor ogen hebben. 
Zo is in de gemeente Kerkrade al langere 
tijd een stuurgroep bezig die behoorlijk 
wat ervaring opgebouwd heeft en heeft 
onze stuurgroep in samenspraak met de 
bestuursraad en de wethouder met verte-
genwoordigers van de gemeente Kerkrade 
om de tafel gezeten om ideeën met elkaar 
uit te wisselen. 
 
Ook u kunt meedoen
Onder onze inwoners zullen er ook ideeën 
zijn die aansluiten bij dit initiatief. De stuur-
groep kan die hulp goed gebruiken. Dus 
stuurt u deze ideeën – en natuurlijk ook de 
wijze waarop ze uitgevoerd zouden kunnen 
worden – op aan de stuurgroep. De bevol-
king van Engelen en Bokhoven zal u er 
dankbaar voor zijn.

Email: ZorginnovatieEngelen-Bokhoven@
kpnmail.nl



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

Uw huis verkopen of 
een huis aankopen? 

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

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

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

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

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

maar € 995,- incl. BTW

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

Zwerfafvaldag
Op zaterdag 24 maart a.s., in de ochtend, 
gaan we weer met zoveel mogelijk mensen 
aan de slag om ’s-Hertogenbosch zwerfaf-
valvrij te maken. Tijdens deze dag maken 
mensen sámen de openbare ruimte schoon. 
Voor een prettige en leefbare omgeving, 
maar ook voor meer bewustzijn rondom 
zwerfafval. Bovendien is het hartstikke 
gezellig.

Binnenkort komt het aanmeldingsfor-
mulier online te staan op de website van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hope-
lijk helpt iedereen, mogelijk net als voor-
gaande jaren, weer mee om van deze dag 
een succes te maken.

Tijdens de zware storm op 18 januari jl. is in 
de Schoolstraat een boom omgevallen.

Omgevallen boom
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Seniorenvereniging springlevend!

Fietsen, wandelen in en buiten Engelen, excursies, boottochtjes, koffie drinken, etentjes, dagtochten.
Wilt U meedoen? Dat kan: contributie € 11,00 per jaar.
Aanmelden bij Hans van Dartel 073-6312332 of Tineke Kaal 073-6311611.



Iedereen in de beste handen

Meer weten? Neem contact met ons op. 

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

Behandelingen 
‘s avonds 
mogelijk

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

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

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens
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Over een foto en zeer terecht deze keer,
kwamen boeren en burgers tegen de redactie ‘in ’t geweer’
Met een verkeerde foto van het pontveer kwamen wij op de proppen,  
’t was echter geenszins de bedoeling u allen te foppen,                                        
maar gewoon een stommiteit in het mediaverkeer.   

Correctie van de foto bij de limmerik in de vorige Tweeterp                                  

Charles ter Ellen

De foto in De Tweeterp van januari van een veerpont, was een oude 
foto van het privé pontveer van de familie Somers, wonende aan de 
overkant van de Graaf van Solmsweg. Dit pontveer vormde vroeger de 
verbinding tussen Engelen en Orthen. De volledig begroeide veerstoep 
is nog duidelijk te zien en ligt tegenover de woning ‘De Rietmuts’ aan 
de Graaf van Solmsweg.                            
De nieuw geplaatste foto in deze Tweeterp is gemaakt bij de laatste 
overtocht van het Rijkswaterstaatspontveer. De heer Pijnenburg, veer-
wachter, moest de reddingsboei ophalen die daar nog hing in het halte-
huisje aan de kant van de Henriëttewaard.
De veerstoep en de veerwachterswoning zijn intact gebleven en nog te 
zien bij de oprit van de Schoolstraat naar de dijk. 

Lekker 55+carnaval
Op vrijdag 9 februari jl. organiseerde een 
comité bestaande uit: Jo, Maartje, Wyno, 
Daan en Francien, een leuke carnavals-
avond voor de Engelense 55+‘ers in de 
Engelenburcht met bijna 50 bezoekers. Met 
in het programma kletser Henk van Korven 
als opa Tinus. Hij kreeg een onderscheiding 
voor het 25e optreden. Ook met Disco Blue 
Flamingo, De Laatbloeiers met drie optre-
dens en zang van Wilbert, met duo Frapant 
en het duo Ed en Anita, die de zaal goed 
meekregen, was de avond goed gevuld. 
De inwendige mens werd dit jaar met soep, 
een hoofdgerecht met groente, vlees, rijst, 
friet, een toetje en een hapje bijzonder 
goed verzorgd. Wethouder Kagie deed de 

regie van het buffet en de Stichting Culivent, 
opgericht door Erol van den Berg met als 
doel mensen op culinaire wijze dichter bij 
elkaar te brengen, deed de catering. Daan 
van Os sr. werd met een ‘briljante oorkonde’ 
onderscheiden door de Federatie Europese 
Narren.

Bij de vraag aan een aantal bezoekers wat 
de mooiste herinnering is aan carnaval in 
Terpersdurp kwamen diverse reacties: Annie 
Kraaijkamp: “De Bultenkletsavond met de 
dorpspolitiek was altijd leuk. Evenals de 
diverse verkleedpartijen tijdens het gekos-
tumeerd bal.” Henk de Visser: “Het maken 
van een kameel waar de prins op kon zitten, 

bekleed met borstelharen, in de BLIZO-hal 
met een jonge Raad van Elf.” Gerrit van de 
Venne: “Als adjudant, het briefje van 11 euro, 
aangeboden bij de Boschtion-radio en het 
jaarlijkse ziekenbezoek”. Fred de Graauw: 
“Het 33-jarig bestaan van de vereniging 
met evenementen die nooit meer terug-
komen en waarbij met z’n allen het doel op 
het dorp gericht was.” 
Door de gehouden tombola gingen veel 
bezoekers bovendien ook nog met goed 
gevulde handen naar huis. Het organi-
satiecomité heeft veel werk verzet om 
dit te realiseren en kan terugzien op een 
geslaagde avond.



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

BOEM IS BLANK!

Autoschade is altijd vervelend, 
maar dankzij Blank Autoschade 
snel weer opgelost.

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

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

Bij afhandeling met de verzeke-
ring ontvangt u gratis vervangend 
vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

www.blankautoschade.nl
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Dorpsagenda
De Tweeterp verschijnt elke 
maand en wordt gratis huis 

aan huis verspreid in 
Engelen en Bokhoven. 

Oplage: 2.28� stuks

Redactieadres
Mevrouw Kitty van de Grint, 
Heuvel 11, 5221 AP Engelen 

 073-6311822
 redactie@tweeterp.nl

Redactieleden 
Charles ter Ellen, Els Brendel, 

René van der Hoeven, Monique 
Geertsen, Hans van de Ven,  
Ingrid Dobbelsteijn-Roefs, 

Kitty van de Grint,  
Martin Berens en Riet Mangnus 

 
 Opmaak

 Henrike Dekker en Paul Volger 

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff , Marga Kaelen, 
Tineke Rutten en Wim Daemen  

Fotografi e
Wim Roelsma en

Yvonne van Roosmalen

Cartoon 
Mark Wijnmaalen

Website
Lisette Langens
Harp Webdesign
 www.tweeterp.nl 

Distributie
 Jan van de Ven, 

Ad de Bok 06-50508782 
Frans Rooijakkers 06-57010470

Financiële administratie
Elly van Os

Advertenties
advertentie@tweeterp.nl 
Voor aanlevercondities: 

zie www.tweeterp.nl

Drukwerk is verzorgd door

De volgende editie 
verschijnt in het weekend 

van 17 maart
Kopij moet uiterlijk 
dinsdag 6 maart

binnen zijn.

Colofon

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

Elke woensdag
.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 25 februari
14.00 uur

FC Engelen tegen ODC

Dinsdag  maart
10.00 uur

Koffi  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag  maart
20.00 uur

Politiek café
in De Engelenburcht

Zondag 11 maart
14.00 uur

FC Engelen tegen BMC

Maandag 12 maart
20.00 uur

Vergadering Bestuursraad
in De Engelenburcht

(S)limmerik
Na de laatste storm in stad en velden
Moest ook ons dierenpark het zwaar ontgelden
Door de takken van twee vallende bomen
Waaraan bokken en geitjes wisten te ontkomen
Al mekkerend als kleine helden.



Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

Sparen voor

10% korting 
op uw

boodschappen!

spaar vanaf nu 10% korting, 

verzilver uw spaarkaart

bij PLUS Mulder.

Bepaal zelf de hoogte van uw korting!

Bij iedere €10,- krijgt u een stempel en bij 15 stempels 
krijgt u 10% korting op uw volgende boodschappen!


