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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



De TweeTerp januari 2019 • pagina 3

Van de bestuursraad

Yvonne Schram

Goedemiddag	dames	en	heren,	jongens	en	
meisjes,

Vanmiddag	wil	 ik	met	 jullie	 op	 zoek	 gaan	
naar	de	graal	van	Bloemendaal.
Ik	 hoor	 u	 denken:	 de	 graal	 van	 Bloemen-
daal?	Dat	is	toch	de	titel	van	dat	stripboek	
van	 Engelenaar	 Ton	 van	 den	 Bergh?	 Dat	
stripboek,	waarin	de	held	op	zoek	gaat	naar	
een	graal,	die	onze	dorpen	in	de	toekomst	
kan	beschermen?	Het	engeltje	in	het	strip-
verhaal	 schetst	 een	 niet	 zo	 fl	orissante	
toekomst	 voor	 Engelen,	 waarin	 allerlei	
rampen	dreigen:		overstromingen,	oorlogen	
en	windmolens,	die	in	de	toekomst	Engelen	
gaan	overschaduwen.	De	graal	als	wonder-
middel	tegen	alle	ellende.
Uit:	De	Graal	van	Bloemendaal,	van	Ton	van	
den	Bergh.

In	de	Van	Dale	wordt	de	zoektocht	naar	de	
Heilige	Graal	omschreven	als:	het	hoogste	
doel,	waarnaar	iemand	streeft.	
En	dat	brengt	mij	bij	de	Bestuursraad	Enge-
len-Bokhoven	en	natuurlijk	ook	de	Haver-
leij,	waarvan	ik	voorzitter	ben.	
2018	was	 het	 jaar	 van	de	gemeenteraads-
verkiezingen	 en	 van	 de	 verkiezingen	 voor	
de	 bestuursraad.	 Voor	 iedere	 inwoner	
belangrijk	 en	 ook	 voor	 de	mensen	 op	 de	
kieslijst	 van	 de	 Bestuursraad.	 Wij	 willen	
jullie	 bedanken	 voor	 de	 grote	 opkomst	
bij	 de	 verkiezingen.	 Dit	 geeft	 een	 goede	
basis	 voor	 het	 werk	 van	 de	 bestuursraad,	
uniek	 in	 Nederland.	 Alleen	 in	 Engelen	 en	
Empel	hebben	we	een	bestuursraad	om	het	
College	van	Burgemeester	en	Wethouders	
van	 ’s-Hertogenbosch	 gevraagd	 en	 onge-
vraagd	advies	te	geven	over	hun	bestuurs-
gebied.		

Nieuwjaarsspeech: Er zijn genoeg uitdagingen
En	zoals	dat	gaat:	er	is	een	nieuwe	bestuurs-
raad	geïnstalleerd	 en	we	hebben	 afscheid	
genomen	 van	mensen	die	 soms	 jarenlang	
alles	 hebben	 gegeven	 voor	 onze	 dorpen.	
Heel	veel	dank	voor	jullie	inzet.
Ik	 stel	 vast,	 dat	 wij	 ook	 nu	 weer	 een	
bestuursraad	 hebben	met	mensen,	 die	 er	
voor	gaan.	Die	vele	uren	willen	steken	in	het	
wel	en	wee	van	onze	dorpen.	Door	mee	te	
denken;	door	kritisch	 te	 controleren	of	de	
gemaakte	 keuzes	 door	 de	 gemeenteraad	
uitpakken	zoals	ze	zijn	bedoeld;	door	goed	
te	luisteren	naar	wat	onze	bewoners	willen.	
Onze	Heilige	Graal,	het	hoogste	doel	waar-
naar	wij	 streven,	 hebben	wij	 na	 de	 instal-
latie	beschreven	in	onze	speerpunten	voor	
2018	 –	 2022:	 wij	 willen	 een	 brug	 vormen	
tussen	de	burger	en	de	overheid.	
Per	 portefeuille	 hebben	 wij	 voor	 de	
komende	 jaren	 benoemd,	 waaraan	 wij	
willen	gaan	werken.	
Soms	 duurt	 het	 even,	 maar	 een	 aantal	
eerdere	 speerpunten	 in	 de	 portefeuille	
mobiliteit,	 verkeer	 en	 vervoer	 staan	 nu	
in	 de	 begroting	 van	 de	 gemeente	 voor	
2019.	Zoals	bijvoorbeeld	de	fi	etsstraat	van	
Engelen	naar	Bokhoven	op	de	Bokhovense	
Maasdijk	en	de	aanleg	van	een	rotonde	bij	
de	Beverspijken.	
	
Behoud	 en	 uitbreiding	 van	 de	 groene	
gebieden	 in	 en	 rond	 onze	 dorpen	
(Maasoever,	 Henriettewaard	 en	 het	 Enge-
lermeer)	 vormen	 een	 belangrijk	 speer-
punt	 in	 de	 portefeuille	 natuur,	 milieu	 en	
openbaar	 groen.	 Onze	 groene	 gebieden	
verhogen	 het	 woongenot	 en	 dragen	 bij	
aan	de	leefbaarheid	van	onze	dorpen	en	de	
gezondheid	van	de	bewoners.
In	 de	 portefeuille	 wonen	 en	 leefbaarheid	
gaat	 het	 er	 uiteindelijk	 om,	 dat	 de	 bewo-
ners	 van	 onze	 dorpen	 zich	 goed	 voelen	
in	hun	eigen	woon-	en	 leefomgeving.	Het	
gaat	 dan	 niet	 alleen	 om	 de	 kwaliteit	 van	
de	 fysieke	 woon-	 en	 leefomgeving,	 maar	
ook	 om	 voorzieningen	 als	 Engelerhart	 en	
onze	 mooi	 gerenoveerde	 Engelenburcht	
als	 dorpshuis	 en	 ontmoetingsplek	 voor	
verschillende	 doelgroepen,	 om	 sociale	
samenhang	 en	betrokkenheid,	 participatie	
van	onze	bewoners	en	saamhorigheid.	
In	 de	 portefeuille	 wonen	 en	 leefbaarheid	
is	 een	 ander	 belangrijk	 speerpunt	 in	 2019	
de	bouw	van	de	twee	nieuwe	kastelen.	De	
impact	 van	 de	 bouw	 op	 de	 leefomgeving	
in	 onze	 dorpen	 zal	 door	 de	 bestuursraad	
nauwlettend	worden	gevolgd.

Verder	gaat	de	bestuursraad	in	2019	onver-
minderd	voort	met	de	plannen	om	goede	
zorg	te	realiseren	in	onze	dorpen:	senioren	
moeten	 ook	 in	 Engelen,	 Bokhoven	 en	 de	
Haverleij	 langer	 zelfstandig	 thuis	 kunnen	
blijven	 wonen	 met	 voldoende	 zorg	 en	
woningaanpassingen.		

Duurzaamheid	 zal	 verder	 een	 belangrijk	
speerpunt	 worden	 in	 de	 toekomst.	 Hoe	
dragen	 onze	 dorpen	 bij	 aan	 het	 bereiken	
van	 de	 doelstelling	 van	 de	 gemeente	 om	
in	 2050	 energie-neutraal	 te	 zijn?	 Voor	
2023	 dient	 elke	 wijk	 in	 ’s-Hertogenbosch	
een	plan	van	aanpak	te	maken,	waarbij	de	
bestuursraad	 zeker	 betrokken	 zal	 worden	
om	een	positieve	bijdrage	te	leveren.	
Een	 andere,	 belangrijke	 taak	 van	 de	
bestuursraad	is	het	beheer	van	het	dorps-
budget,	zo’n	€	26.713	in	2019.	De	leden	van	
de	 bestuursraad	 beoordelen	 aan	 de	 hand	
van	criteria	de	aanvragen	en	adviseren,	 in	
overleg	met	de	gemeente,	het	geld	toe	te	
wijzen	aan	kleine	projecten	en	 initiatieven	
die	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	 leefbaar-
heid	in	onze	dorpen.		
De	 bestuursraad	 vindt	 communicatie	 met	
de	 bewoners	 wezenlijk	 voor	 het	 goed	
functioneren	van	de	bestuursraad.	Weder-
zijds	vertrouwen	is	de	basis	voor	een	open	
communicatie	 tussen	 de	 bewoners	 en	 de	
bestuursraad	en	tussen	de	gemeente	en	de	
bestuursraad.	

Lees verder op pagina 5



 

Bijlessen in Engelen 
Ervaren docent 

 
 
Mavo/ Havo Scheikunde/ Wiskunde/Natuurkunde 
Vwo   Scheikunde  
 
 
Behoefte om structuur in je schoolwerk aan te brengen of 
bijvoorbeeld betere vaardigheden strategisch lezen te 
ontwikkelen? 
Vraag vrijblijvend een persoonlijk gesprek aan zodat we 
samen kunnen kijken waar jouw aandachtspunten liggen. 
 
Contact: 
06-344 13 887 / 073-631 20 15 
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Op	zondag	6	 januari	werd	 tijdens	de	 jaar-
lijkse	 nieuwjaarsreceptie	 in	 De	 Engelen-
burcht	 de	 25ste	 Engelenaar	 van	 het	 jaar	
bekend	 gemaakt.	 Hiervoor	 werd	 Ine	 van	
den	Dolder	 in	het	 zonnetje	gezet.	Ze	 is	 al	
vele	jaren	vrijwilliger	van	De	Engelenburcht	
en	 al	 jarenlang	 lid	 van	 het	 organisatieco-
mité	Vakantiejeugdweek.	Ze	was	lang	actief	
in	het	Sinterklaas-	en	Koningsdagcomité	en	
is	vrijwilliger	als	bezorger	van	De	Tweeterp.	
Tevens	 is	 Ine	 bestuurslid	 van	 de	 Stichting	
Engelens	 Belang.	 Gefeliciteerd	 Ine.	 Hope-
lijk	 kan	 Engelen	 nog	 jarenlang	 op	 je	 hulp	
blijven	rekenen.

Engelenaar van het jaar

Vervolg van pagina 3

Het	 realiseren	 van	 een	 goede	 relatie	 met	
de	 gemeente	 heeft	 dit	 jaar	 hoge	 priori-
teit.	Door	het	organiseren	van	dorpstafels	
hopen	 wij	 onze	 bewoners	 in	 grote	 mate	
te	 betrekken	 bij	 de	 ontwikkelingen.	 Goed	
voorbeeld	van	zo’n	dorpstafel	is	de	dorps-
tafel	Zorg	en	Welzijn,	die	zal	worden	geor-
ganiseerd	 op	 16	 januari	 a.s.	 Drie	 thema’s	
staan	centraal	in	de	gesprekstafels:	wonen,	
ontmoeten	en	zorg.	Doel	is	het	ophalen	van	
informatie	bij	de	bewoners:	wat	gaat	goed,	

Nieuwjaarsspeech
tegen	welke	problemen	lopen	onze	bewo-
ners	aan,	wat	kan	en	moet	beter?	We	hopen	
op	een	grote	opkomst	en	dat	iedereen	wil	
meepraten	 over	 lang,	 prettig	 en	 gezond	
leven	in	Engelen,	Bokhoven	en	de	Haverleij.
Onze	Heilige	Graal	is	de	zoektocht	hoe	we	
lang,	 prettig	 en	 gezond	 kunnen	 leven	 in	
onze	 dorpen,	 het	 hoogste	 doel,	 waarnaar	
wij	als	bestuursraad	streven.	Er	zijn	genoeg	
uitdagingen	in	2019.	Laten	wij	er	samen	een	
heel	mooi	jaar	van	maken!	
Ik	 wens	 u	 namens	 de	 bestuursraad	 een	
gelukkig	en	gezond	2019.	

Volgende	 vergadering	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	Engelen-Bokhoven	 is	op	maandag	21	
januari	2019	en	daarna	op	18	februari	2019,	
steeds	om	20.00	uur	 in	de	 Engelenburcht.	
Insprekers	kunnen	zich	aanmelden	tot		12.00	
uur	 van	 diezelfde	 dag	 via	 info@bestuurs-
raad.nl.		Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Op	 zaterdag	 15	 december	 organiseerde	
PLIS	Mulder	 een	Kerst	 Event	met	 verschil-
lende	 proeverijen	 om	 de	 klanten	 te	 laten	
ervaren	 wat	 er	 allemaal	 in	 huis	 is.	 In	 de	
ochtend	was	er	van	alles	te	eten	wat	hoort	
bij	 het	 ontbijt	 en	 de	 lunch.	 In	 de	middag	

Smakelijk Kerst Event
was	het	snoepen	van	een	High	tea,	gevolgd	
door	een	Diner	proeverij	en	afgesloten	met	
een	 drankje	 voor	 iedereen.	 Tussen	 zes	 en	
zeven	kon	iedereen	een	kassabon	inleveren	
en	hiermee	waren	een	aantal	mooie	prijzen	
te	winnen	zoals	één	minuut	gratis	winkelen,	

een	trampoline,	een	Senseo-apparaat,	leuk	
speelgoed,	 waardebonnen	 en	 een	 aantal	
flessen	wijn.	Veel	klanten	waren	rond	zeven	
uur	aanwezig	bij	de	trekking	door	eigenaar	
Bob	Mulder	en	de	meesten	gingen	niet	met	
lege	handen	naar	huis.





De TweeTerp januari 2019 • pagina 7

Hardloopclub	Engelen	heeft	weer	wekelijks	
een	heleboel	hardlopers	 te	 laten	genieten	
van	verantwoorde	en	gezellige	trainingen.
Op	maandag-,	woensdag-	en	vrijdagavond	
en	 op	 vrijdag	 ochtend	 gaat	 er	 altijd	 een	
gezellig	clubje	mensen	op	pad	voor	een	dik	
uur	 sportief	 genieten:	 warming	 up,	 loop-
training	voor	de	goede	loophouding,	lekker	
stuk	 doorlopen	 en	 na	 een	 cooling	 down	
tevreden	 naar	 huis	 voor	 een	 verdiende	
douche.	
Heeft	u	op	12	december	wellicht	een	stroom	
lampjes	 over	 de	 golfbaan	 zien	 lopen?	
En	 vroeg	 u	 zich	 af	 wat	 voor	 een	 vrolijke	
geluiden	er	opstegen	uit	die	 lichtjesstoet?	
U	 heeft	 de	 jaarlijkse	 lichtjesloop	 gezien;	
70	hardlopers	en	een	heleboel	vrijwilligers	
maakten	er	een	verlichte	avond	van.	Want	
hardlopen	 is	 fijn.	 Maar	 samen	 hardlopen	
zorgt	 voor	 warmte,	 zelfs	 als	 het	 maar	 2	
graden	is.	
Er	 was	 een	 prijs	 voor	 de	 mooist	 verlichte	
personen	 en	 wat	 had	 iedereen	 zijn	 best	
gedaan	om	zoveel	mogelijk	kerstversiering	
om	te	hangen.	De	een	liep	nog	‘lichter’	dan	
de	 ander!	 In	 het	 pikdonker	 mochten	 we	

Even terugblikken en de legendarische lichtjesloop!
bij	 Burggolf	 Haverleij	 starten	 voor	 5	 kilo-
meters	 over	 een	 zorgvuldig	 met	 lampjes	
verlicht	 parcours,	 tussen	 alle	 greens	 door.	
In	het	donker	was	het	best	spannend	en	zo	
zagen	we	de	kastelen	eens	van	een	andere	
kant.	Er	waren	snelle,	hele	snelle	en	super-
snelle	 lopers	 en	 ook	 de	 beginnersgroep	
die	 in	 september	 was	 gestart,	 liep	 na	 12	
weken	 hun	 eerste	 5	 kilometer!	 Lekker	 in	
een	 verantwoord	 tempo.	 Iedereen	 kwam	
trots	 over	 de	 finish!	 Of	 je	 die	 5	 kilometer	
nu	hard	of	zacht	loopt:	iedereen	is	trots	op	
zijn	 of	 haar	 prestatie!	 Onze	 speciale	 dank	
gaat	 uit	 naar	 onze	 eigen	 Burggolf	 Haver-
leij	 voor	 de	 gastvrijheid.	 En	 naar	 alle	 zeer	

gewaardeerde	vrijwilligers	die	dit	sportieve	
samenzijn	mogelijk	maken.	Niet	te	vergeten	
ook	 onze	 topfotograaf	 Wim	 Roelsma,	 die	
alle	 gezelligheid	weer	 heeft	weten	 vast	 te	
leggen!	 Hardloopclub	 Engelen	wenst	 heel	
Engelen	en	omstreken	voor	2019	een	zeer	
sportief	jaar	vol	gezondheid	en	geluk.	Wilt	
u	 volgend	 jaar	 bij	 de	 lichtjesloop	 zijn?	 En	
wilt	 u	 op	 10	 juni	 ook	 klaar	 zijn	 voor	 6	 of	
12	 km	 van	 de	 Engelenrun?	 Kom	 dan	 met	
ons	 meetrainen	 en	 ervaar	 hoe	 fijn	 het	 is	
om	samen	hard	te	lopen.	Kijk	op	op	www.
engelenrun.nl	en	of	schrijf	u	vast	in	voor	de	
Engelenrun.	

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.

Wist	u	dat,	als	u	graag	leest,	u	daar	niet	naar	
voor	de	stad	hoeft?	
U	 bestelt	 via	 mail	 uw	 boek(en)	 bij	 Biblio-
theek	Den	Bosch	en	iedere	donderdag	kunt	
u	tussen	14.00	en	16.00	uur	in	het	café	van	
De	Engelenburcht	uw	bestelling	afhalen.
In	 het	 café	 van	 De	 Engelenburcht	 staat	
ook	 een	grote	 kast	waar	 u	 op	donderdag	
van	14.00	uur	 tot	 16.00	gratis	boeken	kunt	
uitzoeken	die	 u	 eventueel	weer	 kunt	 inle-
veren	en	zelfs	kunt	houden.

Bibliotheek



Op	vrijdag	1	maart	organiseert	het	comité	
55+-carnaval	 bestaande	 uit:	 Jo,	 Maartje,	
Wyno,	Daan	en	Francien	weer	het	traditio-
nele	carnavalsfeest	voor	55’ers	in	De	Enge-
lenburcht.	 Het	 feest	 is	 van	 16.30	 tot	 22.00	
uur	en	zal	qua	eten	en	drinken	weer	prima	
in	 orde	 zijn	 en	 het	 programma	 biedt	 ook	
gevarieerd	amusement.	De	kosten	voor	dit	
evenement	zijn	10	euro.
Om	reden	van	organisatie	vragen	wij	u	zich	
van	tevoren	aan	te	melden	bij	Daan	van	Os,	
De	Vlacie	15,	tel:	073-631	1605	of	telefonisch	
bij	 Jo	 Westerlaken,	 073-631	 1394.	 Betalen	
kan	bij	Daan	of	eventueel	aan	de	deur	van	
de	 zaal.	We	 rekenen	 erop	 dat	 alle	 55+’ers	
van	 Engelen	 en	 Bokhoven	 weer	 goedge-
mutst	aanwezig	zijn!

55+ carnaval

Het	stripalbum	van	Ton	van	den	Bergh	‘De	
Graal	van	Bloemendaal’	is	inmiddels	in	een	
tweede	 druk	 verschenen.	 Volgens	 Boek-
handel	Heinen	 is	het	het	meest	 verkochte	
boek	van	de	laatste	tijd.
Het	 eerste	 deel	 ‘De	 Geschiedenis	 van	
Engelen’	 gaat	 net	 zo	makkelijk	 in	 de	 slip-
stream	 mee.	 Ons	 dorpje	 staat	 dus	 weer	
mooi	op	de	kaart.
Bestellen:	e-mail	ton@engelenstrip.nl

Graal van 
Bloemendaal

 
Pedagogisch medewerker 18-28 UUR  
EIGENWIJZE KINDEROPVANG  

  

 

 

 

 

Eigenwijze kinderopvang is voor 18 tot 28 uur in de week op zoek naar een gedreven, professionele, creatieve, gezellige 
en vrolijke collega die minimaal beschikbaar is op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag op onze BSO in Engelen.  
Daarnaast zal je de ochtenden en woensdag of vrijdag ingezet worden op ons kinderdagverblijf.  

Vind jij het een uitdaging om in de ochtend met kinderen te werken tussen 0-4 jaar en in de middag de bso-kinderen te 
vermaken. Heb je tevens een gekwalificeerd diploma voor werken in de kinderopvang? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Is je interesse gewekt? Stuur je CV en een korte motivatie naar ingrid@eigenwijzekinderopvang.nl en wie weet sta jij 
binnenkort op de leukste kinderopvang van Engelen te werken. 

 

 

 

 

www.eigenwijzekinderopvang.nl 
Tel: 073-631 21 06 

 

 

 

 

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

Uw huis verkopen of 
een huis aankopen? 

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

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

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

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

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

maar € 995,- incl. BTW

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

Ook nog wat duf na de feestdagen? Op 
naar Dimphy Welvaarts voor een stevige 
oppepper. Zojuist is zij gestart met haar 
kersverse eigen praktijk La Luna Energeti-
sche Therapie.

Dimphy	Welvaarts	is	yin	en	yang	in	de	prak-
tijk.	Ze	heeft	een	pittige	baan,	die	een	nuch-
tere	 instelling	vereist.	Ze	 is	namelijk	werk-
zaam	bij	de	recherche	van	de	Inspectie	SZW	
(ministerie	van	Sociale	Zaken	en	Werkgele-
genheid).	 Daarnaast	 is	 ze	 ook	 druk	 bezig	
met	 haar	 eigen	 praktijk	 La	 Luna	 Energeti-
sche	 Therapie,	waarmee	 ze	 net	 begonnen	
is.	Sluit	het	een	het	ander	niet	uit,	vraag	ik.	
“Nee,	juist	niet”,	verklaart	ze.	“Ik	heb	beide	
kanten	in	me,	en	vind	het	allebei	erg	leuk!”	
Gaandeweg	groeide	het	gevoel	dat	ze	meer	
te	bieden	heeft	naast	haar	inspectiewerk	en	
haar	 gezin.	 Ze	 kreeg	 er	 een	missie	 bij:	 de	
behoefte	 om	mensen	 te	 helpen	met	 haar	
gave.	Wat	is	die	gave,	en	wat	doet	ze	ermee?	

Energie	geven
Dimphy	 vertelt	 erover.	 “Ik	 had	 het	 al	 van	
kinds	 af	 aan.	 Het	 gevoel	 dat	 ik	 weet	 wat	
er	 gaat	 gebeuren.	 Bijvoorbeeld	 toen	mijn	
vader	een	ongeluk	kreeg,	had	ik	dat	al	van	
tevoren	voelen	aankomen.	Of	die	keer	dat	
ik	in	Frankrijk	op	vakantie	was,	ergens	waar	
ik	nog	nooit	was	geweest	en	dat	ik	toch	de	
weg	 wist.	 Nog	 zoiets:	mijn	 handen	 geven	
energie.	Mensen	pikken	die	energie	op	als	
ik	ze	aanraak.”	Ze	zei	daar	nooit	veel	over,	
bang	niet	serieus	genomen	te	worden.	Wat	
ze	 daar	 allemaal	 mee	 aan	 moest,	 was	 de	
vraag	die	haar	heel	lang	bezighield.	“Steeds	
meer	 raakte	 ik	 ervan	 overtuigd	 dat	 ik	 het	
niet	 mag	 nalaten	 om	mensen	 hiermee	 te	
helpen.”	Hoe	ging	ze	dat	aanpakken?

Naadje	van	de	kous
Ze	 wilde	 het	 naadje	 van	 de	 kous	 weten	
en	 verdiepte	 zich	 onder	 meer	 in	 Reiki,	
Healing	en	Sensi	Therapie.	Ze	regelde	haar	
bedrijf,	 praktisch	 als	 ze	 is,	 compleet	 met	
inschrijving	bij	de	Kamer	van	Koophandel,	
ontwierp	 een	 website	 en	 visitekaartjes,	
richtte	 een	 behandelruimte	 in	 achter	 haar	
woning	en	 is	nu	vol	positieve	energie	 van	
start	 gegaan	 met	 La	 Luna	 Energetische	
Therapie.	 “Luna	betekent	 ‘maan’,	wat	staat	
voor	zachte	vrouwelijke	energie.	Dat	vond	

2019 energiek van start met La Luna

ik	wel	bij	mij	passen”,	 	verduidelijkt	ze.	 “Ik	
heb	 het	 langzaam	 ontwikkeld,	 en	 me	 er	
grondig	in	verdiept.	Je	moet	er	wel	aan	toe	
zijn,	en	dat	ben	ik	nu.”

Rustgevende	sfeer
Haar	behandelruimte	voelt	intiem	en	warm.	
Wandlampen	 van	 zoutkristal	 verspreiden	
een	zacht	 licht.	“Die	absorberen	negatieve	
energie”,	 legt	 Dimphy	 uit.	 In	 het	 midden	
staat	 een	 behandeltafel	 met	 een	 zachte	
fleecedeken	en	dito	 kussen.	Met	wierook-
geuren	en	zachte	muziek	is	de	rustgevende	
sfeer	compleet.
Hoe	 gaat	 zo’n	 behandeling	 in	 zijn	 werk?	
“Eerst	 kijken	 wat	 er	 aan	 de	 hand	 is,	 waar	
het	 pijn	 doet”,	 zegt	 ze.	 “Daar	 stem	 ik	 de	
behandeling	op	af.	Ik	noem	een	voorbeeld,	
drukpuntmassage.	Ik	voel	waar	een	knoop	
zit,	dat	is	dan	letterlijk	een	pijnpunt.	Opge-
kropte	 emoties	 kunnen	 de	 boosdoener	
zijn”,	weet	ze.	“Die	kunnen	diverse	klachten	
geven,	 zoals	 hoofdpijn	 of	 buikpijn.”	 Met	
zachte	 druk	 van	 haar	 handen	 probeert	
Dimphy	die	knopen	dan	weer	los	te	maken.	
Dat	 kan	 pijnlijk	 zijn.	 “Mensen	 zeggen	
weleens,	 het	 lijkt	wel	 of	 er	mes	doorheen	
snijdt.	Maar	het	is	alleen	maar	zachte	druk	
van	 mijn	 duim.”	 De	 beloning	 na	 afloop,	

even	zachtjes	gewiegd	worden,	is	dan	ook	
meer	 dan	 welkom.	 “Alsof	 je	 op	 een	 wolk	
ligt,	hoor	ik	dan.”	En	daar	knapt	een	mens	
van	op!	Ofwel	in	Dimphy’s	woorden:	“Ener-
getische	 therapie	 brengt	 rust	 en	 balans	
in	 het	 lichaam,	 activeert	 het	 zelfherstel-
lend	 vermogen,	 vermindert	 pijn	 en	 geeft	
inzichten.”

Leren	loslaten
Maar	daarmee	is	haar	arsenaal	niet	uitgeput.	
Voor	plankenkoorts,	examenstress	en		nog	
meer	is	bij	haar	een	remedie	te	vinden.	Ze	
bestrijdt	 ook	 stoorzenders	 als	 aardstralen	
(die	mensen	 uit	 hun	 slaap	 houden),	 geeft	
voedingsadviezen,	 en	 zet	 edelstenen	 in	
vanwege	 hun	 helende	 werking.	 En	 dat	 is	
nog	maar	een	kleine	greep.
Uiteindelijk	draait	het	erom	dat	je	kan	leren	
‘loslaten’,	 en	dat	 is	nog	niet	 zo	eenvoudig	
maar	met	hulp	van	Dimphy’s	zachte	handen	
en	oprechte	 aandacht	ben	 je	 al	 een	flinke	
stap	in	de	goede	richting.

Interesse?	 Neem	 dan	 een	 kijkje	 op	 de	
website:	 www.lalunaenergetischetherapie.
nl.	 Behandelingen	 zijn	 op	 afspraak,	 bel	
0610292651.	



Trimsalon Engelen
Gediplomeerd

Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB  Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl
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14 mei tot en met 17 mei 2019  
één van de leukste evenementen in Engelen voor jong en oud! 
AVONDVIERDAAGSE ENGELEN 
 
Kom en blijf in beweging in 2019. 
Laat daarom de Avondvierdaagse niet lopen en loop mee! 
 
Nieuw in 2019: 

 
Nostalgische 4de dag 
De 4de dag van de Avondvierdaagse is speciaal voor reünisten. Loop mee met je jeugdvrienden, voetbalteam, 
buurtgenootjes van vroeger. Schrijf je in en beleef oude tijden van vroeger met je clubje. 
 
Senioren promotie actie 
Zie je het niet zitten om 4 dagen of lukt het je niet om 4 dagen te lopen dan hebben we dit jaar voor iedereen die 
55+ en ouder is de mogelijkheid om je voor 1 of 2 dagen in te schrijven. Ook leuk om een dag met een kleinkind, 
buurkind etc. mee te lopen! 
 
Noteer 14 mei tot en 17 mei vast in je agenda! Inschrijven is mogelijk medio februari. 

Els Brendel

Al	 verschillende	 jaren	 is	 het	 een	 goede	
traditie	bij	tennisvereniging	Engelen	om	het	
jaar	af	 te	sluiten	met	een	gezellig	en	voor	
ieder	 toegankelijk	 tennistoernooi.	Dat	was	
ook	 dit	 jaar	 het	 geval.	 Gebaseerd	 op	 een	
door	 Tim	 Burton	 geschreven	 Walt	 Disney	
productie	 kreeg	 het	 toernooi	 de	 mooie	
en	 toepasselijke	 naam	 Nightmare-befo-
re-Christmas.	
Op	 vrijdagavond	 14	 december	 werden	 de	
deelnemers	 in	 clubhuis	 het	 Hoenderhok	
eerst	 onthaald	 op	 chocolademelk	 waarop	
voor	 een	 enkeling	 slagroom	 en	 op	 kerst-
brood.	 Vier	 teams	 met	 de	 namen	 blauw,	
oranje,	groen	en	rood	gingen	de	strijd	aan	
met	elkaar.	Oud,	 jong,	 spelend	 in	klasse	6	
of	 9,	 het	maakte	 nu	niet	 uit.	 Voor	 nieuwe	
leden	was	het	een	prima	manier	om	kennis	
te	maken.	Het	weer	werkte	mee.	Werden	er	
eerst	nog	aarzelend	handschoenen	aange-
trokken,	 dat	 bleek	 al	 snel	 niet	 nodig.	 Na	
drie	 wedstrijden	 van	 40	 minuten	 konden	
de	 uitslagen	 worden	 door	 gegeven	 aan	
de	 wedstrijdleiding.	 Maar	 voordat	 het	
winnende	 team	 bekend	 werd	 gemaakt,	
werd	ieders	kennis	getest	aan	de	hand	van	
een	pubquiz	met	40	vragen	zoals	‘hoeveel	
kanten	 heeft	 een	 tennisbal’,	 ‘hoeveel	
rendieren	trekken	de	slee	van	de	kerstman’	
en	‘door	welk	soldatenliedje	werd	Marléne	

Nightmare-before-Christmas-toernooi, een terugblik
Dietrich	 bekend’.	 De	 vragen	 liepen	 dus	
door	 de	 generaties	 heen.	 De	 glühwein	
smaakte	na	afl	oop	heerlijk	en	het	meedoen	
bleek	uiteindelijk	echt	belangrijker	dan	het	
winnen.	Het	toernooi	was	een	goede	afslui-
ting	van	het	jaar	2018	en	tevens	de	opmaat	
naar	het	jubileumjaar	2019.	Voor	een	eerste	

sportieve	 activiteit	 in	 dat	 jaar	 is	 iedereen	
welkom	op	30	januari	vanaf	20.00	uur.	Dan	
is	er	een	toss-avond	op	sterkte.	Ook	in	de	
volgende	 nummers	 van	 de	 Tweeterp	 zal	
regelmatig	 aandacht	 besteed	 worden	 aan	
activiteiten	die	in	het	kader	van	het	25	jarig	
bestaan	worden	georganiseerd.



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

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

																																											

													
KRACHT, SOUPLESSE, STERKE BUIK EN 
RUGSPIEREN, BALANS, CORE STABILITY,	FUN, 
CONDITIE, RELAXING 
	
PILATES  
	
Sporthal	Engelerhout:	
Dinsdag	19.30	uur	en	20.30	uur	
Woensdag	19.30	uur		
Zondag	10.00	uur	
	
Kindcentrun	’t	Ven	Rosmalen:	
Woensdag	9.00	uur	
		
De	Engelenburcht:	
Vrijdag	9.00	uur	en	10.00	uur	
	
STEPAEROBIC/BODYSHAPE  
	
Sporthal	Engelerhout:	
Woensdag	18.30	uur	
	
www.sportclubtopfit.nl	/	sportclubtopfit@gmail.com	
Michelle	Verwey		06-48631702	
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Martin Berens

Het	 jaar	 2018	 heeft	 onze	 buurtbus	 zowel	
positieve	 als	 negatieve	 kanten	 gehad.	
Zo	 hebben	wij	 een	 paar	 keer	 niet	 kunnen	
rijden	vanwege	stakingen	bij	het	openbaar	
vervoer.
Helaas	zijn	er	ook	twee	chauffeurs	van	het	
eerste	uur	overleden.	Het	betreft	hier	Harry	
Wierda	en	Wiel	van	Hoorik.	Wij	zullen	hun	
inzet	 en	 vriendschap	 behoorlijk	 missen.	
Vanaf	 hier	 nogmaals	 veel	 sterkte	 toege-
wenst	voor	de	nabestaanden.
	
Record	aantal	passagiers
De	buurtbus	Engelen-Bokhoven	heeft	weer	
een	nieuw	record	gevestigd.	Eind	december	
2018	staat	de	teller	in	de	bus	alweer	op	ruim	
21.000	passagiers.		We	kunnen	wel	zeggen	

Weer nieuw record voor buurtbus
dat	 Engelen	 en	 Bokhoven	 de	 buurtbus	
hebben	 omarmd	 en	 natuurlijk	 hebben	wij	
ook	veel	klandizie	gekregen	van	de	school-
jeugd,	die	opstapt	bij	het	Koning	Willem	 I	
College	of	bij	het	station.	Maar	passagiers	
van	 of	 naar	 Engelen	 en	 Bokhoven	 blijven	
wel	voorrang	behouden.

Nieuwe	buurtbus
In	 december	 is	 er	 een	 nieuwe	 bus	 gaan	
rijden.	Voordeel	van	deze	nieuwe	bus	is	dat	
het	nu	mogelijk	is	om	met	een	rolstoel	mee	
te	gaan.	Een	(klein)	nadeel	is	dat	de	‘stop-
knop’	 er	 niet	meer	 is	 zodat	 de	 passagiers	
zelf	de	chauffeur	moeten	melden,	dat	zij	uit	
willen	stappen.

In	de	vorige	Tweeterp	staat	nog	een	mooie	
fotoreeks	 hoe	 het	 allemaal	 is	 begonnen	

met	de	wijkbus.	Wij	laten	u	hier	meteen	de	
nieuwe	wijkbus	zien.

De	vereniging	Wijkbus	Engelen-Bokhoven,	
bedankt	 al	 haar	 passagiers	 van	 het	 afge-
lopen	 jaar	 en	 hoopt	 met	 haar	 chauffeurs	
iedereen	in	het	nieuwe	jaar	weer	te	kunnen	
vervoeren.	Daarnaast	wenst	de	 vereniging	
alle	mensen	een	gelukkig,	voorspoedig	en	
vooral	gezond	2019	toe.

Kapsalon	KnipperZ	bestaat	12,5	jaar.	Reden	
voor	 een	 feestje.	 KnipperZ	 is	 de	 laatste	
jaren	 sterk	 gegroeid	 qua	 klantenbestand,	
diensten	 en	 expertise.	 Eigenaresse	 Femke	
Kurvers	begon	als	ambulant	hairstylist.	Na	
een	periode	van	drie	jaar,	waarin	ze	fulltime	
moeder	was,	betrok	ze	in	2006	een	pand	op	
De	Vutter:	KnipperZ	was	geboren.	

Kurvers	 en	 haar	 meiden	 hebben	 zich	
gespecialiseerd	op	vele	gebieden	zoals	het	
knippen	 van	 heren,	 dames	 en	 kinderen,	
trendy	 kleuringen	 in	 de	 nieuwste	 tech-
nieken,	 haarverlengingen,	 keratinebehan-
delingen,	 permanente	 stylingen,	 vlechten	
en	opsteken.	 In	 februari	2014	opende	ook	
kinderkapper	 KnidZ.	 In	 een	 sprookjesach-
tige	 omgeving	 met	 speciaal	 ontworpen	
knipstoelen	 moeten	 kinderen	 zich	 er	 wel	
thuis	 voelen.	 Stilzitten	 is	 hierdoor	 niet	
moeilijk	 en	 wordt	 ook	 nog	 eens	 beloond	
met	een	cadeautje	en	wat	lekkers.	

De	 volgende	 uitdaging	 diende	 zich	 aan:	
de	 Luizenkliniek.	 Vier	 jaar	 geleden	 startte	
Femke	 deze	 kliniek	 waar	 luizen	 door	
middel	 van	 een	 haar-	 en	 hoofdhuidvrien-
delijke	 dehydratatiemethode	 onschadelijk	
gemaakt	 worden.	Met	 succes:	mensen	 uit	
’s-Hertogenbosch	 en	 omgeving	 weten	 de	
weg	naar	een	luizenvrij	bestaan	te	vinden.	

Sinds	 2017	 is	 KnipperZ	 een	 officiële	 Jean	
Paul	 Mynè	 salon.	 Jean	 Paul	 Mynè	 staat	
synoniem	 voor	 100%	 Italiaanse	 kwaliteit,	
professionaliteit	 en	 respect	 voor	mens	 en	
omgeving.	 De	 producten	 van	 Jean	 Paul	

KnipperZ bestaat 12,5 jaar
Mynè	 zijn	 natural,	 vegan,	 dierproefvrij	 en	
bevatten	 geen	 formaldehyde	 en	 andere	
gevaarlijke	 stoffen.	 De	 klanttevredenheid	
wordt	constant	gecheckt.	
Kurvers	 is	 trots	 als	 een	 van	 de	 eersten	 in	
Nederland	 deze	 naam	 te	 mogen	 voeren.	
Op	naar	de	volgende	uitdaging!

Contact:
De	Meerheuvel	7
info@knipperz.nl
www.knipperz.nl
www.facebook.com/knipperz



 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

 Dé fietsenmaker van Engelen 
 Voor al uw (elektrische) fietsen 
 Snelle en vakkundige service 
 Gratis haal- en brengservice in Engelen 
 Kleine reparaties klaar terwijl u wacht 
 Aangesloten bij de BOVAG 
 Servicepunt van fietsenwinkel.nl 

De Bloemendaal 5 
(Industrieterrein De Vutter) 

5221 EB, Den Bosch 
088 0123 060 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl Reis je Wijs | Heuvel 18, 5521 AP, Engelen

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

Reis je Wijs

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

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

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

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

bestemming te bereiken.

TuiNa Massages  |  Qigong  |  Traditional Chinese Medicine

Reis
je
  Wijs

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

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Els Brendel

Een	 bericht	 in	 het	 Brabants	 Dagblad	 over	
zijn	 wereldkampioenschap	 tennis	 bij	 de	
veteranen	maakte	nieuwsgierig.	Hij	woonde	
in	 Engelen	 volgens	 het	 bericht.	 Even	
speuren	 en	 toen	 bleek	 hij	 maar	 een	 paar	
huizen	verder	 te	wonen:	Berend	Betz.	Met	
hem	praat	ik	op	de	laatste	dag	van	2018	aan	
de	keukentafel.	De	vragen	die	ik	heb	voor-
bereid	hoef	ik	niet	te	stellen.	Berend	vertelt	
en	 ik	 noteer,	 hopend	dat	 ik	 er	 naderhand	
een	kloppend	en	leesbaar	verhaal	van	kan	
maken	...

Samen	 met	 vrouw,	 zoon	 en	 dochter	
woont	 Berend	 sinds	 2008	 in	 Engelen.	
Waar	sommige	mensen	hun	 liefde	volgen,	
deed	 Berend	 dat	 ook.	Maar	 anders:	 na	 in	
Rotterdam	 en	 later	 in	 Dordrecht	 te	 zijn	
neergestreken	 en	 na	 het	 maken	 van	 een	
wereldreis	 met	 zijn	 vrouw,	 ook	 een	 fana-
tiek	 tennisser,	 vroegen	 vrienden	 hem	 om	
bij	tennisvereniging	de	Pettelaer	te	komen	
spelen.	 Dat	 deed	 hij	 en	 die	 liefde	 voor	
tennis	deed	hem	in	2008	zelfs	besluiten	om	
met	zijn	gezin	te	verhuizen.	Engelen	bevalt	
prima.	Minder	druk	en	vol	en	groener	dan	
de	Randstad.

Buiten	de	twee	bedrijven	die	hij	als	zzp-er	
heeft,	 is	hij	manager	 ICT	bij	de	KNLTB,	de	
landelijke	 tennisbond.	 De	 bond	 zit	 in	 een	
veranderproces.	 Van	 een	 tamelijk	 bureau-
cratische	 organisatie	 wordt	 de	 omslag	
gemaakt	 naar	 een	 servicegerichte	 organi-
satie	die	verenigingen	ontzorgt	en	mensen	
stimuleert	om	te	gaan	tennissen.	De	maat-
schappij	verandert.	Er	kan	uit	veel	sporten	
gekozen	worden	en	het	individu	staat	meer	
centraal.	 Verenigingen	 moeten	 daarop	
inspelen	door	bijvoorbeeld	een	‘all	 in	one’	
lidmaatschap	 aan	 te	 bieden:	 je	 wordt	 lid,	
gaat	 trainen	 en	 je	 hoort	 dan	 meteen	 bij	
een	competitieteam.	Bij	voetbal	en	hockey	
gebeurt	dit	al.	En	daarbij	hoort	een	nieuw	
IT-systeem	om	competitieteams	te	kunnen	
indelen,	 ledenadministratie,	 uitslagen	
bijhouden,	enz.		De	baan	is	Berend,	veran-
dermanager,	 op	 het	 lijf	 geschreven.	 Hij	
richtte	 ook,	 om	 draagvlak	 te	 creëren	 een	
gebruikersplatform	 van	 verenigingen	 op.	
Verenigingen	 hebben	 zo	 inspraak	 en	 de	
bond	hoort	wat	de	behoeften	zijn.

Hij	tennist	nog	altijd	op	hoog	niveau.	Eerder	
dit	 jaar	werd	Berend	voor	de	 tweede	keer	
tenniskampioen	 in	 het	 gemengd	 dubbel-
spel,	 55+	en	won	hij	 voor	de	 tweede	keer	
zilver	in	het	herendubbel.	
Voorheen	speelde	hij	vaak	samen	met	zijn	
vrouw.	Toen	zij	geblesseerd	raakte	aan	haar	
voet,	ontdekten	zij	padel.	Padel	is	eigenlijk	

Berend Betz: sport moet spelen en plezier zijn …

een	 kruising	 tussen	 tennis	 en	 squash.	Het	
gaat	snel,	meestal	speel	 je	 in	een	uur	drie	
sets.	 Dat	 is	 aantrekkelijk	 voor	 jongeren.	
En	omdat	het	minder	belastend	 is	 voor	 je	
gewrichten,	is	het	geschikt	voor	ouderen.
Naast	het	tennissen	bij	de	Pettelaer	werden	
zij	 ook	 lid	 van	 TPC	 de	 Maaspoort	 omdat	
daar	inmiddels	padelbanen	zijn.
In	 oktober	 deed	 Berend	 mee	 aan	 de	WK	
padel	 in	 Estepona,	 waarheen	 16	 landen	
spelers	in	de	leeftijd	35	tot	60	afvaardigden.	
Daar	werd	door	hem	de	10e	plaats	behaald.	
Zijn	 vrouw	 Marie-José	 behaalde	 met	 het	
damesteam	 de	 5e	 plaats.	 En	 binnenkort	
wordt	 afgereisd	 naar	 Finland	 waar	 een	
competitie	 met	 6	 landenteams	 wordt	

gespeeld.	
En,	 vertelt	 Berend,	 het	 smaakt	 naar	meer.	
Eén	 van	 zijn	 speelmaten,	 zowel	 tennis	 als	
padel,	 is	 Rob	 Simon	 met	 wie	 we	 in	 een	
eerdere	Tweeterp	al	kennis	konden	maken.

Is	er	nog	tijd	voor	andere	hobby’s?	Muziek	
en	 reizen.	 Maar	 eigenlijk	 is	 zijn	 werk	 z’n	
grootste	 hobby.	 Verenigingen	 faciliteren	
en	 ervoor	 zorgen	 dat	 tennis	 één	 van	 de	
leukste	sporten	blijft	om	te	beoefenen	op	
alle	niveaus	en	voor	jong	en	oud.	Dat	wordt	
genoteerd!

Nieuwsgierig	geworden?	Kijk	op	tennis.nl

Op de foto links: Berend Betz



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

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

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

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

Elke dag de wereld een beetje mooier 
maken: daaraan willen de mensen in het 
Jenaplanonderwijs graag een bijdrage 
leveren. Met elkaar en met de kinderen en 
hun ouders. Dat betekent onder meer, dat 
iedereen een eerlijke kans moet krijgen en 
dat je elkaar het beste gunt.  Een nieuw 
aanbod in 2019 en een warme afsluiting 
van 2018 illustreren dat op een bijzondere 
manier. 

Misschien	 wel	 het	 belangrijkste	 gespreks-	
onderwerp	 in	 december	 was	 de	 kersttijd,	
een	tijd	van	samen	vieren.	Thema’s	als	goed	
en	 lief	 zijn	 voor	 elkaar,	 elkaar	 het	 beste	
wensen	en	herdenken	passeerden	op	Jena-
planschool	Antonius	Abt	de	 revue.	 Samen	
met	de	maatjes	uit	de	onderbouw	hebben	
de	kinderen	van	Koningshof	 (een	midden-	
en	 bovenbouwgroep)	 nagedacht	 over	 de	
vraag:	 voor	 wie	 zou	 jij	 een	 kaarsje	 willen	
aansteken	 en	 welke	 wens	 heb	 je	 daarbij?	
Daarnaast	werd	stilgestaan	bij	de	vraag	wat	
de	kinderen	voelden	bij	die	wens,	wat	die	
met	hen	deed.	

Warme afsluiting en fris begin
Iedereen doet er toe op Jenaplanschool Antonius Abt

Tientallen	 kaarsjes	 met	 een	 speciale	
intentie
Bovengenoemde	vragen	passen	niet	alleen	
perfect	 bij	 de	 kerstgedachte;	 ook	 in	 het	
Jenaplanonderwijs	zijn	ze	helemaal	op	hun	
plek.	Daar	 spelen	aandacht	voor	de	ander	
en	delen	van	geluk	het	hele	 jaar	rond	een	
belangrijke	 rol.	 Het	 zijn	 essentiële	 pijlers	
onder	 de	 weg	 naar	 goed	 burgerschap	 en	
een	prettige	persoonlijkheid.

Het	idee	van	de	kaarsjes	pakte	heel	goed	uit.	
Het	was	mooi	om	te	zien	hoe	de	kinderen	
echt	gingen	nadenken	over	de	vraag	voor	
wie	ze	een	kaarsje	wilden	aansteken.	Bij	het	
ene	kind	ging	het	om	iemand	uit	de	directe	
omgeving	 en	 bij	 het	 andere	 kind	 om	 iets	
dat	abstracter	of	verder	weg	was.	De	resul-
taten	waren	hartverwarmend.

Ik	steek	een	kaarsje	aan	voor	…
•	 alle	mensen	die	in	de	oorlog	gestorven	
zijn.

•	 de	 dode	 mensen	 zodat	 ze	 in	 onze	
gedachten	blijven.

•	 mensen	die	ziek	zijn	en	niet	meer	beter	
worden.

•	 de	mensen	die	minder	geld	hebben	dan	
wij.

•	 alle	 oude	 mensen	 die	 zich	 wel	 eens	
alleen	voelen.

•	 kinderen	die	geen	eten	hebben	en	voor	
honden	die	geen	eten	hebben.

•	 mensen	en	dieren	die	geen	huis	hebben.
•	 Jezus	omdat	hij	geboren	is	met	kerst.
•	 vrede	omdat	dat	 in	andere	 landen	niet	
is.

Het gesprek als werkvorm speelt een belang-
rijke rol op Jenaplanschool Antonius Abt. 
Daarin worden agendapunten besproken, 
die de kinderen zelf hebben aangedragen 
en voorbereid. Vaak wordt ingegaan op 
actuele onderwerpen als digitaal pesten en 
hondenpoep rond de school. Met de klassen-
vergaderingen leren de kinderen niet alleen 
vergaderen, maar oefenen ze ook met het 
verwoorden van hun gedachten, hun gevoe-
lens en hun mening. Daarnaast is er ook 
nog het kringgesprek, waarin diverse onder-
werpen aan bod kunnen komen.
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Nieuw	in	2019:	Jonge	Kind	Groep
Op	 Jenaplanschool	 Antonius	Abt	wordt	 in	
2019	 gestart	 met	 een	 zogenaamde	 Jonge	
Kind	 Groep,	 een	 speciaal	 groepsarrange-
ment	 voor	 jonge	 kinderen	 die	 intensieve	
begeleiding	nodig	hebben.	Het	gaat	daarbij	
om	ongeveer	10	kinderen	in	de	leeftijd	van	
3½	 tot	 6	 jaar.	 Het	 is	 de	 verwachting	 dat	
deze	 kinderen	 met	 de	 juiste	 begeleiding	
succesvol	 kunnen	 instromen	 in	 het	 regu-
liere	basisonderwijs.

Goede	start	voor	de	toekomst
De	 Jonge	 Kind	 Groep	 past	 goed	 bij	 de	
Jenanplan-visie	 op	 inclusief	 onderwijs	 en	
waar	mogelijk	 zullen	de	kinderen	uit	deze	
groep	 dan	 ook	 zo	 veel	 mogelijk	 met	 de	
andere	kinderen	van	de	school	optrekken.	
Denk	daarbij	aan	bezoekjes	over	en	weer	en	
aan	samen	spelen.	Op	die	manier	kan	gelei-
delijk	 worden	 gewerkt	 aan	 een	 volledige	
integratie	in	het	basisonderwijs.	Op	Jenap-
lanschool	Antonius	Abt	of	–	als	dat	ouders	
dat	willen	–	dichter	bij	huis.	

Organisatie
Voor	de	Jonge	Kind	Groep	neemt	de	school	
een	 fulltime	 leerkracht	 in	 dienst	 en	 een	
parttime	onderwijsassistent.	Het	groepsar-
rangement	 is	opgezet	 samen	met	Samen-
werkingsverband	 PO	 de	 Meijerij,	 dat	 de	
regie	 heeft.	 De	 dagelijkse	 leiding	 over	 de	
leerkracht	 en	 de	 onderwijsassistent	 is	 in	
handen	van	de	directie	van	Jenaplanschool	
Antonius	 Abt.	 Dat	 betekent	 dat	 ze	 allebei	
deel	gaan	uitmaken	van	het	eigen	team.	En	
dat	is	logisch	voor	een	school	waar	‘samen’	
één	van	de	kernbegrippen	is!
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Binnenkort verschijnt

Secretariaat Angrisa

St. Lambertusstraat 17

5221 BB Engelen

Deze kaart kunt u opsturen in een gesloten envelop naar:

Teken
nu in!
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Voorafgaande	 aan	 de	 nieuwjaarsborrel	
voor	de	vrijwilligers	van	de	parochie	wordt	
elk	 jaar	de	vrijwilliger	van	het	 jaar	bekend	
gemaakt.	Als	een	hulde	aan	al	die	vrijwilli-
gers	die	hun	bijdrage	aan	onze	kerk	hebben	
geleverd.	Deze	keer	viel	de	eer	te	beurt	aan	
de	heer	Charles	ter	Ellen.	Charles	is	al	zeer	
lange	tijd	één	van	de	vaste	organisten	in	de	
zondagsviering	voor	de	begeleiding	van	de	
volkszang.	Hij	doet	dit,	ondanks	zijn	hoge	
leeftijd,	 op	 bijzonder	 fanatieke	 wijze	 en	
krijgt	daarmee	steeds	de	kerk	vol	‘engelen-
gezang’.	 Een	 huldiging	 met	 de	 paaskaars	
van	 het	 afgelopen	 jaar	 en	 bloemen	 voor	
zijn	partner	Tonny	waren	dan	ook	zeker	op	
z’n	plaats.

Vrijwilliger van 
het jaar: 
Charles ter Ellen
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Ondergetekende bestelt .......... exempla(a)r(en) van het boek
Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant tegen de speciale 
voorintekenprijs van € 24,95 exclusief verzendkosten.

Naam ...............................................................................................................

Straat................................................................ Nummer............................

Postcode en woonplaats.........................................................................

Telefoon................................... Email.........................................................

Datum......................................... Handtekening

Er is ook de mogelijkheid om te bestellen via de website:
www.angrisa.nl/boek-meerwijk
Informatie: boekmeerwijk@angrisa.nl

In dit boek volgen we de geschiedenis van ‘kasteeltje Meerwijk’ en zijn 
bijzondere bewoners. Kort na het midden van de achttiende eeuw verrees aan 
de Dieskant tegenover het dorp Engelen de buitenplaats ‘Meerwijk’. Bouwheer 
was de zeer vermogende en in Utrecht woonachtige Jan Willem Hannes. Zijn 
nazaten tooiden zich met de dubbele naam Van Thije Hannes. Zij slaagden er 
uiteindelijk in een adellijke titel te verwerven en bleven tot 1856 in bezit van 
het huis. Kort daarvoor was de oude buitenplaats gesloopt en vervangen door 
een van de allereerste landhuizen van Nederland in Tudorstijl. Architect daar-
van was de Bossche stadsbouwmeester Arnoldus van Veggel. Als bekendste 
werk zou hij een jaar later landhuis de Schaffelaar te Barneveld ontwerpen. 
Het prachtige Tudor-landhuis van Meerwijk werd in 1901 helaas grotendeels 
gesloopt, waardoor veel van de monumentale waarde verloren is gegaan. 
Het markeert een periode waarin er wisselende utilitaire functies in Meerwijk 
werden ondergebracht, onder meer een scheepswerfje en een orgelfabriek. 
In 1921 werd het gebouw weer omgevormd tot woonhuis. Maar het meest 
bekend is kasteeltje Meerwijk misschien wel als sexclub. Voor het eerst komt 
in dit boek die bordeelperiode van het huis uitgebreid aan de orde. Naast Yab 
Yum in Amsterdam en Boccaccio in Laren was Meerwijk in de jaren zeventig 
en tachtig van de twintigste eeuw de meest exclusieve sexclub van ons land. 
Wereldsterren als Fats Domino, Bill Haley en Roy Orbison verzorgden er 
optredens.

Dit boek is de vrucht van jarenlang intensief 
nieuw bronnenonderzoek. Juist daardoor kon 
voor het eerst de bijzondere geschiedenis van 
deze buitenplaats aan de Dieze goed in beeld 
worden gebracht. De weerslag daarvan vindt 
u in dit van vele, tot dusver onbekende, 
illustraties voorziene boek. 

Met een voorwoord van Fred Vogelzang 
van de Nederlandse Kastelenstichting.
Het boek is geschreven door de in Engelen 
geboren Bertie Geerts en Rob Gruben. 
Jac. Biemans verzorgde de beeldredactie. 

Formaat 23 x 28 cm, gebonden
Verkoopprijs bij voorintekening is € 24,95 
en daarna € 29,95

B uitenleven aan de Dieskant
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Op	de	 eerste	 zondag	 van	het	 nieuwe	 jaar	
is	het	traditie	dat	de	vicevoorzitter	van	het	
kerkbestuur,	de	heer	Denis	Dartee,	de	paro-
chianen	toespreekt	met,	behalve	de	goede	
wensen,	 ook	 een	 terugblik	 op	 het	 afge-
lopen	jaar.	
Hij	 is	 trots	 op	 al	 het	 vrijwilligerswerk	 dat	
er	gebeurt	in	de	parochie.	Soms	zichtbaar,	
maar	meestal	achter	de	schermen	en	vaak	
zijn	 het	 niet	 de	 leukste	 klusjes.	 Ook	 is	 hij	
trots	op	hoe	 lokale	ondernemers	gratis	of	
tegen	kostprijs	hun	diensten	leveren	en	dit	
vaak	samen	met	onze	vrijwilligers	uitvoeren.

We	willen	op	een	eigentijdse	manier	paro-
chie	 zijn.	 Compliment	 dat	 de	 vrijwilligers	
daarin	 zo	 fl	exibel	 meegaan.	 De	 parochie	
doet	ook	allerlei	nieuwe	dingen.	Hiervoor	is	

Trots op kleine maar mooie parochie
het	noodzaak	om	enkele	nieuwe	 krachten	
te	 vinden.	Ook	 hebben	we	 afgelopen	 jaar	
afscheid	 moeten	 nemen	 van	 enkele	 zeer	
trouwe	helpers.	Daarom	is	alle	nieuwe	hulp	
zeer	welkom.	

We	zijn	een	kleine,	maar	wel	een	heel	mooie	
parochie.
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Parochie St. Lambertus

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

Overleden:
Op	 12	 december	 is	 op	 95	 jarige	 leeftijd	
overleden	Karel	Asberg,	Nieuwenhagen.

Nieuw:
Via	Facebook:	
Parochie	en	Samenleving	Engelen

Jaaroverzicht	
In	 2018	 is	 er	 van	 13	 parochianen	 in	 een	
uitvaartviering	 afscheid	 genomen.	 Er	 is	
1	 huwelijk	 gesloten,	 er	 zijn	 3	 kinderen	
gedoopt,	 7	 kinderen	 gevormd	 en	 15	
kinderen	deden	hun	eerste	communie.			

Extra	collectes
De	 adventscollecte	 heeft	 dit	 jaar	 €102,21	
opgebracht,	waarvoor	onze	hartelijke	dank.	
De	extra	collectes	met	kerst	voor	de	onder-
houdswerkzaamheden	 in	 de	 kerk	 hadden	
de	mooie	opbrengst	van	€738,79.	

Zo 20 jan
10.30 uur

Oecumenische viering in de 
Protestantse kerk 
T.i.v. Jos van Keulen

Zo 27 jan
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Net Brouwers–van Boekel, 
Gré Pardoel–van Dijk, Coby 
Mimpen–van de Griend
Na de viering drinken we geza-
menlijk koffie.

Zo 03 feb
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Overleden ouders Bou-
wens–de Wit, Donny Bouwens

Zo 10 feb
10.00 uur

Woord en communieviering
T.i.v. Coby Mimpen–van de 
Griend

Zo 17 feb 
10.00 uur

Eucharistieviering met 
medewerking van het kla-
rinet ensemble van Muziek 
Collectief Engelen
T.i.v. Jos van Keulen

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

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

Wie ben ik?

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

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

Ben je gedoopt? Dan doe je toch ook het vormsel!
Wat	het	vormsel	betekent	en	wat	er	van	iemand	die	gevormd	is,	verwacht	wordt,	willen	
we	graag	uitleggen	tijdens	een	algemene	en	gezellige	informatieavond	voor	jullie	en	je	
ouders.	
Die	 avond	 is	 op	dinsdag	29	 januari	 om	 19.30	uur	 in	de	parochiezaal	 van	de	pastorie.	
Omdat	we	het	een	en	ander	moeten	klaarzetten,	willen	we	graag	weten	hoeveel	jongeren	
en	ouders	die	avond	zullen	komen.	
Wil	je	dit	uiterlijk	24	januari	laten	weten	per	e-mail:	pastor@parochie-engelen.nl?

In	 de	 periode	 van	 Kerstmis	 tot	 en	 met	
Carnaval	 staat	 de	 vraag	 ‘Wie	 ben	 ik?’	
centraal	 in	 alle	 activiteiten,	 die	 in	 de	 kerk	
worden	gehouden.	Een	vraag,	die	iedereen	
in	zijn	 leven	wel	eens	stelt,	 is:	wie	ben	 ik?	
Vooral	als	het	 leven	 iets	anders	 loopt	dan	
we	 verwachtten	 of	 hoopten,	 dan	 is	 die	
vraag	actueel.	Het	is	geen	vraag	om	bij	de	
koffie	te	stellen,	maar	meer	een	vraag	die	
zich	van	binnenuit	opwerpt.	Je	kunt	er	niet	
omheen.	 Eigenlijk	 zijn	 we	 heel	 ons	 leven	
zoekende	naar	het	antwoord	op	die	vraag.	
En	als	we	het	antwoord	denken	 te	weten,	
is	het	 toch	weer	net	 iets	anders	door	wat	

er	 gebeurt,	 door	 iets	 waarmee	 je	 wordt	
geconfronteerd.	Een	interessante	vraag	om	
eens	mee	bezig	te	zijn,	samen	of	alleen	op	
een	stil	moment.

Op	 woensdagavond	 30	 januari	 is	 er	 om	
20.00	uur	weer	een	meditatiemoment	in	de	
St.	Lambertuskerk.	Na	een	hele	dag	haasten	
en	presteren,	gunnen	wij	u	een	half	uurtje	
rust	in	een	prettige	sfeer	om	echt	even	uit	
het	dagritme	te	kunnen	stappen,	om	even	
te	bezinnen	en	met	muziek	en	inspirerende	
teksten,	echt	tot	rust	te	komen.	Het	thema	
van	deze	bijeenkomst	is	‘Wie	ben	ik?’	
We	 komen	 tot	 rust	 met	 stilte	 en	 muziek,	
met	oude	en	nieuwe	teksten.	Zo	sluiten	we	
een	hectische	dag	af	en	richten	we	ons	op	
de	nacht	en	de	volgende	dag.	Het	gaat	dan	
over	 verleden,	 heden	 en	 toekomst.	 Weet	
u	van	harte	welkom	om	samen	even	stil	te	
staan	en	de	tijd	even	stil	te	zetten.

Meditatiemoment



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

Zo	20	jan
10.30	uur

Oecumenische	viering,	
met	ds.	Marloes	Meijer	en	
pastor	Fons	Boom

Zo	27	jan
10.30	uur

Muziek	op	Zondag	met	
gitarist	Enno	Voorhorst

Zo	03	feb
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer,	be-
vestiging	en	afscheid	van	
ambtsdragers

Zo	10	feb
10.30	uur

Dr.	Niek	Brunsveld,	zang-
dienst	m.m.v.	de	cantorij

Zo	17	feb
10.30	uur

Dhr.	Paul	van	Dam

Protestantse kerk 
Engelen

Lezing bisschop De Korte
Op	 woensdag	 20	 februari	 is	 er	 in	 de	 St.	
Lambertuskerk	 een	 bijeenkomst	 rond	 het	
thema	‘Wie	ben	ik’.	
Mgr.	Gerard	de	Korte,	bisschop	van	’s-Her-
togenbosch,	zal	een	lezing	verzorgen	over	
christelijke	 identiteit.	 Hierop	 zal	 Hans	 van	
Dartel	een	reactie	geven	vanuit	de	fi	losofi	e,	
waardoor	het	thema	van	meerdere	kanten	
wordt	 belicht.	 U	 bent	 hierbij	 van	 harte	
welkom.	Om	19.30	uur	is	er	inloop	met	een	
kopje	koffi		e	of	thee.	Om	20.00	uur	begint	de	
lezing	en	na	afl	oop	is	er	gelegenheid	om	na	
te	praten	onder	het	genot	van	een	drankje.
De	toegang	is	gratis.

Als	 geloofsgemeenschap	 in	 Engelen	
proberen	we	 de	 pastorale	 steun	 te	 geven	
die	 nodig	 is.	 Dat	 gebeurt	 o.a.	 door	 het	
toedienen	 van	 sacramenten	 (doop,	
communie,	 vormsel)	 en	 de	 voorbereiding	
daarop,	maar	dat	gebeurt	ook	bij	ziekte	en	
overlijden,	 begeleiding	 van	 stervenden	 en	
nabestaanden.	

Ook	als	u	geen	 regelmatige	bezoeker	 van	
de	kerk	bent,	kan	dit	gebouw	een	plek	van	
betekenis	voor	u	zijn.	Het	is	een	sfeervolle	
plek	 om	 te	 vieren,	 zoals	 met	 Kerstmis	 en	
Pasen,	bij	een	doop	of	huwelijk.	Het	is	ook	
een	plek	om	rust	te	vinden	en	te	gedenken.	
Bij	 een	 overlijden	 of	 andere	 ingrijpende	
gebeurtenis.	Ook	dit	kerkgebouw	vraagt	de	
nodige	tijd,	energie	en	geld.	Het	moet	een	
plek	zijn	waar	de	geloofsgemeenschap	zich	
thuis	kan	voelen.	

Actie Kerkbalans 2019Actie Kerkbalans 2019Actie Kerkbalans 2019

Om	 al	 onze	 activiteiten	 vol	 te	 houden,	
hebben	we	ook	uw	fi	nanciële	hulp	nodig.	
Deze	maand	ontvangt	u	in	uw	brievenbus	
weer	de	jaarlijkse	brief	van	de	Kerkbalans.	
Deze	 actie	 Kerkbalans	 is	 noodzakelijk	 om	
de	parochie	fi	nancieel	gezond	te	houden.	
Doet	u	mee	dit	jaar	door	een	eenmalige	of	
maandelijkse	fi	nanciële	donatie?

De	 weken	 voor	 kerst	 kenmerken	 zich	 als	
een	 tijd	 waarin	 enorm	 veel	 inzet	 wordt	
gevraagd	 van	 een	 brede	 groep	 vrijwilli-
gers	 van	 onze	 parochie.	 De	 adventskrans	
werd	 gemaakt,	 het	 koper	 werd	 gepoetst	
en	 de	 kerk	 werd	 gestoft	 en	 geschrobd.	
Er	 werd	 geklommen	 om	 nieuwe	 kaarsen	
op	 de	 kroonluchter	 te	 zetten.	 Lectoren,	
acolieten,	 kosters	 en	 collectanten	 spraken	
hun	beurten	af.	Het	Crèvekoor	 repeteerde	
extra	fanatiek	en	de	buurtcontactpersonen	
liepen	rond	om	de	kerstwensen	aan	huis	te	
bezorgen.	 De	 kerststal	 en	 de	 kerstbomen	
werden	geplaatst	en	er	werd	weer	een	crea-
tieve	kerkversiering	gemaakt.

Vrijwilligers 
maken overurenZaterdag	 9	 februari	 verzorgt	 professor	 in	

de	 systematische	 theologie	 en	 benedic-
tijn	Luigi	Gioia	een	lezing	over	zijn	nieuwe	
boek:	Aangeraakt,	mindful	met	God.
In	‘Aangeraakt’	vervolgt	Luigi	Gioia	op	een	
aanstekelijke	manier	zijn	weg	van	het	gebed.	
In	het	bidden	en	in	het	lezen	van	de	Bijbel	
word	je	aangeraakt	door	God	en	raak	je	je	
bewust	 van	 zijn	 tegenwoordigheid.	 Deze	
vorm	 van	 mindfulness	 geeft	 een	 vreugde	
en	vrede	die	veel	verder	reikt	dan	de	popu-
laire,	maar	onpersoonlijke	vormen	van	spiri-
tualiteit	 in	 deze	 tijd.	 In	 het	 evangelie	 van	
Johannes	en	in	literaire	romans	en	toneel-
stukken	toont	Gioia	plaatsen	waar	God	zich	
laat	 vinden.	 En	 je	 aanraakt	met	 zelfkennis	
en	compassie.	Luigi	Gioia	is	professor	in	de	

Lezing Luigi Gioia ‘Zeg het tegen God’
systematische	 theologie	 aan	 de	 Benedic-
tijnse	 Universiteit	 Sant’Anselmo	 te	 Rome.	
Hij	geeft	wereldwijd	 spirituele	 retraites	en	
is	als	gastdocent	verbonden	aan	de	Divinity	
Faculty	van	Cambridge	University.	De	lezing	
is	 in	 het	 Engels.	 Aanvang	 14.00	 uur,	 Abdij	
van	 Berne,	 Abdijstraat	 49,	 5473	 AD	Hees-
wijk.	 Entree:	 €	 15,-	 (inclusief	 consumptie)	
Wij	verzoeken	u	plaatsen	te	reserveren	per	
e-mail	 op	 activiteiten@bernemedia.com.	
Aanmelding	 is	 defi	nitief	 na	 ontvangst	 van	
betaling	 van	 €	 15,-	 p.p.	 op	 bankrekening	
NL19	 INGB	 0000	 825536	 t.n.v.	 Boekhandel	
Berne	 onder	 vermelding	 van	 Lezing	 Luigi	
Gioia	9	februari	en	uw	naam.
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20 jan Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

27 jan Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intentie voor overleden leden fam. 
Masraff, Frans Hol, Anneke Kimmel, 
Jo en Truus Mommersteeg, José en 
Wim Becx, Mevr. Mommersteeg-van 
Kuijk

03 feb Viering zonder orgelbegeleiding
Intentie voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

10 feb Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Fred Leenaers

17 feb 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.

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

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

Corien van Antwerpen

Zaterdag	22	december	al	vroeg	greep	ik	mis	
op	mijn	portemonnee.	Verloren,	met	inhoud	
(pasjes,	rijbewijs	en	geld),	bij	het	vullen	van	
de	 glasbak	 aan	 de	 Engeler	 Schans.	 Een	
beroerd	begin	van	mijn	kerstvakantie.	Toch	
kwam	het	goed	met	de	kerstgedachte.	Na	
een	bericht	opgehangen	te	hebben,	kreeg	
ik	 al	 snel	 een	 telefoontje.	 Via	 de	 (buurt-)
preventieapp	was	het	bericht	gekomen,	dat	
er	 in	 ieder	 geval	 een	 rijbewijs	 gevonden	
was;	met	mijn	naam	erop.	De	mevrouw	die	
mij	 belde	 zou	 zorgen	 dat	 de	 vinder	 geïn-
formeerd	werd.	Diezelfde	middag	werd	er	
aan	 de	 deur	 geklopt	 en	 stond	 de	 eerlijke	

Kerstverhaal uit Engelen

Op	30	november	 jl.	hebben	wij	afscheid	moeten	
nemen	van	onze	lieve	vrouw,	moeder	en	oma

Gré Pardoel – Van Dijk

Op	5	december	heeft	de	kerkelijke	uitvaartdienst	
plaatsgevonden	 met	 muzikale	 begeleiding	 van	
orgel	(Natalia),	zang	(kleindochters	Marit	en	Ellis),	
orkest	De	Laatbloeiers	en	diverse	sprekers	in	een	
geheel	gevulde	St.	Lambertuskerk.

Tijdens	 de	 ziekte	 van	 Gré	 en	 na	 haar	 overlijden	
hebben	 wij	 als	 familie	 zeer	 veel	 lieve	 reacties	
ontvangen	 in	 de	 vorm	 van	 bezoekjes,	 bloemen	
en	kaarten.	Velen	van	u	hebben	met	ons	meege-
leefd	en	zijn	ons	tot	steun	geweest	of	hebben	hun	
medewerking	verleend.

Paul,	Ton,	Freya	en	Hans	willen	u	hartelijk	danken	
hiervoor.	Het	is	voor	ons	een	stimulans	om	door	
te	gaan	op	de	wijze	zoals	Gré	dat	altijd	graag	zag.

vinder	met	mijn	portemonnee	in	zijn	hand	
voor	 de	 deur.	 Ik	 was	 verbouwereerd:	 hier	
had	 ik	niet	op	durven	hopen.	Behalve,	dat		
ik	 mijn	 portemonnee	 terug	 had,	 bleek	 er	
ook	nog	eens	alles	nog	in	te	zitten.	Van	de	
weeromstuit	kreeg	de	vinder	dankbaar	een	
bosje	bloemen.	Graag	zou	ik	nog	eens	met	
jou,	eerlijke	vinder,	in	contact	komen.	Zou	je	
met	mij	contact	op	willen	nemen	via	corien-
vanantwerpen@gmail.com	 of	 als	 iemand	
deze	 persoon	 kent,	 zou	 u	 de	 naam	willen	
doorgeven?	Dank,	 zowel	 aan	de	mevrouw	
uit	het	Hof	van	Engelen,	als	aan	mensen	van	
de	buurtpreventieapp,	als	natuurlijk	aan	de	
eerlijke	vinder!	Geweldig:	 ik	was	er	stil	van	
en	mijn	kerst	was	begonnen.	

Op	 zondag	27	 januari	 speelt	 gitarist	 Enno	
Voorhorst	 in	 de	 Protestantse	 Kerk.	 De	
laatste	keer	dat	Enno	Voorhorst	optrad	in	de	
‘Oude	Lambertus’	vertolkte	hij	prachtig	een	
aantal	 stukken	 van	 de	 kort	 tevoren	 over-
leden	Franse	componist	R.	Dyens.	Intussen	
is	een	CD-opname	tot	stand	gekomen	van	
het	belangrijkste	werk	van	Dyens:	Concerto	
Metis	 voor	 gitaar	 en	 orkest;	 door	 Enno	
Voorhorst	met	‘the	String	Soloists’.	Zondag-
morgen	27	januari	komt	weer	naar	‘de	Oude	
Lambertus’,	met	meenemen	 van	 deze	 CD.	
Wat	hij	dit	keer	voor	ons	gaat	spelen,	is	nog	
een	verrassing.	Maar	we	kunnen	er	blinde-
lings	 op	 vertrouwen	 dat	 het	 weer	 fantas-
tisch	gaat	worden.
Hartelijke	welkom	om	10.30	uur	in	de	kerk.

Muziek op Zondagmorgen
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

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

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

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

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: vanaf 12:00 uur
zaterdag: vanaf 16:00 uur 
zondag: vanaf 13:00 uur
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Tineke van der Lee

Namens	 het	 team	 de	 beste	 wensen	 voor	
het	jaar	2019.	
Ook	al	zijn	we	na	de	kerstvakantie	al	weer	
flink	 aan	 de	 slag	 gegaan,	 wil	 ik	 nog	 even	
iets	verder	terugblikken.
De	 maand	 december	 was	 een	 feestelijke	
maand	op	school.	We	vierden	de	verjaardag	
van	 Sinterklaas	 en	 hadden	 voordat	 de	
vakantie	begon	een	heerlijk	kerstbuffet.
Ook	 voor	 de	 komende	 periode	 staat	 er	
weer	 veel	 op	 het	 programma.	 Het	 wordt	
een	 drukke	 en	 inspannende	 tijd	 voor	 de	
kinderen.	Er	zijn	weer	toetsweken.	
Op	 25	 januari	 is	 er	 een	 studiedag.	 De	
kinderen	 zijn	 die	 dag	 vrij,	 terwijl	 de	 leer-
krachten	 zich	 buigen	 over	 de	 verdere	
ontwikkeling	van	IPC.

De	 kinderen	 van	 de	 groepen	 5	 en	 6	
brachten	op	maandag	7	januari	een	bezoek	
aan	theater	Perron	3	in	Rosmalen.	Het	stuk	
heette	 ‘Vieze	vuile	 rotstreken’.	Map	 is	een	
meisje	 dat	 samen	 met	 haar	 moeder	 een	
atlassenwinkeltje	 runt.	 Haar	 moeder	 gaat	
op	 expeditie	 en	Map	 blijft	 stiekem	 op	 de	
winkel	 passen.	 Helaas	 komen	 er	 steeds	
minder	 klanten	 en	 Map	 heeft	 moeite	 om	
haar	hoofd	boven	water	te	houden.	Iemand	
wil	 haar	 winkeltje	 ombouwen	 tot	 biercafe	
en	 de	 jeugdzorgambtenaar	 hijgt	 in	 haar	
nek.	Map	geeft	zich	niet	zomaar	gewonnen.	
Een	heerlijk	fantasierijke	voorstelling,	waar	
de	kinderen	echt	van	hebben	genoten.

De	groepen	7	en	8	hebben	voor	de	komende	
periode	een	nieuw	thema:	‘Wat	als	het	jou	
overkomt’.
In	 dit	 thema	 wordt	 de	 Tweede	 Wereld-
oorlog	 behandeld.	 Dhr.	 Frans	 Lucas	 komt	
op	15	en	22	 januari	gastlessen	geven	over	
de	belangrijkste	gebeurtenissen	in	Engelen	
gedurende	deze	oorlog.
De	eerste	les	gaat	over	het	nationalisme	en	
de	graven	van	de	vliegtuigbemanning	van	
de	Halifax.
De	tweede	 les	gaat	over	het	einde	van	de	
oorlog	in	Engelen.
Ter	afsluiting	brengen	de	leerlingen	van	de	
groepen	 8	 een	 bezoek	 aan	 Kamp	 Vught.	
Ook	gaan	ze	naar	het	Anne	Frankhuis.	

De	groepen	7	en	8	gaan	op	21	januari	naar	
een	 voorstelling	 in	 de	 Verkadefabriek.	 De	
voorstelling	 heet	 ‘Gewoon	 held’	 en	wordt	
gespeeld	door	het	theatergezelschap	Laag-
land.	Het	gaat	over	vier	superhelden.	Zij	zijn	
er	helemaal	klaar	mee.	Ze	willen	niet	meer	
aan	al	die	hoge	verwachtingen	voldoen.	Ze	

gooien	hun	kostuums	uit	en	schudden	alle	
megakrachten	 en	 superskills	 van	 zich	 af.	
Weg	met	 de	 prestatielat.	 Ze	 willen	 alleen	
nog	 maar	 gewoon	 zijn.	 Gewone	 mensen	
met	 gewone	 krachten.	 Heerlijk	 om	 niet	
altijd	de	beste	te	zijn.	Fantastisch	dat	je	niet	
alles	snapt.	Super	dat	je	niet	alles	kunt.
Maar	dat	valt	niet	altijd	mee.	Niet	sterk	zijn	
en	falen	is	doodeng.	Moet	je	een	held	zijn	
om	geen	held	te	zijn?	Maar	dan	ben	je	dus	
toch	een	held!
	
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.



VERHUISPLANNEN?
FLORIS ZIET KANSEN EN MAAKT HET MOGELIJK!

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

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

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

grootte, ligging en stijl. Verhuizen......dat doe je dus met Floris natuurlijk!
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Op	kerstavond	en	eerste	kerstdag	waren	er	
drie	 mooie	 vieringen	 met	 als	 thema	 ‘Wie	
ben	ik?’	in	een	sfeervolle	versierde	Lamber-
tuskerk.	In	de	drukke	familieviering	zongen	
vijf	 kinderen	 samen	met	 pastor	 Boom	 de	
traditionele	 kerstliederen	 voor,	 muzikaal	
begeleid	 door	 Natalia	 Kinzerskaya	 op	 het	
keyboard.	 Tussendoor	 zong	 Jeremy	 van	
Stroe	de	 sterren	 van	de	hemel	met	onder	
andere	Silent	Night.	Voor	de	jeugd	werden	
de	 lezingen	 ondersteund	met	 plaatjes	 op	
de	grootbeeldtelevisie.	
In	 de	 nachtmis	 zong	 het	 Crèvekoor	 vol	
energie	en	flair	 voor	een	volle	kerk.	 Inspi-
rerende	 teksten	 en	 een	 goed	 verzorgde	
muzikale	begeleiding	maakte	er	een	viering	
van	waar	je	een	warm	gevoel	van	kreeg.	
Op	eerste	kerstdag	was	er	in	een	goedbe-
zochte	 viering	 samenzang	 begeleid	 door	
Charles	 ter	Ellen	op	het	orgel.	Tussendoor	
speelde	 Diewertje	 Fijnvandraad	 enkele	
mooie	 stukken	 op	 de	 dwarsfluit.	 In	 deze	

Warme kerstviering

viering	deden	Marjolein	 en	Alexander	 van	
der	Hart	hun	eerste	 communie.	Zij	wonen	
in	Brunei,	Maleisië	en	zijn	nu	hier	op	fami-
liebezoek.	 De	 kinderen	 waren	 thuis	 goed	
voorbereid	 en	 lazen	 enkele	 indrukwek-
kende	teksten	voor.	Moeder	Diewertje	was	
jarenlang	 lid	van	de	werkgroep	Peutervie-
ringen.

Pastor	Fons	Boom	sprak	in	zijn	kerstbood-
schap	over	zijn	blik	in	een	donkere	etalage-
ruit	waar	een	grote	kerststal	achter	stond.	
Hij	 zag	 zichzelf	 en	 vroeg	 zich	 af	 ‘wie	 ben	
ik?’,	 een	 schaap,	 de	 os,	 een	 herder	 of	 de	
vierde	koning?	Allen	op	zoek	naar	iets.
De	 figuren	 in	 de	 kerststal	 symboliseren	

Op	zondag	16	december	jl.	was	het	jaarlijkse	
jeugdkerstfeest	in	een	goedgevulde,	sfeer-
volle	 protestantse	 kerk,	 waarbij	 dominee	
Marloes	Meijer	voorging.	Na	het	zingen	van	
‘Midden	 in	de	winternacht’,	begeleid	door	
organist	 Chiel	 Spaans,	 begon	 het	 traditi-
onele	 kerstspel	 volgens	het	 evangelie	 van	
Lucas	door	de	jeugd.	Hierin	speelden	Maria,	
verschillende	 engelen,	 een	 schaap	 en	 een	
echte	baby	als	Jezus.	De	herders	ontbraken	
en	 ter	 plaatse	 werd	 Jozef	 benoemd.	 Het	
spel	door	de	jeugd	werd	onderbroken	door	
actuele	items.	Een	brief	van	een	vluchteling	
uit	Syrië	werd	voorgelezen,	een	verhaal	uit	
eigen	ervaring	van	een	pleegouder	en	een	
verhaal	van	iemand	die	een	geadopteerde	
broer	en	zus	heeft.	Tussendoor	zong	Anne	
Marte	 Kingma	 enkele	mooie	 liederen	met	
als	 slot	 een	 echte	 rap.	 De	 jongeren	 van	
de	gemeente	hadden	vooraf	al	gesproken	
over	het	onderwerp	vluchteling	en	hebben	
besloten	om	samen	met	hen	pannenkoeken	
te	 gaan	 bakken	 en	 voor	 hen	 Arabisch	 te	
gaan	leren.	Na	afloop	liet	iedereen	zich	de	
chocolademelk	goed	smaken.

Kerstverhaal met actuele items

de	 samenleving.	 Overal	 worden	 kinderen	
geboren	die	geen	kans	van	 leven	hebben,	
zijn	vluchtelingen	op	zoek	naar	een	bewoon-
baar	land	en	horen	we	de	oproep	tot	vrede.	
Maar	we	zien	ook	mensen	gelukkig	zijn	met	
elkaar,	 die	 spreken	 over	 eerlijke	 verdeling	
van	voedsel,	die	geluk	gunnen	aan	elkaar.
Pastor	 Boom	 loopt	 door	 en	 ontmoet	
mensen	waar	wordt	gezongen	en	gebeden	
om	licht	en	vrede.	 	Er	ontstaat	 iets	moois,	
een	mogelijk	begin	van	een	betere	wereld.	
Als	 hij	 daarna	 terugloopt	 naar	 de	 kerst-
stal	in	de	etalage,	staat	hij	weer	met	beide	
benen	op	de	grond.	Iemand	van	het	hier	en	
nu	in	een	wereld	vol	beginnende	hoop	en	
liefde.



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

25-Jarig Jubileumprogramma
Maandelijks
Tossavond met vrije inloop

Maart/April
Regtuit Invitatie Toernooi 55+ 

31 maart 
Engelense StratenTennistoernooi

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

       
       
       

ZONDER JOU IS ER GEEN  BAL AAN!

Op	zaterdag	22	december	jl.	was	er	bij	PLUS	
Mulder	voor	de	deur	een	kleine	kerstmarkt.	
In	twee	tenten	stonden	daar	enkele	onder-
nemers	 leuke	 spullen	 te	 verkopen.	 Uiter-
aard	was	 PLUS	Mulder	 ook	 aanwezig	met	
een	 eigen	 stand.	 Een	 echte	 kerstman	wist	
met	 z’n	bel	de	 supermarktklanten	erop	 te	
wijzen,	om	naast	de	winkel,	ook	deze	markt	
te	bezoeken.

Kerstmarkt
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Martin Berens

Binnenkort	worden	de	Graaf	van	Solmsweg	
en	de	Bokhovense	Maasdijk	omgedoopt	tot	
fietspad.	Hierop	wordt	het	gemotoriseerde	
verkeer	nog	wel	gedoogd.	U	weet	wel:	dan	
komt	 er	 een	 mooi	 rood	 asfaltdek	 op	 te	
liggen.	 Dit	 moet	 dan	 het	 andere	 verkeer	
ervan	weerhouden	om	deze	weg	als	 race-
baan	te	beschouwen.

Bij	 de	 aankondiging	 van	 dit	 besluit,	 werd	
er	kritisch	gekeken	waar	nu	de	Bokhovense	
Maasdijk	 begint	 en	 waar	 de	 Graaf	 van	
Solmsweg	eindigt.	 Immers	de	twee	straat-
naamborden	 staan	 precies	 op	 de	 kruising	
met	de	Hennenweide.	Maar	volgens	diverse	
bewoners	van	Engelen	en	Bokhoven	klopt	
die	wegwijzer	niet.	Volgens	de	overlevering	
zou	 namelijk	 een	 heel	 groot	 stuk	 van	 de	
wijk	Haverleij	op	de	gronden	van	de	voor-
malige	gemeente	Bokhoven	liggen.	
Voor	 het	 juiste	 antwoord	 is	 De	 Twee-
terp	 vervolgens	 naar	 Kees	 van	 den	 Oord,	
geschiedkundige	te	Bokhoven	getogen.	Na	
het	 doorspitten	 van	oude	 kaarten	 en	nog	
oudere	 boeken	 is	 Kees	 tot	 de	 conclusie	
gekomen,	 dat	 de	 toenmalige	 gemeente-
grens	 tussen	Bokhoven	 en	 Engelen	op	de	
toenmalige	Achterdijk	lag.	Deze	dijk	wordt	
later	 als	 onderdeel	 van	 de	 Hennenweide	
genoemd.	Dus	de	straatnaamborden	staan	
goed.	 Maar	 het	 middagje	 Kees,	 leverde	
natuurlijk	 niet	 alleen	 een	 bevestiging	 van	
de	gemeentegrens	op.	

Hij	 vertelde,	 dat	 hij	 namelijk	 bezig	 is	 aan	
een	omvangrijk	boek	over	de	geschiedenis	
van	 de	 parochie	 van	 Bokhoven.	 Samen	

Bokhoven en de grens met Engelen
met	de	bekende	Frans	van	Gaal	en	de	nog	
bekendere	Wies	van	Leeuwen.	Juist	bij	het	
schrijven	 van	 dat	 boek	 is	 natuurlijk	 ook	
gedoken	in	het	onderzoek	naar	de	grenzen	
van	Bokhoven	en	de	parochie.		En	dan	kom	
je	natuurlijk	weer	heel	veel	te	weten.	

Bokhoven	is	namelijk	pas	na	de	Franse	tijd	
als	gemeente	erkend.	Daarvoor	was	het	een	
katholieke	 enclave,	 bewoond	o.a.	 door	 de	
graven	 van	 Immerzeel.	 Bij	 de	 verovering	
van	 de	Meijerij	 van	 ’s-Hertogenbosch	 viel	
de	enclave	Bokhoven	buiten	het	veroverde	
gebied.	 Daardoor	 golden	 hier	 niet	 de	
strenge	godsdienstwetten	van	de	Staatsen.	
De	parochiekerk	 van	Bokhoven	 fungeerde	
dan	 ook	 als	 	 ‘katholieke	 grensparochie’	
waar	men	 gewoon	 ter	 kerke	 kon	 gaan.	 In	
Bokhoven	waren	er	dan	ook	geen	aanhan-
gers	 van	 de	 Reformatie,	 die	 de	 parochie-
kerk	 (zoals	 in	Engelen)	van	de	katholieken	
overnamen.

Pas	bij	de	 verovering	van	Nederland	door	
de	Franse	troepen,	werd	Bokhoven	onder-
deel	 van	 het	 departement	 ‘La	 Bouche	 de	
la	Meuse’	en	kreeg	het	na	lang	overwegen	
de	 status	 van	 gemeente.	 Lange	 overwe-
gingen,	 want	 men	 vond	 Bokhoven	 (plus-
minus	 180	 inwoners)	 eigenlijk	 te	 klein	 om	
een	 zelfstandige	 gemeente	 te	 zijn.	 Maar	
in	 Bokhoven	 waren	 ze	 altijd	 min	 of	 meer	
zelfstandig	geweest,	dus	dat	gaf	de	door-
slag.	 De	 structuur	 van	 Bokhoven	 kreeg	
natuurlijk	een	gevoelige	knauw	met	de	ruil-
verkaveling.	 Hierbij	 werd	 bijvoorbeeld	 de	
Baron	van	der	Aa-weg	dwars	door	de	Haar-
steegseweg	 getrokken	 en	werd	 Bokhoven	
in	 tweeën	 verdeeld.	 Maar,	 zoals	 gezegd,	

dat	wordt	 allemaal	 uitputtend	 beschreven	
in	het	boek	dat	omstreeks	maart	 2019	 zal	
worden	 gepubliceerd.	 Omdat	 natuurlijk	
ook	Engelen	en	de	historie	 van	de	omge-
ving	van	Bokhoven	worden	beschreven,	 is	
het	 haast	 een	must	 in	 de	 boekenkast	 van	
elke	inwoner	van	Engelen!

Daarnaast	 is	 het	 in	 2019	 alweer	 75	 jaar	
geleden,	 dat	 Engelen	 en	 Bokhoven	 werd	
bevrijd.	Ook	hier	is	Kees,	samen	met	Frans	
Lucas,	in	gedoken.	Het	resultaat:	een	boek-
werkje	 over	 de	 bevrijding,	maar	 ook	 over	
de	offers	die	 in	 Engelen	en	Bokhoven	 zijn	
gebracht.	 Ook	 wordt	 er	 nu	 precies	 uit	
de	 doeken	 gedaan	 wanneer	 Engelen	 en	
Bokhoven	 precies	 officieel	 zijn	 bevrijd.	
Natuurlijk	ook	weer	gelardeerd	met	bijzon-
dere	verhalen	en	opmerkelijke	zaken,	zoals	
pastoor	 Breugelmans	die	 het	 parochie-ar-
chief	onder	dekking	van	Poolse	soldaten,	in	
veiligheid	heeft	gebracht!

Kees	 en	 Frans	 zullen	 de	 basisscholen	 in	
Engelen	 in	de	 loop	van	het	 jaar	bezoeken	
om	de	leerlingen	daar	iets	te	vertellen	over	
de	oorlog	en	de	bevrijding.

Voor	 dit	 boek	 zijn	 Frans	 en	 Kees	 nog	 op	
zoek	 naar	 foto’s,	 voorwerpen	 en	 herinne-
ringen	van	ooggetuigen	etc.	uit	de	oorlog.	
Heeft	 u	 ze?	U	 zou	 ze	 dan	 bijvoorbeeld	 in	
bruikleen	 aan	 Kees	 van	 den	Oord	 kunnen	
afstaan	of	de	redactie	kunnen	contacteren.	
Dat	belooft	dus	binnenkort	weer	veel	lees-
plezier.



Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

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

SkiFit
Fit op wintersport, gezond thuiskomen

Aanmelden of meer info: info@fysio-engelen.nl of via 073-6312077. Of zie www.fysio-engelen.nl 

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

MA-
DI-DO
avondBij Fysio Engelen kunt u zich vanaf nu voorbereiden op de wintersport. 

Meer kracht, controle en souplesse Meer plezier van uw vakantie!
Twee maanden 2 x per week trainen voor € 75,-

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Uw evenement, webinar, 
vergadering opnemen en live streamen

Woning video en fotografie,
ook voor Funda.nl

Bezoek onze website

streamprovider.tv

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
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Op	zaterdag	22	december	 jl.	organiseerde	
de	 Stichting	Welzijn	 in	 Bokhoven	weer	 de	
midwintertocht.	Nu	met	als	thema	‘de	draak	
in	de	slotgracht’.	Deze	tocht	wordt	om	het	
jaar	 gehouden	 en	 is	 een	 dorpswandeling	
met	culturele	haltes	in	het	dorp.
Rond	 vijf	 uur	 verzamelden	 zich	 onge-
veer	200	personen	rond	de	mooi	verlichte	
kastanjeboom	nabij	de	kerk.	Na	een	lied	van	
theaterkoor	‘Tot	&	Met’,	begeleid	op	gitaar,	
kwamen	vijf	verlichte	elven	aan	en	werden	
de	 aanwezigen	 in	 vijf	 groepen	 verdeeld.	
Elke	groep	ging	op	een	andere	plaats	van	
start.		De	route	tussen	de	locaties	was	voor-
zien	van	kaarsjes,	fakkels	en	vuurkorven.

Bij	 Poppentheater	 De	 Bokkensprong,	
atelier	 De	 Heerlijkheid	 en	 in	 de	 noodkerk	
aan	 de	 Groensteeg	 waren	 korte	 voorstel-
lingen	 rondom	 de	 draak.	 In	 de	 noodkerk	
kwam	 een	 luchtballon	 naar	 beneden	 met	
brillen.	 Hierdoor	 veranderde	 doemdenken	
in	verliefdheid.	Bij	het	Poppentheater	ging	
het	over	de	draak	in	onszelf	waardoor	angst	
ontstaat.	 Op	 alle	 drie	 de	 plaatsen	 was	 er	
veel	interactie	met	het	publiek.	
In	 de	 kerk	 zong	 koor	 Sirenen	 uit	 ’s-Her-
togenbosch,	 begeleid	 op	 piano,	 en	 in	 de	
Groensteeg	stond	het	theaterkoor	weer	te	
zingen,	nu	begeleid	door	bandmuziek.	
Bij	de	villa	op	de	locatie	van	het	oude	kasteel	
van	 Bokhoven	 werd	 koffie	 geschonken	
en	 lag	 Doornroosje	 rustig	 in	 bed.	 Zij	 had	
het	 gevecht	 met	 de	 draak	 gewonnen	 en	
daarmee	 kwam	 een	 goed	 einde	 aan	 deze	
sfeervolle	tocht	door	Bokhoven.	

Sfeervolle midwintertocht



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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Op	 vrijdag	 21	 december	 jl.	 organiseerde	
Stichting	 Muziek	 op	 de	 Dieze	 weer	 een	
goedbezochte	 kerstborrel	 op	 het	 pleintje	
bij	Protestantse	kerk,	de	‘Oude	Lambertus’.	

Een	mooi	verlichte	kerstboom,	aangeboden	
door	de	gemeente	‘s-Hertogenbosch,	vuur-
korven	 en	 glaasjes	 met	 kaarsjes	 zorgden	
voor	 een	 gezellige	 sfeer.	 Door	 de	 harde	
wind	 was	 het	 wel	 goed	 uitkijken	 met	 het	
vuur.	De	vonken	vlogen	er	letterlijk	van	af.	

Voor	 de	 gezelligheid	 zong	 het	 Crevekoor	
enkele	 kerstnummers,	 liet	 de	 Cantorij	 van	
de	 Protestantse	 gemeente	 van	 zich	 horen	
en	was	er	in	de	kerk	ook	een	optreden	van	
vier	meiden	van	Dansplaats.	Voor	de	jeugd	
was	er	een	knutseltafel.	

Het	was	bijzonder	 om	 te	 zien	 hoe	 zo	 een	
kerk	 ook	 een	 herberg	 kan	 zijn.	 Er	werden	
diverse	 hapjes	 aangeboden	 en	 eenieder	
liet	 zich	 de	 gratis	 warme	 glühwein	 goed	
smaken.	

Onstuimige kerstborrel bij Oude Lambertus

Charles ter Ellen

Meer	dan	90	senioren	uit	Engelen,	Bokhoven	
en	 omgeving	 waren	 op	 19	 december	 jl.	
aanwezig	 bij	 de	 jaarlijkse	 kerstviering	 van	
de	seniorenvereniging	in	De	Engelenburcht.	
Voorzitter	Hans	van	Dartel	opende	met	de	
constatering	dat	er	ieder	jaar	weer	meer	en	
nieuwe	aanwezigen	zijn.	Het	is	mooi	dat	we	
dit	 kerstfeest,	 het	 kerstkind,	 het	 nieuwe,	
weer	samen	mogen	meemaken.	Ook	werd	
in	 een	moment	 van	 stilte	 gedacht	 aan	 de	
leden	die	de	vereniging	zijn	ontvallen:	Gré	
Pardoel	en	Cecile	den	Otter.	Hierna	werd	het	
gedicht	‘De	boom	des	levens’	van	Jongerius	
voorgedragen,	terwijl	wij	mochten	genieten	
van	koffie	met.

Pastor	Boom	stelt	in	zijn	toespraak,	dat	de	
reclame	altijd	iets	nieuws	weet	te	brengen.	
Een	wasmiddel	dat	nog	schoner	wast,	een	
geurtje	 dat	 nog	 verleidelijker	 ruikt.	 Ze	
komen	zelfs	met	programma’s	dat	ze	hele	
nieuwe	 mensen	 kunnen	 maken.	 Althans	
van	 de	 buitenkant,	 van	 binnen	 blijft	 een	
raadsel.	En	dan	komen	wij	Christenen	met	
een	boodschap	die	2000	jaar	oud	is.	‘Vrede	
op	 aarde’	 reeds	 jaren	 verteld,	 gespeeld	
en	gezongen.	 Is	het	niet	nodig	deze	oude	
boodschap	te	vernieuwen?	Te	vertalen	naar	
onze	tijd	en	situatie?	Want	wij	willen	vrede	

Drukke kerstviering met ‘vrede’ en humor
in	de	wereld,	in	onze	samenleving,	ons	werk	
en	ons	gezin,	maar	doen	wij	de	moeite	die	
vrede	te	bereiken	door	te	vergeven?	Het	is	
moeilijk	om	de	eerste	te	zijn.	Het	 lijkt	een	
nederlaag,	 maar	 het	 is	 een	 overwinning.	
Het	 is	 wel	 het	 begin	 van	 ‘de	 vrede’,	 de	
boodschap	 van	 2000	 jaar	 geleden,	 en	 die	
wenste	hij	ons	van	harte	toe.

Ook	 de	 nieuwe	 dominee	 Marloes	 Meijer	
was	geraakt	door	het	kerstkind	en	de	bood-
schap	 ‘vrede	 aan	 alle	 mensen	 van	 goede	
wil’.	 	Een	wereld	waar	alle	mensen	tot	hun	
recht	komen,	waarbij	we	deze	wereld	weer	
opbouwen	in	plaats	van	vernielen.	Dit	komt	
niet	 vanzelf.	 Wij	 zullen	 daarin,	 heel	 vaak	
de	eerste	 lastige	stap	moeten	zetten,	zeer	
moeilijk	vaak,	maar	daarbij	mag	je	je	laten	
inspireren.	Voor	haar	was	dat	een	kerstspel,	
door	 kinderen	 gespeeld,	 met	 een	 heuse	
Jezus.	 Hij	 was	 al	 iets	 ouder,	 had	 al	 twee	
tandjes,	 ’n	beetje	hooi	 in	 zijn	hand	en	 zat	
bij	een	kleine	Maria	op	schoot.	Zoiets	is	een	
kerstvonkje	van	een	groot	visioen,	dat	ons	
aanzet	om	het	te	wagen,	te	leven	alsof	het	
al	vrede	is.	Ook	zij	wenste	ons	‘lichte	kerst-
dagen	en	een	gezegend	nieuwjaar’.

Vervolgens	kwamen	Lya	de	Haas	en	Hennie	
Korsten	 op	 het	 podium.	 Hun	 programma	
begon	 met	 Brabantse	 kerstliederen,	 met	

een	formidabele	begeleiding	op	gitaar,	die	
aan	elkaar	werden	gepraat	met	Brabantse	
verhaaltjes	 en	 gezegden	 zoals	 ‘Er	 is	 weer	
wat	 te	 doen	 op	 de	Abdij	 van	 Berne,	want	
het	 ziet	 er	 weer	 zwart	 van	 de	 ‘witheren’.’	
Intussen	 genoten	 wij	 van	 een	 heerlijke	
lunch,	 klaargemaakt	 door	 De	 Engelen-
burcht,	 en	 vervolgens	 van	 pianospel	 door	
enkele	senioren.

Na	de	traditionele	tombola	met	vele	mooie	
prijzen,	 vertrokken	 de	 aanwezigen	 zeer	
voldaan	en	dankbaar	huiswaarts.	Een	harte-
lijk	 dankjewel	 aan	 de	 organisatoren	 voor	
hun	 enorme	 inzet	 om	 dit	 jaarlijkse	 kerst-
feest	weer	voor	elkaar	te	krijgen.



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

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis
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Jjc	De	Schuilplaats	start	het	nieuwe	jaar	met	
drie	nieuwe	activiteiten.
Ons	 team,	 bestaande	 uit:	 drie	 stagiaires	
MBO&HBO,	 een	 Leergemeenschap	 van	
Avans	(15	studenten)	en	de	jongerenwerker	
van	Powerup073,	heeft	er	zin	in	en	wil	Jjc	De	
Schuilplaats	 in	 2019	 opnieuw	 op	 de	 kaart	
zetten	in	Engelen.	
Naast	 de	 vertrouwde	 inloopmomenten	
is	 nieuw	 de	 Girlz	 Club	 op	 dinsdagavond	
en	 start	 er	 een	 jongensactiviteit:	 Boys	will	
be	Boys	op	woensdagmiddag.	Uniek	 is	de	
samenwerking	met	BSO	Eigenwijze	Kinder-
opvang.	Gezamenlijk	bieden	we	een	nieuw	
activiteitenprogramma	aan	voor	de	boven-
bouw	 van	 de	 basisschool	 (vanaf	 februari,	
volgende	keer	meer	hierover).	
Ten	 slotte	 is	eind	 januari	 is	ook	Streetcats	
weer	terug	op	het	programma.

Girlz	Club
Oproep	voor	leuke	enthousiaste	meiden	uit	
groep	7	en	8:
Heb	 jij	 op	 dinsdagavond	 niets	 te	 doen??	
Kom	 dan	 naar	 De	 Schuilplaats	 voor	 een	
meidenavond!
Samen	 met	 jouw	 leeftijdsgenoten	 lekker	
kletsen,	 knutselen,	 foto’s	 maken,	 sieraden	
maken	en	van	alles	wat	te	maken	heeft	met	
BEAUTY.	Iets	wat	voor	meiden	natuurlijk	erg	
belangrijk	 is.	 Lekker	 een	 avondje	 meiden	
onder	mekaar.	Hebben	je	ouders	ook	even	
rust.
De	 eigen	 bijdrage	 van	 deze	 activiteit	 is	 1	
euro	per	keer.	Tijd:	18.30–20.00	uur

Een nieuw jaar met nieuwe activiteiten!
Voor	meer	vragen	kan	je	bellen	of	appen	op	
tel.	06-55788548,	of	neem	contact	op	via	de	
e-mail:	schuilplaats@home.nl.		 	
Groetjes	Nina	&	Talitha

Boys	will	be	Boys
Eindelijk	 start	 ie	 dan!	 Dé	 jongensclub	 van	
de	 Schuilplaats	 voor	 alle	 boys	 uit	 Engelen	
uit	 groep	 7	&	 8.	Dit	 is	 de	 perfecte	 activi-
teit	 om	 coole	 dingen	 te	 leren.	 Wat	 dacht	
van	 graffiti	 spuiten,	 een	 DJ-workshop,	
een	 NERF-battle	 of	 lekker	 gamen	 zonder	
gezeur?	We	 zullen	 een	 hoop	 coole,	 vette,	
gave	activiteiten	gaan	doen	op	woensdag-
middag	van	15.00	uur	tot	16.30	uur.	Kosten:	€	
1,--	eigen	bijdrage	per	keer.	Geen	smoesjes,	
gewoon	mee	 doen.	Oh	 ja,	meer	 info,	 ook	
voor	ouders,	tel.	06-55788548	of	j.dekort@
powerup073.nl.	Respect!	
Groeten	van	Gijs	&	Jos

‘STREETCATS,	 de	 kracht	 van	meiden’	
gaat	weer	van	start!
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Met de mist boven de velden was het op zaterdag 29 oktober jl. het ideale weer voor de jaarlijkse 
Halloween Spooktocht, georganiseerd door Jeugd- en Jongerenwerk De Schuilplaats. Ruim 300 
deelnemers gingen bij Engelerhart van start, voorzien van een lichtgevende armband, een 
spannend verhaal en een routebeschrijving. Langs de route hadden verschillende bewoners 
pompoenen met kaarsjes, spookfiguren en ander decoratiemateriaal buiten gehangen om de sfeer 
te verhogen. 

Vanaf Engelerhart, waar twee reusachtige zombies dwaalden, liep de route via de Fuutlaan naar 
de Waterhoen waar nabij een gecrashte auto de eerste zombies de deelnemers aan het schrikken 
maakten. Vervolgens via de Waterhoen naar het speeltuintje op de hoek aan de Kraanvogellaan. 
Ook daar was het weer oppassen. 

Via het fietspad, waar allerlei zombies vanachter de heggen opdoken, liep de route richting de 
rotonde om vervolgens op het pad achter de Rietgors uit te komen. Hier was het aardedonker, 
waarbij de meest lugubere zombies de deelnemers verrasten. 

 

 

 

 

 

 

 

De kruising Leunweg met de Regenwulplaan was voorzien van veel rook en er stonden zombies 
aan een ketting die de weg probeerden te versperren. Via de Hoogveldweg en het 
Jochemmekampke kwam de rustpost in zicht. Deze was voorzien van leuke Halloweenspellen en er 
werd soep en ranja uitgedeeld aan de deelnemers. 

Via de Kraanvogellaan, waar rondom de bushalte ook weer een scala aan zombies ronddwaalden, 
liep de route via de Schoolstraat naar De Vlacie. Daar stond weer een gecrashte auto waaromheen 
door vele zombies en lichteffecten een luguber sfeertje werd gecreëerd. Het einde van de tocht was 
dit keer in de Engelenburcht met een grote hindernisbaan in de zaal als finale-obstakel. 

Complimenten voor de organisatie. Het is een hele klus om alles op te bouwen, ruim 90 vrijwilligers 
te schminken en te voorzien van het nodige schrikmateriaal. Men kan terugkijken op weer een 
geslaagd evenement. 
 
Geschreven door Hans van de Ven 
 

STREETCATS	is	een	talentontwikkelingspro-
ject	van	Stichting	De	Zebra	in	de	regio	Den	
Bosch	voor	meiden	uit	groep	8	of	de	brug-
klas.	Door	middel	van	creatieve	workshops	
ontdek	 je	 jouw	 talenten,	 sluit	 je	 nieuwe	
vriendschappen	in	je	wijk	en	leer	je	zelfver-
zekerd	en	positief	in	het	leven	te	staan.	
De	 workshops	 vinden	 één	 keer	 per	 week	
plaats	 na	 schooltijd,	 uitgezonderd	 de	
vakanties.	Gedurende	een	half	 jaar	volg	 je	
superleuke	autobiografische	workshops	en	
leer	je	heel	veel	over	jezelf!		
Eind	 januari	 gaat	 STREETCATS	 weer	 van	
start	in	Engelen,	in	De	Schuilplaats,	op	vrij-
dagmiddagen	van	14.15	tot	15.45	uur.	Wil	je	
ook	meedoen?	Meld	je	dan	nu	aan	via	het	
aanmeldformulier	 op	 onze	 website	 www.
streetcats.nl.	Je	betaalt	eenmalig	€	35,-	
Meer	 informatie	 vind	 je	 op	 onze	 website	
www.streetcats.nl.	 Heb	 je	 nog	 vragen?	
Stuur	dan	een	appje	naar	Margriet	Windt,	
de	projectleider		06	–	222	382	85

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	
www.schuilplaats.info	

 
Activiteitenaanbod: 

Dag Activiteit Tijd Leeftijd Informatie / Opmerkingen 
dinsdag Girlz Club    18.30 – 20.00u Gr. 7 & 8 Meiden, eigen bijdrage € 1,-- per keer 
 Inloop 20.00 – 21.30u 13+  
woensdag Inloop schooljeugd 13.30 – 15.00u 10+  
 Boys will be Boys  15.00 – 16.30u  Gr. 7 & 8 Jongens, eigen bijdrage € 1,-- per keer 
donderdag Eigenwijs Jongerenwerk 15.30 – 17.00u Gr. 7 & 8 BSO Eigenwijze & Schuilplaats v.a. feb ‘19 
vrijdag Streetcats 14.15 – 15.45u Gr.8 – BK.1 Meiden, aanmelden → www.streetcats.nl 
 Inloop 18.30 – 20.00u 11+  
 Jongereninloop 20.00 – 21.30u 13+  
 Schuilplaats XL 20.00 – 23.00u 13+ elke 3de vrijdag v/d maand → 18-1, 15-2  

 
Contactgegevens: 
Jos de Kort (Jongerenwerker) 
j.dekort@powerup073.nl 
06-55788548 
 
Jeugd- & jongerencentrum de Schuilplaats 
Engelerpark 8 
5221 AM Engelen 
schuilplaats@home.nl 
www.facebook.com/deschuilplaatsinengelen  
www.schuilplaats.info  
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Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!

PLUS	 is	 voor	het	 tweede	 jaar	op	 rij	 uitge-
roepen	 tot	 Beste	 Vleeswarensupermarkt	
van	Nederland.	Dat	is	de	uitkomst	van	het	
GfK-Vleeswarenrapport.	Het	onafhankelijke	
onderzoeksbureau	 GfK	 meet	 in	 opdracht	
van	Stegeman	hoe	supermarkten	presteren	
en	 hoe	 de	 klanten	 de	 vleeswarenafdeling	
ervaren.	 Consumenten	 gaven	 hun	 eigen	
supermarkt	 een	 rapportcijfer	 voor	 onder	
andere	 de	 aspecten:	 netheid	 afdeling,	
kwaliteit	 assortiment,	 ruime	 keuze,	 over-
zichtelijkheid	 schap,	 voldoende	 voorraad,	
deskundigheid	 van	het	personeel,	 aanbie-
dingen	en	lage	prijzen.	

Waardering	klanten	stijgt	
De	overall	waardering	van	de	vleeswaren-
afdeling	 is	 bij	 PLUS	 fors	 gestegen.	 Werd	
vorig	jaar	nog	een	derde	plaats	genoteerd,	
dit	 jaar	 wordt	 de	 koppositie	 ingenomen.	
Consumenten	zijn	het	meest	tevreden	over	
de	netheid	van	de	afdeling	en	de	kwaliteit	
van	 de	 producten	 op	 de	 bedieningsafde-
ling.	Op	beide	punten	staat	PLUS	in	de	top	
drie.	 Voor	 wat	 betreft	 de	 zelfbedienings-
afdeling	scoort	PLUS	het	best	als	het	gaat	
om	 de	 aanwezigheid	 van	 producten	 in	
het	schap,	ook	wanneer	het	product	 in	de	
aanbieding	is.	

Toevoeging	aan	de	prijzenkast
De	 prijs	 wordt	 vol	 trots	 toegevoegd	 aan	
de	 steeds	 voller	 wordende	 prijzenkast.	
Naast	vier	keer	op	rij	Meest	Verantwoorde	
Supermarkt	 is	PLUS	dit	 jaar	voor	de	zesde	
keer	uitgeroepen	tot	Beste	Wijnsupermarkt	
en	mocht	 de	prijs	 voor	 Klantvriendelijkste	
Supermarkt	in	ontvangst	genomen	worden.

Ook	 de	 lokale	 PLUS	 Supermarkt	 van	 Bob	
Mulder	in	ons	dorp	deelt	mee	in	de	prijzen.	
PLUS	Mulder	behoorde	met	de	vleeswaren-	
en	kaasafdeling	bij	de	50	beste	PLUS	Super-
markten	van	Nederland.	Iets	waar	we	trots	
op	mogen	zijn.

PLUS beste 
Vleeswaren-
supermarkt
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Wat	is	de	overeenkomst	tussen	de	kinderen	
van	 FC	 Engelen	 en	 de	 kinderen	 uit	 een	
sloppenwijk	 in	Rio	de	 Janeiro?	 Ze	houden	
allebei	van	voetbal.	De	kinderen	in	Engelen	
gaan	 naar	 school	 en	 na	 school	 gaan	 zij	
lekker	 voetballen	 en	 ook	 trainen	 voor	 de	
wedstrijden.	 De	 kinderen	 in	 de	 sloppen-
wijken	 in	 Rio	 de	 Janeiro	 (Brazilië)	 hebben	
minder	 zekerheden.	 Als	 ze	 geluk	 hebben,	
gaan	 ze	 naar	 school,	 maar	 moeten	 vaak	
thuis	 nog	 op	 jongere	 broertjes	 of	 zusjes	
passen.	Als	ze	pech	hebben,	gaan	ze	hele-
maal	 niet	 naar	 school	 en	 liggen	 criminele	
bendes	 in	 de	 Favelas	 (sloppenwijken	waar	
de	kinderen	ook	wonen)	op	de	loer	en	lijven	
de	kinderen	bij	hun	criminele	activiteiten	in.	
Drank,	drugs	en	criminaliteit	zijn	hier	name-
lijk	de	normaalste	zaak	van	de	wereld.	Niet	
makkelijk	 als	 je	 kind	bent	 en	 ‘gewoon’	wil	
voetballen.
Gelukkig	 is	 er	 een	 organisatie	 als	 REMER,	

Waar vloog de voetbalkleding heen? 
geleid	door	de	Rotterdammer	Robert	Smit.	
Zelf	ook	een	grote	 liefhebber	van	voetbal,	
richtte	 hij	 de	 organisatie	 op	 om	 kinderen	
even	alle	ellende	in	hun	sloppenwijk	te	doen	
vergeten.	Inmiddels	zijn	er	al	200	kinderen	
lid	 van	 zijn	 sportclub	 en	 liet	 Robert	 zelfs	
een	voetbalveldje	aanleggen.	
FC	Engelen	doneerde	de	oude	tenues	 (die	
er	nog	prachtig	uitzagen)	aan	de	stichting	
Wings	of	Support	 (stichting	beheerd	door	
personeel	van	KLM)	en	de	medewerkers	van	
Wings	of	Support/KLM	zorgden	ervoor	dat	
de	kinderen	in	o.a.	Rio	de	Janeiro,	Suriname	
en	Zuid	Afrika	nu	in	een	prachtig	paars-wit	
tenue	 rondlopen.	 Zij	 namen	de	 kleding	 in	
hun	koff	er	mee	op	reis.	
Het	was	een	hele	grote	hoeveel	kleding	die	
werd	gedoneerd	en	de	 stichting	Wings	of	
Support	voorzag	ook	andere	goede	doelen	
elders	 ter	 wereld	 van	 nieuwe	 tenues.	 De	
kleding	ging	ook	naar	Kansrijk	Suriname	die	

in	de	sloppenwijk	Sunny	Point	van	Parama-
ribo	met	kwetsbare	jongeren	werkt.	
Ook	 ging	 de	 kleding	 naar	 Zuid-Afrika,	
naar	Kaapstad	om	precies	te	zijn.	De	Tereo	
Mission	School	was	er	blij	mee	en	schreef	
ook	een	bedankbrief.	

Dear Soccer Club FC Engelen, On behalf of 
Tereo Management, the Staff  and Children 
I want to thank you and everyone who 
donated the Soccer Shirts to Tereo School. 
The Children are so excited! We will be 
playing soccer from January next year. Our 
school closes now for the December holi-
days. Thank you for caring enough to make 
a diff erence.

Wat	kunnen	we	hier	nog	aan	toevoegen?	
FC	Engelen:	Obrigado,	Baie	dankie,	bedankt!	
Namens	 alle	 kinderen	 die	 het	 moeilijk	
hebben,	maar	ook	van	voetbal	houden.	

De	elektronische	 installaties	van	het	Sluis-
complex	 Engelen	 worden	 vervangen.	 De	
brug	 en	 sluis	 zelf	 veranderen	 niet.	 Het	
vervangen	 van	 de	 installaties	 start	 op	 21	
januari	 2019.	 De	 werkzaamheden	 duren	
uiterlijk	 tot	 en	 met	 mei	 2019.	 Tussen	 21	
januari	 en	4	 februari	 2019	 is	de	brug	over	
de	 Henriëttewaard	 afgesloten	 voor	 al	 het	
verkeer.	

Wat	gaan	ze	precies	doen?	
Tussen	 21	 januari	 en	 4	 februari	 2019	
vervangen	 en	 testen	 wij	 de	 elektronische	
installaties	van	de	sluis	en	de	brug.	Tussen	
februari	 en	 mei	 2019	 voeren	 we	 nog	 wat	
kleine	werkzaamheden	uit.	

Werkzaamheden sluis Engelen

 
 
 
 
Werkzaamheden sluiscomplex Engelen 
 
De elektronische installaties van Sluiscomplex Engelen worden vervangen. De brug en sluis zelf 
veranderen niet. Het vervangen van de installaties start op 21 januari 2019. De werkzaamheden duren 
uiterlijk tot en met mei 2019. Tussen 21 januari en 4 februari 2019 is de brug over de Henriëttewaard 
afgesloten voor al het verkeer.  
 
Wat gaan we precies doen?  
 Tussen 21 januari en 4 februari 2019 vervangen en testen wij de elektronische installaties van de 

sluis en de brug. 
 Tussen februari en mei 2019 voeren we nog wat kleine werkzaamheden uit.  
 
Bereikbaarheid  
Vanaf 21 januari 7:00 uur tot en met 4 februari 00:00 uur is de brug over de Henriëttewaard ter hoogte 
van de Graaf van Solmsweg afgesloten voor al het verkeer.  
 
Meer informatie 
Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met mevrouw A. te Brake, 
omgevingsmanager bij Istimewa Elektro. Haar telefoonnummer is (06) 14 95 55 88 of stuur een  
e-mail naar anne.tebrake@istimewa.nl.  
 
Hebt u een vraag aan de gemeente? Stuur dan een e-mail naar openbareruimte@ 
s-hertogenbosch.nl o.v.v. ‘werkzaamheden Sluiscomplex Engelen’. Of neem contact op via 
telefoonnummer (073) 615 51 55. 
 
 
 

Sluiscomplex Engelen 

Gebied 
werkzaamheden 

Bereikbaarheid	
Vanaf	 21	 januari	 7:00	 uur	 tot	 en	 met	 4	
februari	00:00	uur	is	de	brug	over	de	Henri-
ettewaard	 ter	 hoogte	 van	 de	 Graaf	 van	
Solmsweg	afgesloten	voor	al	het	verkeer.	

Meer	informatie	
Hebt	 u	 vragen	 over	 de	 werkzaamheden?	
Neemt	u	dan	contact	op	met	mevrouw	A.	
te	 Brake,	 omgevingsmanager	 bij	 Istimewa	
Elektro.	Haar	telefoonnummer	is	(06)	14	95	
55	 88.	U	 kunt	 ook	 een	 e-mail	 sturen	naar	
anne.tebrake@istimewa.nl.	
Hebt	 u	 een	 vraag	 aan	 de	 gemeente?	
Stuur	 dan	 een	 e-mail	 naar	 openbareruim-
te@s-hertogenbosch.nl	 o.v.v.	 ‘werkzaam-
heden	Sluiscomplex	Engelen’.	
Of	 neem	 contact	 op	 via	 telefoonnummer	
(073)	615	51	55.



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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Op	zondag	6	januari	jl.	was	de	traditionele	
nieuwjaarsreceptie	 in	 De	 Engelenburcht	
met	ongeveer	75	bezoekers.	
Na	de	ontvangst	met	een	glaasje	bubbels	
opende	 Frank	 Hoevenaars	 de	 middag	
namens	het	bestuur	van	het	dorpshuis.	Hij	
keek	 terug	 op	 de	 verbouwing	 en	 memo-
reerde	 de	 vrijwilligers	 die	 De	 Engelen-
burcht	zijn	ontvallen.	Hij	liet	ook	weten,	dat	
er	een	nieuwe	website	op	komst	 is,	dat	er	
weer	een	aantal	activiteiten	op	de	planning	
staan,	dat	Stijn	Gerrits	per	1	 februari	meer	
beheerderstaken	gaat	doen	en	dat	Maarten	
Hoogaars	zich	met	minder	uren	op	andere	
taken	gaat	richten.

Hierna	 krijgt	 Yvonne	 Schram	 het	 woord	
en	 spreekt	 namens	 de	 bestuursraad	 de	
aanwezigen	toe.Zij	blikt	terug	op	de	verkie-
zingen	en	kijkt	naar	de	speerpunten.	Er	zijn	
volgens	Yvonne	genoeg	uitdagingen	om	er	
als	bestuursraad	weer	een	actief	jaar	van	te	
maken.

Als	 muzikaal	 intermezzo	 komt	 pop-	 en	
musicalkoor	 2SingS1	 op	 het	 podium.	 Dit	
koor	 repeteert	 elke	 maandagavond	 in	
De	 Engelenburcht	 en	 vandaag	 hebben	
zij	 hun	 debuut-optreden.	 Zij	 zingen	 met	
16	 personen	 gezellige	 evergreens	 met	
bandbegeleiding	 en	 vooral	 bij	 het	 laatste	
nummer	gaan	ze	los.

Tot	slot	maakt	Hans	van	de	Ven	als	eerste	
Engelenaar	 van	 het	 jaar	 de	 25ste	 Engele-
naar	van	het	jaar	bekend.

Nieuwjaarsreceptie



BIN-berichten
Inbraak
Tussen	 dinsdag	 11	 december	 17.00	 uur	 en	
woensdag	 12	 december	 11.00	 uur	 werd	
er	 ingebroken	 in	 een	 bedrijfspand	 aan	
de	 Meerheuvel.	 Er	 werd	 een	 raam	 gefor-
ceerd	 en	 er	 zijn	 goederen	 weggenomen.	
Van	 de	 inbraak	 werd	 aangifte	 gedaan.	
Mocht	 u	 hierover	 informatie	 hebben	 of	
iets	verdachts	gezien	hebben	dat	hiermee	
te	maken	kan	hebben,	dan	kunt	u	contact	
opnemen	met	uw	wijkagent.

Te	veel	gedronken
Op	vrijdag	14	december	om	00.40	uur	zag	
de	 politie	 een	 man	 in	 een	 auto	 over	 de	
Schoolstraat	 rijden.	 Tijdens	 een	 controle	
leek	hij	te	veel	alcohol	genuttigd	te	hebben.	
Hierop	is	de	27-jarige	man	uit	’s-Hertogen-
bosch	meegenomen	naar	het	bureau	waar	
na	 een	 ademanalyse	 test	 bleek,	 dat	 hij	
behoorlijk	 te	 veel	 alcohol	 genuttigd	 had.	
Na	overleg	met	het	OM	kreeg	hij	een	geld-
boete	van	€	650,00.
	
Inbraak
Tussen	 vrijdag	 14	 december	 12.00	 uur	 en	
maandag	 17	 december	 09.00	 uur	 werd	 er	
ingebroken	in	een	loods	aan	de	Henriette-
waard.	Men	brak	de	muur	open	om	binnen	
te	komen.	Hiervan	werd	aangifte	gedaan.
	

Diefstal
Tussen	 zondag	 16	 december	 16.45	 uur	 en	
maandag	 17	 december	 06.48	 uur	 werd	 er	
ingebroken	 in	 een	 auto	 in	 Daliënwaerd.	
Er	 werd	 een	 velg	 van	 een	Mercedes-Benz	
C-180	D	AMG	weggenomen.	Hiervan	werd	
aangifte	gedaan.
	
Tussen	dinsdag	 18	december	 19.00	uur	 en	
woensdag	 19	december	07.00	uur	werd	er	
ingebroken	 in	 twee	auto’s	 in	Beeckendael.	
Er	 werd	 een	 voorbumper	 van	 een	Merce-
des-Benz	 180	 C	 coupé	 weggenomen.	 En	
er	werden	koplampen	en	een	voorbumper	
van	 een	 Mercedes-Benz	 C	 350	 E	 wegge-
nomen.	Hierbij	werden	de	voorwielen	eraf	
gehaald	 en	 als	 ondersteuning	 onder	 de	
auto	 gebruikt.	 Hiervan	 werden	 aangiftes	
gedaan.
	
Schade
Op	woensdag	19	december	tussen	17.15	uur	
en	21.35	uur	werd	het	voertuig	van	meldster	
welke	geparkeerd	stond	aan	de	Dorpstraat	
aangereden	 en	 werd	 de	 plaats	 van	 het	
ongeval	 verlaten	 zonder	 gegevens	 achter	
te	laten.	Het	betreft	een	grijze	Toyota	Yaris	
met	schade	aan	de	bestuurderskant.	Heeft	
u	hiervan	iets	gezien	of	heeft	u	hier	 infor-
matie	 over,	 dan	 graag	 contact	 opnemen	
met	uw	wijkagent.

	
Inbraak
Op	 zondag	23	december	 tussen	 15.00	uur	
en	19.45	uur	is	men	binnengekomen	in	een	
vrijstaande	 woning	 aan	 de	 Bloemendaal.	
Men	is	de	woning	via	de	voordeur	binnen-
gekomen,	 de	 woning	 werd	 doorzocht	 en	
via	de	achterzijde	werd	de	woning	verlaten.	
Aangifte	werd	opgenomen.

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

Bij	de	bouw	van	de	verschillende	kastelen	
in	Haverleij	vanaf	2005	zijn	van	elk	kasteel	
ook	 maquettes	 gemaakt	 die	 indertijd	 op	
verschillende	 plaatsen	 te	 bezichtigen	 zijn	
geweest.	 Deze	 maquettes	 hebben	 daarna	
jarenlang	 opgeslagen	 gestaan	 in	 diverse	
depots.	 	 Onlangs	 is	 een	 aktie	 gestart	 om	
deze	 maquettes	 uit	 deze	 depots	 weg	 te	
halen	 en	 verschillende	 ervan	 zijn	 inmid-
dels	ook	al	bij	de	betreffende	kastelen	zelf	
terecht	gekomen.	Ook	van	het	Slot	Haver-
leij	was	er	een	opgeslagen	in	een	depot	van	
de	gemeente	 ‘s-Hertogenbosch	 en	omdat	
elke	 maquette	 in	 dezelfde	 schaalgrootte	
is	gemaakt,	 is	vanzelfsprekend	die	van	het	
Slot	in	verhouding	zeer	groot:	ca.	2,5	meter	
in	het	vierkant!

Na	enig	overleg	via	Angrisa	en	de	Bestuurs-
raad	Engelen-Bokhoven	heeft	de	Jenaplan	
school,	die	in	het	centrum	van	het	Slot	ligt,	
interesse	getoond	in	deze	maquette.		Er	is	in	
de	loop	der	jaren	wel	enige	schade	aan	de	
maquette	 ontstaan	 en	 het	 voorstel	 is,	 dat	
de	leerlingen	van	groep	8	in	een	projectje	
gaan	 meehelpen	 met	 de	 restauratie.	 Ook	
loopt	 een	 verzoek	 bij	 de	 afdeling	 Bouw-

Maquette Slot verhuist naar Jenaplan school

kunde	 van	 het	 HBO	 in	 ‘s-Hertogenbosch	
of	er	maquettebouwers	zijn	die	een	handje	
willen	helpen.	Als	 de	 restauratie	 is	 gelukt,	
zal	de	maquette	te	zijner	tijd	op	een	mooie	
plaats	worden	opgesteld.
Dinsdag	8	januari	vond	het	transport	plaats	
dat	toch	wel	enige	voeten	in	de	aarde	had	
vanwege	 de	 omvang	 en	 het	 gewicht	 van	
de	maquette.	Met	hulp	van	alle	betrokken	

partijen	is	het	schaalmodel	uiteindelijk	in	de	
school	aangekomen.
Niet	van	alle	modellen	 is	bekend	waar	die	
zijn	 gebleven.	 Er	 wordt	 nog	 gezocht	 naar	
de	maquettes	van	de	kastelen	Beeckendael,	
Dalienwaard	en	Zwaenenstede.	
Heeft	iemand	informatie	daarover,	laat	het	
dan	even	weten	via	info@angrisa.nl.
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Dorpsagenda
De Tweeterp verschijnt elke 
maand en wordt gratis huis 

aan huis verspreid in 
Engelen en Bokhoven. 

Oplage: �.��� 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	,	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	16	februari
Kopij	moet	uiterlijk	

dinsdag � februari
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

(S)limmerik

Elke woensdag
0.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Maandag 21 januari
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Zondag 27 januari
1.00 uur

FC Engelen tegen RKDVC

Zondag 3 februari
1.00 uur

Redhouse Live
in De Engelenburcht

Dinsdag  februari 
10.00 uur

Koffi  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

In	dit	nieuwe	jaar	door	koop	of	huren,
krijgt	men	mogelijk	nieuwe	buren.
Met	de	wens	‘dat	zit	wel	goed’,
graag	snel	gewend	in	goed	gemoed,
plus	woonplezier	wat	lang	mag	duren.



- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

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

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.

- We bezorgen tot in de keuken.

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd.

Voordelen op een rij:

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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

*niet geldig voor onze

PLUS EXPRESS service.

Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:

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

Om goed van start 

te gaan: ook dit jaar 

bezorgen wij uw 

boodschappen 

GRATIS THUIS

PLUS wenst u een gelukkig en gezond 2019


