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U-Battle Run gaat internationaal
Terugblik op leuke evenementen
Engelenburcht nu echt aangepakt
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Van de bestuursraad
De werkwijze van de nieuwe bestuursraad
Yvonne Schram
Nog niet zo lang geleden had ieder dorp
zijn eigen gemeentehuis en gemeentebestuur. De wethouders waren bekenden en
ook de meeste ambtenaren woonden in het
dorp. Zij maakten deel uit van de gemeenschap en waren daardoor vanzelfsprekend
op de hoogte van wat er leefde in hun dorp.
Zaken die de dorpsbewoners dwars zaten,
werden op informele wijze, tijdens de wekelijkse sportavond, besproken of men liep
even het gemeentehuis binnen om navraag
te doen hoe het met de voortgang van een
bepaald project stond.
Inmiddels zijn de meeste gemeenten heringedeeld en bestrijken ze een groter gebied,
waardoor de afstand tussen de burger en
de gemeente in zowel sociaal als fysiek
opzicht groter is geworden. De contacten
met het gemeentebestuur verlopen via
formelere procedures en ook de gemeente
’s-Hertogenbosch moet haar aandacht
verdelen over meerdere dorpen en wijken.
De gemeente Engelen en Bokhoven is
in 1971 vrijwillig geannexeerd door de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
Het instellen van de Bestuursraad EngelenBokhoven, een gekozen dorpsraad, is één
van de annexatievoorwaarden geweest.
In de Gemeentewet wordt de bestuursraad een territoriale adviescommissie
genoemd: de bestuursraad adviseert over
het grondgebied van Engelen, de kastelen
en Bokhoven.
In 2018 is een nieuwe bestuursraad gekozen
voor de komende 4 jaar.
Samengevat kent de bestuursraad de
volgende taken:
•
een brug vormen tussen burger en
overheid;

•

•
•

problemen signaleren;
gevraagd en ongevraagd advies geven
aan het college van burgemeester en
wethouders en indirect aan de leden
van de gemeenteraad;
•
draagvlak creëren voor (gemeentelijke)
plannen;
•
beleidsplannen beoordelen;
•
beoordelen van aanvragen van bewoners voor subsidie en het verdelen van
het dorpsbudget;
•
het organiseren van dorpstafels om
zich te informeren over actuele kwesties en de mening van de dorpsbewoners hierover op te halen.
Belangrijk element in de werkwijze van de
bestuursraad is de rol van de portefeuilles.
In de vorige Tweeterp hebt u kunnen lezen,
dat er 9 portefeuilles zijn geformeerd.
In principe brengt de bestuursraad adviezen
uit. De portefeuilles bereiden deze voor. De
formele discussie over adviezen heeft in de
bestuursraad plaats.
Alle adviezen van de bestuursraad worden
gedocumenteerd en gearchiveerd en zijn te
lezen op de website: www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/
Iedere portefeuille heeft een contactpersoon (trekker). Van deze contactpersoon
worden de volgende zaken verwacht. Hij/
zij:
•
roept regelmatig (afhankelijk van de

•

•

•

•

urgentie van onderwerpen) de portefeuilleleden bij elkaar om elkaar in
te lichten over lopende activiteiten
(onderwerpen) en nader af te stemmen
over conceptadviezen;
zorgt voor afstemming voor het
bijwonen
van
bijeenkomsten
(gesprekken met bewoners, verenigingen, met ambtenaren, gemeenteraadsleden, klankbordgroepen, informatiebijeenkomsten en dergelijke);
vraagt een vertegenwoordiger die op
deze bijeenkomsten is geweest om een
beknopt verslag van punten die voor
de betreffende portefeuille en voor de
bestuursraad van belang zijn;
zorgt voor de rapportage in de
voorbereidingsbijeenkomst van de
bestuursraad in de week voorafgaand
aan de formele (openbare) vergadering van de bestuursraad, waarbij ook
de wethouder aanwezig is;
behandelt vragen van bewoners aan de
bestuursraad met betrekking tot zijn/
haar portefeuille. Hierbij dient hij/zij de
leden van de portefeuille te betrekken;
zorgt voor overige zaken, die onderling
afgesproken worden .

De leden van de bestuursraad zijn na de
installatie van de nieuwe bestuursraad in
april gestart met zich te verdiepen in een
aantal belangrijke onderwerpen (speerpunten of aandachtspunten) binnen elke
portefeuille om te komen tot een beleidsplan voor de periode 2018 - 2022.
In de Tweeterp gaan we u de komende
maanden informeren over de belangrijke
onderwerpen in het beleidsplan.
In dit nummer van De Tweeterp wordt de
aftrap gegeven door Bram van der Ploeg,
portefeuillehouder Sport en Recreatie. Zijn
onderwerp: de trapveldjes voor onze jeugd
in Engelen, de kastelen en Bokhoven.

Advies over subsidie voor De Engelenburcht
Yolie Mulkens
Een van de taken van de bestuursraad is
het gevraagd, dan wel ongevraagd advies
uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders in zaken die het
bestuursgebied aangaan. Begin mei jl.
werd de bestuursraad gevraagd om een
advies uit te brengen over een subsidie
van ruim € 60.000,00 voor het onderhoud
van de Engelenburcht. Een groep bewo-

ners deed een aanvraag voor een bijdrage
uit het Maatschappelijk Initiatief Fonds van
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Een financieel instrument dat het mogelijk maakt om
snel in te spelen op maatschappelijke initiatieven van inwoners, die de sociale kwaliteit van de gemeente willen verbeteren. In
principe wilde de gemeente de aanvraag
positief beoordelen maar vroeg ook om

advies bij de bestuursraad. Hoewel het
heel kort dag was om de aanvraag nog met
het ‘oude’ college te behandelen zijn we
voortvarend aan de slag gegaan. De subsidieaanvraag en een bijlage van Stichting
Dorpshuis Engelen als toelichting werden
snel toegezonden en van eerste commentaar voorzien.
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‘Maak de stap vooruit”

Martijn Bekkers
06-22344642
info@kijknu.nu
www.kijknu.nu

kijk nu biedt workshops en coaching
voor iedereen die helderheid wil in
problemen of kwesties die geluk en
succes in de weg staan. Ouders,
kinderen, tieners, jongvolwassenen,
volwassenen en professionals in
onderwijs en bedrijfsleven: kom in je
kracht, ontwikkel jezelf, leer jezelf en
anderen beter begrijpen en ontdek hoe
je je doelen kunt bereiken!
Wil je weten wat kijk nu voor jou kan
betekenen? Neem dan contact op en
maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

kijk nu - Voor een krachtige kijk op het leven

Advies over subsidie voor De Engelenburcht
Yolie Mulkens en John Branderhorst van
de bestuursraad voerden een aantal
gesprekken met de voorzitter van De Engelenburcht Frank Hoevenaars, de begeleidende ambtenaar van de gemeente de heer
Paul van Gemert en de wijkmanager Ronnie
van Gaal. In de gesprekken met de laatste
twee werd duidelijk, dat de gemeente positief staat tegenover het toezeggen van
deze subsidie, maar dat zij het ook zien
als overgangssubsidie om een termijn van
tien jaar te overbruggen. Op dit moment
ontvangt De Engelenburcht al jaren geen
subsidie voor exploitatie en of onderhoud.

zaken werden van alle kanten belicht en
adviezen bekeken. Het bestuur toont initiatief om ook met de Bestuursraad veel
meer te overleggen en wil komen tot het
oprichten van een adviescommissie waarin
meerdere partijen een plaats krijgen. Deze
adviescommissie kan het bestuur informeren over de rol en plaats van de Engelenburcht niet alleen nu maar vooral ook
over 10 jaar als de bevolking van Engelen en
Bokhoven verschillend van samenstelling
is en (nog) meer ouderen in onze dorpen
wonen.

Bijlage De Engelenburcht

De bestuursraad staat achter het advies
van de gemeente om dit grote subsidiebedrag te verlenen. De subsidie komt niet
uit het bekende wijk- en dorpsbudget maar
uit een ander fonds. Daarmee blijft het
volledige bedrag uit het wijkbudget intact
voor andere activiteiten in ons bestuursgebied. Tevens onderschrijft de bestuursraad
de noodzaak dat het huidige gebouw de
nodige en wettelijk verplichte aanpassingen
hard nodig heeft, maar dat het daaraan
verbonden initiatief tot de oprichting van
de genoemde adviescommissie onontbeerlijk is.
De in de bijlage genoemde aanpassingen
van het gebouw ziet de bestuursraad als
oplossingen voor de korte termijn om de
komende tien jaar te overbruggen naar een
eventuele nieuwe situatie van De Engelenburcht.
Toch plaatst de bestuursraad ook kanttekeningen. Er worden onvoldoende alternatieven gezien bij eventuele tegenslagen
door het ontbreken van de toegezegde
sponsorgelden alsook bij tegenslagen in
de verbouwingskosten. Het bestuur van De
Engelenburcht heeft echter in de afgelopen
twee jaar daadkracht getoond en met hulp

In de bijlage van de subsidieaanvraag zijn
doel, draagvlak, initiatieven nu en in de
toekomst en bestemming van de subsidie
beschreven en met foto’s toegelicht. De
uitgaven zijn er vooral op gericht om de
nodige en wettelijk verplichte aanpassingen aan het gebouw te laten uitvoeren.
Voorbeelden zijn het aanpassen van de
toegankelijkheid ten behoeve van mindervaliden, het opknappen van de buitenzijde en (nood)toegang van het gebouw.
In totaal worden zo’n 13 posten genoemd
waarvan het bestuur van De Engelenburcht
aangeeft dat deze op zeer korte termijn
moeten worden aangepakt. Een totaalpakket dat bekostigd moet worden uit deze
subsidie. Ook wordt in de bijlage melding
gemaakt van de plannen om ook zelf
gelden en sponsoren bijeen te brengen om
De Engelenburcht een doorstart te geven.
Qua programmering en coördinatie van de
vele vrijwilligers zijn stappen gemaakt. Doel
is vooral om de activiteiten erop te richten
om de samenhang binnen de bevolking te
blijven ondersteunen en of uit te breiden.
Dit alles werd in het gesprek met Frank
Hoevenaars kritisch doorgesproken en de

Positief advies bestuursraad

van de adviescommissie zal een haalbare
oplossing worden gevonden. Daarom
ondersteunt de Bestuursraad Engelen-Bokhoven deze aanvraag voor subsidie uit het
MIF fonds. Immers de voortgang van activiteiten in De Engelenburcht en de huisvesting van veel verenigingen zijn belangrijk
als maatschappelijke en verbindende factor
in onze twee dorpen Bokhoven en Engelen,
inclusief de Haverleij.
Wilt u het volledige advies van de bestuursraad lezen ga dan naar de website van de
bestuursraad:
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/
adviezen-en-publicaties/engelenburcht.

Besluit

Op 5 juni 2018 nam het college van burgemeester en wethouders het definitieve
positieve besluit om de aanvraag goed te
keuren. Een geweldige opsteker voor De
Engelenburcht, het bestuur en alle gebruikers en bezoekers. De Engelenburcht gaat
binnenkort blinken en bruisen, dat is zeker!

Speel- en trapvelden Slot Haverleij, Oeverhuyze en Heesterhuyze
Bram van der Ploeg
Nu de gemeente ’s-Hertogenbosch een
duurzamere richting wil inslaan en de
ambitie heeft uitgesproken om de burgers
meer te laten participeren in het bieden
van oplossingen, biedt dit de gelegenheid om nogmaals te gaan kijken naar
de verschillende speel- en trapvelden in
Engelen, Haverleij en Bokhoven. Al enige
tijd vormen de speel-en trapvelden een
probleem in onze dorpen. Door het intensief gebruik, (voor sommige velden een
ongunstige) ligging en beperkt onderhoud
vanuit de gemeente, is de ondergrond van
veel velden zeer hard. Bij regen is deze

ondergrond door een tekort aan “goed”
gras zeer drassig en vrijwel onbruikbaar
voor de daaropvolgende dagen (zichtbaar
op foto, speelveld Slot). Veel bewoners met
kinderen laten hun kinderen niet meer op
zulke velden spelen, omdat het onveilig
is. Daarom moet hier snel verandering
in komen, want iedereen moet gewoon
kunnen spelen en bewegen in zijn directe
omgeving.

hebben of een bijdrage willen leveren, stuur
dan uw bericht aan info@bestuursraad.nl
t.a.v. Bram van der Ploeg.

Momenteel is onze portefeuillehouder
Bram van der Ploeg van Sport en Recreatie
druk bezig met de situatie. Mocht u vragen
De Tweeterp juni 2018 • pagina 5

?

Eindelijk.....
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Met trots kunnen we iedereen berichten dat we binnenkort kunnen gaan starten
met de werkzaamheden om de Engelenburcht gereed te maken voor
de toekomst.......
Een gebruiksvriendelijk, veilige en uitnodigende accomodatie voor al
onze huurders, verenigingen, feestvierders, festival bezoekers, dorpsfeest en
evenement bezoekers en overige gebruikers!
Binnenkort gaan we je verder informeren over onze plannen, werkzaamheden
en aankomende vacantie activiteiten.
vakantie toe en zien je graag weer in de vernieuwde Engelenburcht.
Het bestuur, de beheerder en alle medewerkers van de Engelenburcht

onzze
on

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

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

FoodTour 2018
Zaterdag 30 juni
Op zaterdag 30 juni 2018 vindt de 1e editie plaats van de:
FoodTour “ De culinaire Wandeling van Engelen”
Vanaf 12.00 uur kunt u uw stempelkaart ophalen in
de Engelenburcht.
Vervolgens loopt u door het authentieke gedeelte van Engelen
een route langs verschillende locaties.
Op elke locatie kunt u kennismaken en genieten van het aanbod
van de locale horeca en diverse ondernemers uit Engelen.
FoodTour Engelen is een compleet gevulde dag, waarbij dit jaar de
‘stichting Met Je Hart’ centraal staat.
FoodTour Engelen staat in het teken van elkaar ontmoeten, genieten,
proeven, live-muziek en het ontdekken van schitterende horecazaken.
U kunt de ontwikkelingen rondom de FoodTour en het programma
via de facebook Foodtour/Engelen en op de site van de Engelenburcht

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

De TweeTerp juni 2018 • pagina 7

Volgende vergadering Bestuursraad
Engelen-Bokhoven
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag
3 september 2018 om 20.00 uur in de
Engelenburcht.
Insprekers kunnen zich aanmelden tot 3
september 12.00 uur via info@bestuursraad.nl Voor eerdere vergaderstukken zie
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Jouw voeding, jouw leefstijl, jouw gezondheid

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

info@vanappeltotzeekraal.nl
Hartegroet,
Chantal van den Brandt-Simons

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

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

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

www.eigenwijzekinderopvang.nl

Zwembad producten
Chloortabletten 200 en 20 gram 5kg 40,- euro
Chloortabletten multi

5kg 40,- euro

ph plus en ph minus

5kg 22,50 euro

chloor snel granulaat

5kg 40,- euro

Vlokmiddel

5.l 25,00 euro

Opheldermiddel

5.l 30,- euro

van Hal Beheer bv
Graaf van Solmsweg 99 Engelen
073-6311263 / 06 53 228 224
email vanhalbeheerbv@home.nl

“Een bord kun je maar één keer scoren, uit eten elke dag”.

De ‘hobby’ van Jimmy van Zeelst
René van der Hoeven

Verzamelwoede

Onder een groot stralend bord in de woonkeuken steekt Jimmy van wal. Hij vertelt
graag, met ongebreideld enthousiasme,
heel veel en liefst alles tegelijk. Jimmy, 25,
verzamelt borden en handelt erin. Het is zijn
lust en zijn leven. Op zijn mobieltje houdt
hij, ook tijdens dit gesprek, permanent in
de gaten of er iets interessants te kopen,
verkopen of ruilen valt. Zo ook op school.
Kwam er iets interessants langs, dan moest
hij even naar het toilet of meldde zich ziek,
stapte in zijn auto en was weg. Dat gaf nooit
problemen daar zijn resultaten goed waren.
Een stagebegeleider beloofde hij ooit een
premie als hij weg mocht om een bord te
halen: hij mocht gaan.
Vraagt u zich inmiddels af waar dit precies
over gaat? Over geëmailleerde reclameborden. U weet wel, die vroeger vaak aan
gevels hingen. Zijn vader is verzamelaar en
struinde rommelmarkten en brocantes af.
Jimmy mocht van kinds af aan mee en zoals
de ouden zongen…. Vanaf een jaar of twaalf
begon hij onder toeziend oog te verzamelen via internet. Op Marktplaats kocht
hij zijn eerste bord en dat was meteen een
top bord.
Pa stimuleerde zoonlief door hem een
percentage te geven als hij een mooi bord
voor hem vond. Jimmy ging steeds zelfstandiger opereren, kocht zwart-wit tekstbordjes met ‘niet spuwen’ of ‘verboden
te rooken’. Op zijn achttiende haalde hij
razendsnel zijn rijbewijs en toen begon
het echte ‘bordenleven’. Hij bezocht verzamelaars om borden te bekijken, kopen of
ruilen en had een hoge gunfactor want
bracht jong bloed in de ietwat bedaagde
verzamelaarsclub.

Ondernemer

Pakweg vier jaar geleden maakte hij van
zijn hobby zijn werk, breidde zijn privéverzameling uit en verhoogde het niveau door
tekstborden te vervangen door borden
met afbeeldingen en weinig tekst. Met het
oog op de toekomst startte hij een handelsonderneming om eventueel overal in te
kunnen handelen.
Rijdt hij in Frankrijk en ziet hij een mooi bord
hangen dan probeert hij het te kopen. Ook
in het café snijdt hij altijd weer zijn hobby
aan onder het motto ‘je weet maar nooit’.
Hij is er continue mee bezig, weet echt
van nep te onderscheiden en vooral ook
de marktwaarde te bepalen. Borden zijn

herkenbaar aan hun specifieke en unieke
eigenschappen zoals bijvoorbeeld kleine
beschadigingen of foutjes in het emailleerproces. Ze werden aanvankelijk van blik
gemaakt, in de periode 1910 tot 1970 ging
men over op de veel duurzamere en voor
verzamelaars interessante emaillen borden.
De handelsonderneming was een goede
keuze. Inmiddels heeft hij ook een verzameling antieke Nederlandstalige lichtbakken en curiosa, een stalen snoek van
twee meter, een hond met een centenbakje
om zijn nek, zoiets als de knikengel in de St.
Jan met kerst etc.
De topstukken zijn van twee sigarettenmerken Paramount en Caballero. Toen was
roken nog heel gewoon. Puntgaaf, weinig
tekst en het pakje sigaretten prominent
in beeld met een ‘tijdloze vrouw die over
honderd jaar nog knap is’. Borden die overal
in elk interieur passen, wereldwijd bekend
en verhandelbaar.

Kunst

Jimmy beschouwt het als een kunstvorm.
Het is uniek handwerk hoewel er vaak meer
exemplaren van zijn. Een plaat staal wordt
geëmailleerd door er emailleerpoeder op te
doen en het geheel bij hoge temperatuur in
een oven te bakken. Eerst de basiskleur bij
ongeveer 1000 graden en daarna één voor
één de andere lagen bij een telkens lagere
temperatuur om te voorkomen dat de lagen
door elkaar vloeien. Als laatste komt er een
laag voor de glans en bescherming. Deze
lagen liggen voelbaar op het bord. Emaillen
borden zijn de voorloper van 3D.

Anekdotes

Hij ontdekte ooit in een schuur zeven van
de prachtigste borden, geheel onder de
kippenstront. De prijs van het exemplaar
dat hij reeds bezat, kelderde helaas fors.
Ook op zolders is het nodige te vinden.
Vaak gaat het dan om geërfde borden waar
de mensen vanaf willen. Soms komt hij voor
een bepaald bord en dan blijkt er op zolder
iets nog veel mooiers te liggen.
Ooit haalde hij samen met zijn vader in
diens splinternieuwe auto in Friesland een
bord op, het bleek een bord te zijn van 2,5
x 1,3 meter. Goede raad was duur, dus op
het dak gebonden met touwen door de
ramen. Alles ging goed tot vaderlief thuis
de achterklep opendeed, maar vergat, dat
het bord uitstak. Gelukkig was alleen de
auto beschadigd.
Hij heeft een schat van een vriendin en gaat
binnenkort met haar en zijn verzameling
samenwonen. Zijn moeder is hier zielsgelukkig mee, al is het maar omdat ze weer
een deel van haar huis terugkrijgt. Jimmy
ontmoette zijn lief voor het eerst in café
Hiëronymus in ‘s-Hertogenbosch, dat vol
hangt met emaillen borden. Ze wist dus
waaraan ze begon, zie motto. Ze vond het
dan ook helemaal niet erg, dat onlangs tot
driemaal toe een gezamenlijk winkelbezoek aan de stad op het laatste moment
niet doorging. Plots bleek er een interessant bord te koop en weg was Jimmy. Echte
liefde dus.

De expositieruimte

Gezien het bord aan de wand zijn mijn
verwachtingen over het bekijken van de
verzameling hooggespannen. De bezichtiging valt helaas erg tegen. Zeker, er hangt
een aantal prachtexemplaren, maar zo
goed als alles is ingepakt in kisten, dozen of
papier, alles is volgestapeld. Geen ruimte
aan de muur voor al dat moois. Een grote
zaal zou prachtig zijn, ook voor het tonen
van de lichtbakken.
Het is een waar lustoord voor een verzamelaar, Jimmy waant zich tussen zijn al dan
niet verpakte borden in de zevende hemel.
Opgetogen vertelt hij aan de hand van de
wel zichtbare borden over de baktechniek,
waarom er oortjes aan zitten, waarom naar
een bolle vorm is gegaan.
Heeft u nog een mooi bord of wilt u er één,
neem dan contact op met Jimmy.:
info@vanzeelsthandelsonderneming.com
www.emaillereclame.com 0623407227
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www.naukfashion.nl

NauK Fashion, Weislag 2, Engelen, 06-12605099
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Plaatsen vrij bij seniorengym

Lekkerder in je vel
Monique Geertsen

Gezellig, en nog goed voor lijf en leden
ook. Zeker als je een dagje ouder wordt.
De seniorengym, ofwel Beweeg-uFit-gym op de dinsdagmiddag in De
Engelenburcht voorziet al bijna 40 jaar
in een behoefte. En nu is er weer plaats
voor ‘nieuwe’ sportievelingen (m/v)
vanaf 65 jaar.
‘Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées, tiediediediedie.’ Deze vrolijke melodie
uit de luidsprekers is ook wel bekend als
‘O Waterlooplein, o Waterlooplein’ van
Johnny en Rijk. Wie onmiddellijk weet
wie Johnny en Rijk zijn, heeft waarschijnlijk de leeftijd voor de seniorengym, en
die beweegt vanmiddag gezellig mee op
het opwekkende deuntje en aanwijzingen
van docente Elzemiek: “En hak en teen, en
hak en teen en heffen dat been!” (Tussen
haakjes: Johnny Kraaykamp en Rijk de
Gooyer waren enkele decennia geleden
een populair komisch duo).

Veiligheid

“Lekker bewegen, op een gezellige manier,
met veel verschillende materialen, met en
zonder muziek. Dat is het doel van onze
seniorengym”, legt docente Elzemiek
Korteweg uit. “Juist voor wie ouder wordt, is
het belangrijk te blijven bewegen. De kans
om te vallen neemt toe doordat je spierkracht afneemt. Iets wat je zelf niet zo gauw
in de gaten hebt. Je struikelt bijvoorbeeld
simpelweg over een kleedje in huis doordat
je wat meer bent gaan sloffen. Bedenk

eens wat voor ellende dat geeft! Door de
gym worden spieren sterker, gewrichten
soepeler, het gevoel voor balans beter en
het reactievermogen scherper. De veiligheid neemt dus toe. Bovendien zit je veel
lekkerder in je vel. Bewegen geeft ook
energie.”

Fijne muziek

“Maar je moet niet alleen gymmen omdat
de dokter zegt dat het goed voor je is”,
haast ze te benadrukken. “Het gaat ook heel
erg om het plezier. We hebben vaak fijne
muziek erbij, dat beweegt lekkerder. We
beginnen met een goede warming up en
dan de oefeningen staand of bij een stoel,
voor een steuntje. Rennen en springen
doen we niet, net zomin als grondoefeningen. Als iets niet lukt, sla je gewoon even
over. Het is altijd anders. We werken met
ballen, ringen, frisbees, hoepels, tennisrackets, ballonnen, isolatiebuizen…. Soms
alleen, soms in koppels. Heel gezellig.”

Warm bad

Gezelligheid en saamhorigheid zijn ook
de redenen dat een 73-jarige deelneemster al jaren trouw de gymclub bezoekt. “Ik
kan hier weer lachen”, zegt de vrouw, die
ook graag dagjes uit organiseert voor haar
medegymmers. “Sinds drie jaar ben ik weer
alleen, heel verdrietig, maar hier voelt het
als een warm bad. We drinken samen koffie,
voor of na de les, dan kun je je ei kwijt, heel
fijn.”

Uiterst links Idy Vriens, 2e v.l. Corrie de Bie, zittend uiterst rechts docente Elzemiek Korteweg

Veel moderner

En ja, zoals het gaat, niets in het leven is
eeuwig. Zo zijn er ook trouwe bezoekers die
om gezondheidsredenen moeten stoppen.
Zoals Corrie de Bie (80). Ze is zelfs 31 jaar
lid geweest, en wierf actief nieuwe leden.
Ze heeft heel wat gymleraren voorbij
zien komen. “Het begon ooit als bejaardengym. Nu is het allemaal veel moderner
geworden”. Docente Elzemiek is ook heel
goed opgeleid. Ze weet precies wat goed
bij ons past. Heel jammer dat ik moet
stoppen.” Hetzelfde vindt Idy Vriens (78),
die 20 jaar lid was, en na een bovenbeenbreuk vorig jaar erg onzeker is geworden
in haar bewegingen. “Eerst maar eens aan
de slag met een fysiotherapeut. Hopelijk
vermindert mijn valangst zodat ik weer kan
gaan sporten.” Zo moesten er helaas nog
een paar afhaken. En nu zijn er dus weer
plaatsen vrijgekomen. Mooie kans om
eens iets nieuws uit te proberen 65-plusser
(m/v)? En dat voor zo’n € 2,50 per week.
De lessen in juni zijn trouwens gratis, mooi
meegenomen!
In juni kunnen senioren vanaf 65 jaar gratis
kennismaken
met
Beweeg–u-Fit-gym,
aangeboden door Vivent. De proeflessen
zijn iedere dinsdagmiddag van 14.45 tot
15.45 uur in De Engelenburcht, Heuvel
18 in Engelen. Vooraf aanmelden hoeft
niet. Meer weten? Neem contact op met
buurtsportcoach Ilvie van Schijndel. Mail:
i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl, of bel:
0611738742.
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ATELIER

De Heerlijkheid

In het prachtige dorpje Bokhoven, onder de rook van ’s-Hertogenbosch, vind je een bijzonder
sfeervol atelier. Het atelier maakt deel uit van een oude boerderij, een Rijksmonument, pal
naast het kerkje uit de 15e eeuw. De ideale plek voor de beste inspiratie.
Onder professionele begeleiding van Marike Boerman leer je hier tekenen en schilderen. Er is in alle
opzichten ruimte. Ruimte voor als je wilt beginnen met schilderen of tekenen, maar ook als je al langer
met beeldende kunst bezig bent. Er is ruimte voor groot en klein werk, maar bovenal ruimte voor
creativiteit, ontspanning en rust. Marike laat je op een prettige wijze kennis maken met materialen,
technieken en theorieën.

Workshops

Marike biedt met regelmaat workshops aan. Variërend van één dag tot meerdaagse workshops. Lijkt
het je leuk een van de workshops te volgen, of zou je er een samen met vrienden of collega’s willen
plannen? Stuur een mail, je bent van harte welkom.

Programma

- Woensdag tekenen/schilderen van 9.30 tot 12 uur (volwassenen)

- Woensdag tekenen/schilderen van 14.30 tot 16.00 uur (kinderen in de leeftijd van 8 tot 13). Een
heerlijke middag ontdekken wat je allemaal kunt.
- Woensdag drie dimensionaal van 16.30 tot 18.00 uur (kinderen in de leeftijd van 8 tot 13). We
gaan bouwen, boetseren, timmeren, beeldhouwen en zagen.
- Vrijdag tekenen/schilderen van 9.30 tot 12.00 uur (volwassenen)

- Vrijdag het kinderkunstatelier van 14.30 tot 16.00 uur (kinderen in de leeftijd van 6 tot 9).
Zowel tekenen, schilderen als met hout, klei en steen werken.

Duurzame energie
Loodgieterwerken
CV Installatie’s
Dakbedekking
Verkoop van sanitair en
installatie materialen

Ben je benieuwd wat Marike maakt, of wil je meer informatie over de cursussen of workshops,
ga dan naar de website: www.marikeboerman.nl
Gravin Helenastraat 3 / 5221 CB Bokhoven / 06-18275207 / marikeboerman@gmail.com

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

Meer dan 600 deelnemers willen de U-Battle Run niet missen ...

De Paal Parket U-Battle Run gaat internationaal!
Het aftellen is begonnen, de inschrijving
is gesloten en we maken ons op voor de
Paal Parket U-Battle Run 2018 met meer
dan 600 deelnemers! Geweldig dat er zo
veel sportievelingen meedoen aan onze
survivalrun in Engelen.

De deelnemers komen niet alleen uit
Engelen, maar alle windstreken zijn vertegenwoordigd; van Leeuwarden tot Cadier
en Keer en van Den Haag tot Dinxperlo.
Zelfs uit België en Duitsland zijn er deelnemers die onze run niet willen missen!
Het zal op 1 juli dus best druk worden in het
dorp, met name rond het Engelerhart en de
kastelen. We vragen dan ook om vooral te
voet of met de fiets naar het evenement te
komen, of je nu deelnemer, supporter of
vrijwilliger bent. Er is namelijk ook een fietsroute, zodat je je favoriete deelnemer goed
kan volgen! Ook zijn er op het parcours een
paar oversteekplaatsen met verkeersregelaars en informeren we zoveel mogelijk
met verkeersborden. Misschien leidt het
tot wat verkeershinder, maar we hopen, dat
iedereen hier rekening mee wil houden.

Veiligheid

Zoals in de vorige Tweeterp al aangegeven,
wordt er binnenkort al meer zichtbaar van

het parcours. Een professionele bouwploeg
gaat beginnen met het opbouwen van de
hindernissen. We willen nogmaals erop
wijzen, dat zo’n hindernis (in aanbouw) er
interessant uit kan zien voor de jeugd ...
Máár, voor ieders veiligheid: klim er alsjeblieft niet in en kom ook nergens aan!

Vrijwilligers

Tot slot nodigen we natuurlijk iedereen
uit om naar de Paal Parket U-Battle Run te
komen kijken. Op het start/finish-terrein
(Sportpark) is de begin- en eindhindernis
goed te zien en dat ook nog eens onder het
genot van een hapje en een drankje!
We hebben er ontzettend veel zin in, hopelijk tot dan!

Misschien ben je onlangs nog benaderd
door een van onze commissieleden (én
dorpsgenoten Rob Maas of Wim Roelsma)
om je aan te melden als vrijwilliger?
Mísschien ... leek het je sowieso al leuk om
mee te helpen, maar is het er nog niet van
gekomen om je op te geven. Mísschien...
had je er helemaal nog niet over nagedacht,
maar denk je na het lezen van deze ‘noodkreet’ om tóch mee te helpen …? Nou, héél
graag! We kunnen niet vaak genoeg benadrukken, dat een evenement als dit, valt of
staat bij genoeg vrijwilligers. Aanmelden
kan nog steeds! Via de website www.u-battle-run.nl/vrijwilligers of stuur een mailtje
naar vrijwilligers@u-battle-run.nl. Ken je
iemand van de organisatie of leden van
U-Base, dan kun je natuurlijk ook op die
manier nog aangeven dat je zou willen
helpen.

Leden TV Engelen brengen € 33.000,00 bijeen
We zijn erg trots op onze leden! Met de
crowdfunding voor nieuwe ledverlichting
voor de banen is binnen één maand 33.000
euro bijeen gebracht. Leden hebben dit
bedrag aan de vereniging geleend door
het aanschaffen van obligaties. We hadden
natuurlijk wel gehoopt dat het zou lukken,
maar het moest nog maar gerealiseerd
worden.
Ledverlichting
helpt
Tennisvereniging
Engelen de komende jaren om duurzamer
worden. Dat doen we onder meer door te
investeren in duurzame energie. In 2018
nemen we een eerste stap door de huidige
baanverlichting van ons tennispark te
vervangen door ledverlichting. Dit levert
naast een besparing op energieverbruik
ook een flinke reductie op de onderhoudskosten op.

Kampioenen

We hebben weer kampioenen bij onze
vereniging. In de voorjaarscompetitie zijn
de teams Gemengd Dubbel 17+ 1 (2e klasse)
en Gemengd 17+ kampioen geworden. Dit

zijn onze vlaggendragers waar we trots op
zijn en we willen hen dan ook van harte feliciteren!

Dubbeldooiertoernooi

Van 23 juni tot en met 1 juli is er weer ons
jaarlijkse open toernooi. Het is voor het
eerst dat we het voor de zomer organiseren. Het is een mooi moment om op ons
eigen park tegen leden van andere verenigingen te spelen. Jij bent er toch ook bij?
Aanmelden kan via www.toernooi.nl.

Clubkampioenschappen:
4 tot en met 12 september

Vlak na de zomervakantie worden de clubkampioenschappen georganiseerd. Dan
wordt uitgemaakt wie zich de beste van de
vereniging 2018 mag noemen. De clubkampioenschappen 2018 organiseren we van
25 augustus tot en met 2 september voor
zowel voor de senioren als voor de jeugd.
Aanmelden kan (binnenkort) via www.toernooi.nl. Houd de website www.tennis-engelen.nl in de gaten.
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ONZE SERVICE
Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de
transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs
500k
Prijs in euro’s

Doorlooptijd in dagen

750
500
250

250k

0

0
Landelijk

Gemiddelde
beoordeling

Noord-brabant

Bighelaardij

Landelijk

Noord-brabant

8,7

9,1

Verkoop

Aankoop

Bighelaardij

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

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl

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

180207_Adv_Bighelaar_190x120_v2.indd 1

Iedereen in de beste handen

Fysio- en Manuele therapie Engelen is een fysiotherapiepraktijk voor mensen met
beweegproblemen en biedt praktische oplossingen en een actieve trainingsgerichte
aanpak voor gezond bewegen met aandacht voor persoonlijke begeleiding.
Meer weten? Neem contact met ons op.

07-02-18 13:56

Behandeling
‘s avonds
mogelijk

en

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

Tineke van der Lee
Op vrijdag 1 juni hebben de bovenbouwgroepen hun meester/juffen-dag gevierd.
Het was een hele gezellige morgen. Ze
gingen film kijken, er werden spelletjes
gedaan en alle groepen gingen naar het
fortje. Natuurlijk werden de kinderen
verwend met allerlei lekkernijen.

Voor de middenbouw betekent dit lekker
lezen, boeken beoordelen, elkaar motiveren en leuke boeken promoten. Met het
mooie weer vinden de kinderen het heerlijk
om met een boek in de tuin te liggen lezen.
Hopelijk pakken ze straks in de vakantie
ook een boek!

verband met de weersvoorspellingen niet
door. Nu staat de sponsorloop voor KIKA
gepland op 20 juni.
Op maandag 11 juni hebben de groepen 8
de schoolverlaterssportdag bij OSS Volo.

Groep 7A nam enkele weken geleden
afscheid van juf Iris. Juf Iris ging met zwangerschapsverlof. Intussen zijn de kinderen
bezig met een cadeau voor de baby van
juf Iris. Ze maken een wandversiering voor
de babykamer. Hiervoor ontwierpen ze zelf
een kruissteekpatroontje. Toen dat klaar
was borduurden ze het patroontje zelf. Het
resultaat kunt u zien op de foto’s!

De groepen 7 hebben het project Een tegen
Allen van de bibliotheek, Ze hebben daarvoor een weddenschap afgesloten met juf
Aukje van de bibliotheek. Zij hebben tot
deze week nog de kans om 80 vragen te
beantwoorden. Alle vragen hebben met
boeken te maken, Als het lukt krijgen ze
een film en kunnen ondertussen genieten
van popcorn. Krijgen ze het niet voor
elkaar, dan moet de klas iets aan juf Aukje
geven. Hopelijk lukt het en vinden ze alle
antwoorden!

seerd voor alle leerlingen van groep 8 in
‘s-Hertogenbosch.
De groepen 8 voeren op woensdag 13 en
donderdag 14 juni hun afscheidsmusical
‘De tent op z’n kop’ op in De Engelenburcht.
Van 25 juni tot en met 28 juni gaan de
groepen 8 op schoolkamp in het Kraanven.
De groepen 7 hebben hun praktisch
verkeersexamen op vrijdag 15 juni.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand. Wilt u meer of andere informatie over onze school, dan kunt u contact
opnemen met de directeur, Mevr. B. EntkenBuunen, tel. 073-8519990.

De kleutergroepen zijn bezig met het thema
Schatten en Piraten. Ook de peutergroepen
doen mee met dit project. Bij de peutergroepen is het thema Ridders en Piraten.
Het thema werd geopend met het zoeken
van een schat, die verborgen was op het
plein. Dat zoeken gebeurde aan de hand
van een schatkaart. In de klassen zijn (door
ouders) prachtige piratenhoeken gemaakt.
De kleuters kunnen daar echt van de ‘piratensfeer’ genieten. Ouders komen voorlezen over piraten, de kinderen maken een
schateiland, ze leren eilanden zoeken op de
wereldbol. De woordenschat van de kleuters wordt enorm uitgebreid. Alle kinderen
komen bij toerbeurt aan de beurt om iets
over hun eigen schat te vertellen. Natuurlijk
mogen daar dan door de andere kinderen
vragen over worden gesteld.
Het thema wordt afgesloten met een
tentoonstelling van de schatten, de
gemaakte tekeningen, kaarten en schilderijen. De kinderen vertellen dan aan
iedereen die het horen wil iets over hun
schat. Alle ouders zijn dan van harte
welkom.

Voor de komende periode staan er nog een
aantal activiteiten op het programma:
De actie GOED-DOEL ging op 23 mei in

Deze sportdag wordt elk jaar georgani-

Verschillende groepen zijn bezig met het
Rode Draad project van de bibliotheek.
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Trimsalon
Engelen
Gediplomeerd
Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

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

	
Zo 17 juni
10.00 uur

Elfde zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Jo Boelen

Z0 24 juni
10.00 uur

Twaalfde zondag door het jaar, familieviering ter afsluiting van de eerste communie, het vormsel en het schooljaar
T.i.v. Anton Pijnenburg . Na de viering drinken we gezamenlijk koffie en thee.

Zo 1 juli
10.00 uur

Dertiende zondag door het jaar, woord- en communieviering
T.i.v. Els Dirks-de Kleijn, Joke Merks-van de Heuvel

Zo 8 juli
10.00 uur

Veertiende zondag door het jaar, woord- en communieviering
T.i.v. Ans Bindels

Zo 15 juli
11.15 uur

Vijftiende zondag door het jaar, gezamenlijke eucharistieviering in
Bokhoven
T.i.v. Net Brouwers-van Boekel

Berichten uit de parochie
Dopen

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

Viering in Bokhoven

Het is alweer bijna vakantietijd en ook onze
pastor Fons Boom gaat op vakantie. Tijdens
zijn afwezigheid plannen we één zondag:
zondag 15 juli, als gezamenlijke viering in
Bokhoven. Mocht u vervoer nodig hebben
naar Bokhoven bel of mail dan even naar
het secretariaat. De viering in Bokhoven
begint om 11.15 uur.

Week Nederlandse missionaris

Met Pinksteren hebben we voor de Nederlandse missionarissen in de extra collecte
€ 64,30 ontvangen en overgedragen. Hiervoor onze hartelijke dank.

muzikale invulling werd gedaan door een
gelegenheidskoor onder (bege)leiding van
Natalia Kinzerkaya op de elektronische
piano.

Muziek in de kerk

Op zaterdag 16 juni start om 20.00 uur het
vierde concert rondom het nieuwe orgel in
de St. Lambertuskerk. De vier jaargetijden
volgend, staat dit concert in het teken van
de zomer. Ook deze avond begeleidt het
orgel weer solisten. Dit keer kunt u luisteren
naar sopraan, trompet, tenor en hobo in
combinatie met het orgel. Er staan werken
op het programma van Bach, Mozart, Irving
Berlin, Richard Rogers en vele andere

Eerste Communie

componisten van mooie muziek. U bent van
harte welkom. De kerk is open om 19.30 uur
en de koffie staat klaar. De entree is € 5,00.

Unieke kans voor Bachbijbel!

Het meest bijzondere document uit Bachs
leven is nu beschikbaar als unieke facsimile-uitgave. Een heruitgave die er precies
zo uitziet als het origineel. Compleet met
eigenhandige aantekeningen van Bach
zelf. Deze Bijbel uit het boekenbezit van
Bach heeft hij intensief gebruikt. Hij onderstreepte passages, corrigeerde fouten, en
zette er zelf opmerkingen bij. Het origineel
bevindt zich in een bibliotheek in Amerika.
De Friese uitgever Van Wijnen heeft er een
unieke kunstfacsimile van gemaakt. Drie
enorme boekdelen in een fraaie houten
kist. In een beperkte oplage. Voor liefhebbers van bijzondere Bijbels en voor liefhebbers van de muziek van Bach.
Van 27 juni tot 3 juli 2018 is de Bachbijbel
in te zien bij Boekhandel Berne. Tevens zal
het speciale inzage-exemplaar op 1 juli 2018
worden getoond na afloop van het Berne
Abdijconcert waarbij organist Stephan van
de Wijgert o.a. werk van Bach speelt. Zie
voor meer informatie www.berneabdijconcerten.nl of www.abdijvanberne.nl.

Jong Bisdom Den Bosch Tuinfeest

Het school- en werkjaar gezellig afsluiten
Foto: www.ilsewolf.nl

Vormsel

Op zondag 13 mei werden 7 jongeren
gevormd door Abt Denis Hendrickx van
de Abdij van Berne. Het was een bijzonder
sfeervolle viering waarin je voelde dat er
echt iets waardevols gebeurde. De muzikale opluistering was in handen van het
Crèvekoor.

Eerste Communie

Op zondag 27 mei was er een bijzonder
stemmige Eerste Communieviering waarin
13 kinderen voor het eerst het brood van
Jezus ontvingen. Het thema van de viering
was: ‘Allemaal anders, maar toch gelijk’. De
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en de vakantie relaxed beginnen doe je
(ook) dit jaar samen met Jong Bisdom Den
Bosch, vrijdagavond 29 juni in Drunen,
Raadhuisplein 2. Hier beginnen we om 18.30
uur met een viering met Mgr. De Korte en
aansluitend gaan we feesten met een heerlijke barbecue. We kijken ook vooruit naar
het komende seizoen en de Wereldjongerendagen, er zijn spelletjes en er is volop
muziek. Alle jongeren uit ons bisdom zijn

Vormsel

van harte uitgenodigd voor het Tuinfeest
van Jong Bisdom Den Bosch! Je kunt je tot
22 juni aanmelden via het aanmeldformulier, waar je ook allergieën of dieetwensen
kunt doorgeven. We vragen een eigen
bijdrage van € 5,- per persoon (te betalen
bij het tuinfeest). Aanmelden kan via:
https://goo.gl/forms/FAFKVxywouYI4Y1D2.
Voor vragen kun je mailen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl

Protestantse kerk
Engelen

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

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

Zo 17 juni
10.0 uur

Ds. D.J. Bierenbroodspot

Zo 24 juni
10.0 uur

De heer P. Molenaar
Viering Heilig Avondmaal

Zo 1 juli
10.0 uur

Meditatieve viering

Zo 8 juli
10.0 uur

Ds. P. van Helden
Themadienst:
Mens en Schepper

Zo 15 juli
10.0 uur

Mevr. Ds. B. van Litsenburg

Het klussenteam van FC Engelen
zoekt versterking
Elke dinsdagochtend zijn een 8-tal mensen
aanwezig op sportpark Engelerhart om
allerlei werkzaamheden te verrichten.
De dag begint met een bakkie koffie en
bespreking van wat er die ochtend allemaal
te doen staat.
Een greep uit de variatie aan klussen:
•
Kleine reparaties verrichten; grotere
gebreken die buiten verantwoordelijkheid van FC Engelen vallen signaleren
en bij de gemeente ’s-Hertogenbosch
aankaarten. De ervaring is dat met
de mensen van de gemeente prima
samen te werken is.
•
Ophangen van nieuwe reclameborden
en het schoonmaken van bestaande
borden; op te merken valt dat het
aantal borden gestaag toeneemt.
•
Regelmatig de dug-outs schoonmaken.
•
Op plaatsen waar de maaimachine van
gemeente niet kan komen het gras

•

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

maaien en onkruid verwijderen.
Prullenbakken rond de velden leegmaken; gelukkig werken steeds meer
bezoekers van het park mee om afval
in de bakken te doen.

Naast bovengenoemde werkzaamheden
worden tijdens het voetbalseizoen de
kalklijnen getrokken en indien nodig de
kleedkamers een extra schoonmaakbeurt
gegeven.
Al met al, er is altijd veel werk aan de
winkel; vandaar ook dat het klussenteam
ontzettend blij zou zijn met uitbreiding van
de groep; onder het motto: ‘vele handen
maken het werk lichter’.
Belangstellenden die overwegen zich aan te
sluiten worden uitgenodigd om op de dinsdagochtend een kijkje te komen nemen;
informatie kan ook ingewonnen worden
middels email: facilitair@fcengelen.nl.

is op zoek naar een:

Creatief grafisch vormgever (DTP)
De Engelenburcht gaat vanaf medio juni/juli starten met het uitvoeren van onze plannen en beleid gericht op de toekomst.

Wat zoeken we:

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

17 juni

Vaderdag
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

24 juni

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor Frans Hol, Anneke
Kimmel en overleden leden familie
Masraff

01 juli

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

08 juli

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

15 juli

Viering met orgelbegleiding
Intentie voor An Weijts

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

Iemand met creatief talent, gevoel en drive om ons dorpshuis te promoten, iemand die zich bezig houdt met het ontwerpen
van onze nieuwe folder, ontwerpen van banners, het uitbreiden van onze nieuwe huisstijl en het bewaken hiervan.
Oog voor detail is onmisbaar en ervaring met Illustrator is wel een pre
Dus een uitdagende functie die past binnen het vrijwilligers beleid van ons dorpshuis.
Werken met een leuk team wat voor ogen heeft om ons dorpshuis verder op de kaart te zetten.

Word jij ons creatieve brein? Neem dan snel contact met ons op!
Dit kan via de mail : bestuur@engelenburcht.nl
of je neemt contact op met Frank Hoevenaars, voorzitter st. dorpshuis Engelen, De Engelenburcht. tel 06-31945100
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Aan boord van de CAAN bij de familie De Goeij
René van der Hoeven
Het Hollandsch Diep, lichtjes alom: de raffinaderij in Moerdijk is een soort sprookjeskasteel van licht, hopelijk led. Rood en groen
geven de betonning aan. In principe vaar je
aan de stuurboordkant van het vaarwater
en die is voor ons rood betond, want dit is
richting zee. Op de marifoon worden allerlei
navigatieberichten tussen schepen onderling doorgegeven en wordt contact met
de verkeerspost onderhouden. Papieren
kaarten zijn vervangen door elektronische.
Makkelijk, maar volgens mij zijn die op de
CAAN niet eens nodig, want de schippers
kennen het vaarwater op hun duimpje. AIS
en radar staan hen bij. AIS toont de positie
van een schip, met name snelheid en richting. Je kunt het dus ook meteen oproepen
om afspraken te maken over hoe je elkaar
kruist of passeert. Veiligheid voor alles.
De schipperswereld is niet zo groot. Vaak
kent men elkaar. De contacten zijn vriendelijk en zakelijk. Sluizen weten, dat je eraan
komt. Het navigatieprogramma geeft automatisch de gegevens van het schip en de
lading door. De onderlinge communicatie
aan boord gaat via de portofoon. In de
riante stuurhut vallen veel termen en afkortingen voor ingewijden. Regelmatig op
komische wijze verstoord door een zwoel
en hees stemgeluid met Vlaamse tongval:
“Er is een bericht voor u.” uit Ties’ telefoon.

Nachtrust

De tweejarige zoon van Ilona en Martijn
slaapt al lang. Vlak voor de Volkeraksluis
wenst de rest van de bemanning de dames
goede wacht en gaat onder zeil. Ik maak de
wandeling naar het vooronder. Gelukkig
is er een railing want het gangboord lijkt
knap smal zo vlak langs het water. In het
vooronder lig ik zowat naast de meer dan
500 pk sterke motor voor de aandrijving
van de kopschroef. Weliswaar gescheiden
door een flink schot, maar redelijk aanwezig
als hij aanslaat. Dat gebeurt alleen bij het
manoeuvreren, bv. in de sluis en schijnt te
wennen.

Antwerpen

Ik slaap de slaap der onschuldigen tot in
Antwerpen, waar Telfort mij ‘s morgens in
het Leopolddok welkom in België heet. Ik
moet vooral veel bellen van ze. We liggen
tussen twee enorme zeeschepen waarbij
wij in het niet zinken. Voor ons een gigant
uit København. We zijn om een uur of vier
aangekomen. Het terrein is om zeven uur
nog vrij rustig. Om acht uur gaan we lossen
of laden of beide. De omgeving bestaat

Naomi aan het roer

uit loodsen, containers, schepen, water en
een constante dreun van motoren. Uiteindelijk blijkt er een container onvindbaar
die gelost moet worden. De zoektocht
is vergeefs. Waarschijnlijk staat hij in de
onderste laag, maar waar is niet te zien.
Het wordt administratief afgehandeld, daar
anders alle containers het ruim uit en in
moeten. We varen verder. Straks moet het
hele schip leeg en gaat hij mee terug naar
‘s-Hertogenbosch, tenminste als we hem
vinden. In ‘s-Hertogenbosch gaat hij dan
per vrachtwagen alsnog naar Antwerpen.
In Antwerpen varen we het Leopolddok uit,
door de Vercauwensluis naar twee terminals aan de Schelde, de Europaterminal
en de Noordzeeterminal. We zitten nu op
zout water, zo’n beetje tegenover de kerncentrale. Bij de laatste terminal moeten
we anderhalf uur wachten voor het lossen
begint. Ongelooflijk veel dynamiek: alles is
in beweging, het getij, kranen, schepen, afen aanvoer van containers. Alles tegelijkertijd. Hier lossen we alle containers.
De schipper is trots op zijn schip, toont
me ondertussen enthousiast de technische ruimte voorin, legt de werking van
de kopschroef uit, die, nieuw voor mij, ook
voor enige voortstuwing kan zorgen. Er
is een werkplaats en er staan twee forse
aggregaten voor de aansturing van allerlei
veiligheidssystemen. Zelfs drie voor de
stuurinstallatie. Ook de machinekamer in

het achterschip met de hoofdmotor en
nog een aggregaat en veel apparatuur
oogt indrukwekkend. Het woongedeelte
erboven is zo bevestigd, dat trillingen en
geluid optimaal gedempt worden. Het hele
schip ziet er piekfijn uit. Tijdens het lossen
duikt de ‘verloren zoon’ op. Hij blijft een
beetje lullig midden in het ruim staan en
mag als enige mee terug.

Vader op zoon

Pa en ma gaan, hoewel nog jong van geest,
aan de wal wonen. Ze hebben altijd aan
boord gewoond en net hun eerste huis
gekocht. Ties’ vader was ook schipper,
Martijn volgt zijn vader weer op en vaart
samen met Ilona, hun zoontje Davy en hun
twee hondjes verder. Ties vaart regelmatig
ook als kapitein op andere schepen. Zoon
Martijn schippert dan op de CAAN.

Leven aan boord

Goed sfeertje aan boord: men verstaat
elkaar prima, de woonruimtes zijn doelmatig en gezellig, men eet als het even kan
gezamenlijk en op vaste tijden. Dat valt
tijdens het varen niet altijd mee. De gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Goed
van eten en drinken en niets is te veel.
Door de aanstaande verhuizing en huidige
verbouwing is het wat rommelig. Martijn is
vloeren aan het leggen en weet amper van
ophouden. Hij ontpopt zich als timmerman,
Lees verder op pagina 22
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knapte reeds zeer verdienstelijk het plafond
en de kasten in de stuurhut op en heeft
daar lol in. De verdere verbouwing gaat hij
liefst ook voor een groot deel zelf doen. De
huidige twee woonruimtes in het achterschip worden samengevoegd. Natuurlijk
wel met slaapkamer voor Cor en Ties.
Er wordt een hoop gezellige klets verkocht.
Niemand is op zijn of haar mondje gevallen.
Ties is een grage prater en vertelt enthousiast over schepen rondom ons, kent er veel,
weet waar ze gebouwd werden, waarop en
voor wie ze varen. Hij bouwt in zijn vrije
tijd radiografisch bestuurbare modelonderzeeboten en is vooral geïnteresseerd in
de techniek die er in zit. Het is de uitdaging
om alles werkend te krijgen. Om die reden
heeft hij ook een modelbrandweerboot
boordevol apparatuur en alles functioneert.
Cor maakt poppenhuizen met de complete
inrichting.
Voor deze CAAN was er nog een andere
CAAN van 1360 ton. Daarmee voeren ze
overal, ook veel in Duitsland. De kinderen
zaten toen op het ‘Internaat voor schipperskinderen en kermisexploitanten’ in
Nijmegen. Ze kwamen in het weekend altijd
thuis, ook al lag de CAAN op de Moezel.
Dat vrat kilometers, soms wel 80.000 per
jaar. Soms was er een tussenoplossing: ooit
mochten de kinderen met de trein alvast
naar Koblenz samen met de kinderen van
een bevriende schipper die daar toen lag.
Cor en Ties hoefden dan niet zo heel ver te
rijden. Het weer was echter bar en boos en
het lukte niet om met de auto in Koblenz
te komen. De schipper in Koblenz heeft dat
weekend stiefouder gespeeld. Kleuters kon
je, als je in Rotterdam lag, naar een drijvend
schippersschooltje brengen. Daar keken ze
dan hoe het zat met de ontwikkeling van
het kind.

CAAN in Bossche containerhaven

Terugreis

Rond 16.00 uur vangt de terugreis aan. Via
de Zandvlietsluis naar binnen en dan door
het Rijn-Scheldekanaal en de Kreekraksluis naar het Volkerak en de Volkeraksluis
waar Naomi de CAAN keurig binnen vaart.
Hollandsch Diep, Amer, Bergsche Maas en
Maas, sluis Engelen, Henriëttekanaal en
Dieze. Op internet kunt u met Ship Finder
of Marine Traffic de hele route nalopen. Op
huis aan. De vaarweg tot sluis Engelen is
vrij. We varen flink door met een kilometer
of achttien en tegen elven zijn we bij sluis
Engelen die was verwittigd dat we eraan
kwamen.
Om 24.00 uur weer in de haven. Toen moest
mijn auto er nog af en die van Ilona er op.

‘s-Middags is het bericht gekomen dat er
de volgende morgen in Rotterdam gelost
moet worden. De sluis draait pas om zes
uur, want is niet op tijd besteld. Dus of de
CAAN op tijd in Rotterdam kan zijn, is de
vraag. Het eenzame containertje gaat eruit
en het laden begint. Nog even heel gezellig
nagepraat met prachtverhalen van Cor over
vroeger thuis, hun dieren en het geloof. De
machinist hees containers en wij een paar
biertjes. Half drie ben ik thuis.

Grootse plannen WV Engelermeer
Op tweede pinksterdag organiseerde
Watersportvereniging Engelermeer met
veel succes hun jaarlijkse open dag. Er was
voldoende wind, lekker zonnig weer met
hoge temperaturen en voldoende belangstelling. De vereniging, opgericht in 2010,
bestaat momenteel uit ongeveer 150 leden
en het lidmaatschap bedraagt € 30,00 per
jaar voor volwassenen, € 22,50 voor jeugd
tot en met 17 jaar en € 60,00 voor families.
De vloot bestaat uit acht boten van het type
Optimist, drie van het type Laser Pico, zes
surfplanken en drie begeleidingsboten. Dit
jaar zijn daar twee supboards aan toege-

voegd. Instructeurs van de vereniging
zijn elke zondag tot en met 1 juli en van
26 augustus tot 1 oktober bij het Engelermeer aanwezig om les te geven. Tevens
zijn er vakantiecursussen van 9 tot en met
13 juli en van 13 tot en met 17 augustus.
We spreken bestuurslid Peter Dekkers. Op
de vraag of er nog nieuws van de vereniging
te melden is, antwoordt hij: “Voor het aantal
leden is de huidige botenopslag te klein
en daarom er zijn gesprekken gaande met
de gemeente om een grotere botenloods
met daaraan gekoppeld een bescheiden

clubhuis te mogen bouwen”. Het geheel
heeft deels twee etages, met name voor
de blik op het water en wordt opgebouwd
met zeecontainers op de plaats naast waar
nu ook de containers van de vereniging
staan. De oppervlakte wordt ongeveer die
van tien zeecontainers. Het bescheiden
clubhuis beschikt dan ook over een toilet
en douche en de mogelijkheid om onder
andere koffie te zetten. Voorzieningen die
nu totaal ontbreken. De vereniging hoopt
begin 2019 met de bouw te kunnen starten.
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PILATES
STEP/BODY SHAPE
GRATIS PROEFLES

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

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

VERHUISPLANNEN?

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

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

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

Avondvierdaagse met nieuw team gladjes verlopen
Met 566 deelnemers, waarvan 150 nieuwe
lopers, ging op dinsdag 5 juni de 11e editie
van de Engelense Avondvierdaagse van
start. We spreken Annemarie Hoevenaars
van het nieuwe organisatieteam: ‘Het
goede draaiboek dat het oude comité
heeft achtergelaten, wordt dit jaar één op
één gebruikt. Uiteraard zijn er wel ideeën
voor veranderingen zoals bijvoorbeeld de
website, maar eerst maar eens kijken hoe
het allemaal loopt. Het nieuwe team ervaart
dat er heel wat op hen af komt. Met name
de grote aantal dorpsactiviteiten in deze
periode, waarbij steeds weer een beroep
wordt gedaan op dezelfde vrijwilligers
en sponsors. Er moet zeker een overleg
komen.’ Het aantal sponsors is echter gelijk
aan eerdere jaren en de sponsorwand op de
hoek Vutter/Haverlij is weer mooi gevuld.
In het nieuwe team is Jos van de Wouw de
voorzitter en Ger Scheepjens de penningmeester. Ted Tolboom en Frank Dobbelsteijn trekken de kar bij de logistiek. Cindy
van der Zanden en Hedwig ten Dam regelen
de vrijwilligers. Bovendien is Hedwig ook
verantwoordelijk voor de routes en de
sponsors. Annemarie Hoevenaars doet de
PR en het aanmelden.

De eerste avond vertrokken de lopers
enthousiast bij de Engelenburcht. Meteen
na de start van de 3, 5 of 10 kilometer werd
iedereen verwend met een goed gevulde
rugzak van PLUS Mulder. Op woensdagavond gingen alle lopers van start vanaf
restaurant Het Veerhuis in Bokhoven. Voorzien van een appel en een peer ging men
op pad door het pittoreske dorp. De organisatie genoot van een ontspannen tweede
avond.
Op donderdagavond was het begin vanaf
Engelerhart. Door het dreigende onweer
heeft de organisatie toen besloten om de
10 km-lopers de route van de 5 km te laten
lopen en de 5 km-lopers versneld te laten
starten. Zenuwachtig werd buienradar in
de gaten gehouden, maar gelukkig bleef
het droog. Bij de start werd iedereen door
PLUS-Mulder voorzien van lekkere koek.
De laatste dag vertrokken de deelnemers
vanaf het Oberonplein. Verwend met fris
van Cafetaria D’n Dijk ging iedereen van
start om op het 29-oktoberplein weer
samen te komen. Hier kregen de lopers
als beloning een ijsje van Vlugo Verhuizingen. Met voorop een rijdend podium
met daarop ReCo-Audio en de elektrische

auto van Auto Haarsteeg gingen de lopers
terug naar Slot Haverleij. Trouwe deelnemers misten het uitdelen van de bloemen.
Echter de laatste jaren bleken de lopers dit
niet meer zo te waarderen en lagen er veel
bloemen in de berm. Onderweg kregen
alle voorbijgangers bij BurgGolf limonade
aangeboden.
Op het Oberonplein was er een warm
welkom. Men kon zich laten schminken,
springen op een luchtkussen en kapsalon
Knipperz was aanwezig voor leuke dingetjes in het haar. Ook WV Engelermeer was
paraat met een promostand. Direct na
aankomst begon de medaille-uitreiking
met daarbij voor iedere deelnemer een
vlieger. Onder het genot van gezellige
muziek van Reco-Audio met optredens van
Sjors de Jager en Rudger van Barneveld en
een hapje en drankje verzorgd door PLUS
Mulder, vloog de avond voorbij. Voor het
nieuwe team is de kop eraf en zij kijken
voldaan terug op een geslaagd evenement
met prima wandelweer.
Voor meer foto’s: www.tweeterp.nl.
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seniorenles

www.blankautoschade.nl

BOEM IS BLANK!

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

Blank Autoschade V.O.F. De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter)
5221EA ‘s-Hertogenbosch, T: 073 631 2020, M:06 5421 3055
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Reparaties en accessoires
iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

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

‘Samen delen maakt gelukkig’

Hoe Erol van de Bergh Engelen wil laten opbloeien
Monique Geertsen

Voor Erol van de Bergh is geen zee zo
diep en geen golf zo hoog, dat hij niet
in een split second nieuwe horizonten
ontdekt en nieuw land verovert. Eenentwintig jaar is hij, maar zijn ambities
reiken zo mogelijk verder dan eenentwintig mensenlevens. Op 30 juni kunt u
(opnieuw) met zijn ideeën kennismaken
bij de Food Tour Engelen. Zijn motto?
“Samen doen, samen delen.”
“Waar moet ik beginnen”, verzucht Erol
van de Bergh. Hij is zojuist binnen komen
stormen en nauwelijks neergeploft, steekt
hij meteen van wal. “Ik heb zóveel ideeën
om overal nieuw leven in te blazen.” Intrigerend, zo’n jonge knul (21 pas) met torenhoge ambities om Engelen opnieuw op de
kaart te zetten, vooralsnog vooral culinair.
Ik ben benieuwd waarom hij Engelen uit
zijn as wil laten herrijzen, want dat is broodnodig, begrijp ik.
Pas drie jaar geleden heeft hij ons dorp
leren kennen via zijn vriendin Evi, die hier
woont. Onmiddellijk wist hij wat hem te
doen stond. “Dooie boel hier. Wat ik vooral
miste, is horeca. Want eten verbindt. Samen
doen en samen delen, daar wordt iedereen
gelukkiger van.”

Een nieuw begin

Al jong werkte hij in de horeca zowat het
klokje rond, onder andere als gastheer bij
restaurants in het hoogste segment en
bij een hotel. Tegelijk volgde hij nog een
managementopleiding in de horeca (nu in
het laatste jaar). Binnen de kortste keren zat
hij thuis met een zware depressie. Dat kan

zo niet langer, wist hij. Zuchtend: “Alsof het
hele leven alleen maar draait om werken en
geld verdienen.”
Maar ja, hij is een vechter en weet niet
van opgeven. “Ik moet een doel hebben
in mijn leven. Mensen zeiden tegen mij,
je moet doen wat echt bij je past.” Prompt
kreeg hij een ingeving. Iets wat een leraar
vroeger tegen hem had gezegd: “Als je niet
kan delen, kan je niet vermenigvuldigen.”
En hij besefte: “Ik wil iets betekenen voor
anderen, vanuit mijn hart. Dat geeft zoveel
voldoening.”
En zo begon hij aan zijn nieuwe leven: hij
richtte de stichting Culivent op en begon
met het organiseren van culinaire evenementen voor een goed doel. Zoals afgelopen winter een Dinnershow voor het
vergeten kind (in Engelen), themadiners,
een diner voor de voedselbank in augustus
en heel binnenkort (30 juni) de Food
Tour Engelen, ten behoeve van eenzame
ouderen. “Ik stap overal op af. Kwestie van
durven.”

Was vroeger echt alles beter?

Aan durf ontbreekt het in Engelen nog
wel eens, meent hij. “Er wonen in Berlicum
bijvoorbeeld zo’n 10.000 mensen en hier
iets meer dan de helft daarvan. Maar
Berlicum heeft een aardige variatie aan
winkels, terwijl hier nauwelijks iets is. Hoe
lang laten de Engelenaren zich nog achterstellen?” Juist omdat er hier zo weinig is, ziet
hij een zee van mogelijkheden. Hoewel ook
weer niet iedere inwoner zich zo makkelijk
gewonnen geeft aan Erols dadendrang.
Hoofdschuddend: “Sommigen
zeggen
‘waarom zou je iets veranderen dat altijd
goed is geweest’.” Maar veel praten en
uitleggen doen wonderen, weet hij, en aan
zijn inzet zal het niet liggen.

Den Bosch, kom maar op. Ik sta overal voor
open.” Maar nu eerst de Food Tour op 30
juni! Hij heeft er zin in.
Kaarten voor de Food Tour zijn verkrijgbaar
bij Plus Mulder.
Erol is bereikbaar via e-mail: erolvdb@
gmail.com, en mobiel: 0623062813

Toekomstdroom

Hoe ziet hij zichzelf over pakweg 10 jaar?
“Dan heb ik een eigen evenementenbureau,
een hotel, een eetcafé, een cateringbedrijf.”
Nee, zeg eens eerlijk Erol, wat heeft je voorkeur? “Het liefst allemaal! Als je samenwerkt
met anderen kun je alles verwezenlijken. Ik
heb daar een rotsvast vertrouwen in.” Maar
om nu alvast te beginnen, lijkt een eetcafé
hem wel wat. “Een gezellig bruin eetcafé,
liefst in het dorp Engelen zelf, zo’n knusse
omgeving. Ben ook heel benieuwd wat
Engelenaren zelf daar van zouden vinden.”
Hij is zijn speurtocht alvast begonnen naar
mensen om zoiets samen mee op te zetten.
“Horecamensen, investeerders, gemeente
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Engelenrun 2018: een warm hardloopfeest!
Els Brendel
We konden er echt niet omheen: overal
hingen spandoeken met de uitnodiging ‘wie neem jij mee?’ In de Bossche
Omroep een uitgebreid artikel, dus de
Engelenrun 2018 moest wel een succes
worden.
Voor het tweede jaar maakt de Engelenrun
deel uit van de ‘073 Summer City Runs’. De
lopers die aan alle drie de loopevenementen
deelnemen kunnen voor een totaalklassement gaan, een extra stimulans dus voor de
‘diehards’ onder ons. Meer hierover? www.
summercityruns.nl
Maar de Engelenrun wil naast een sportief evenement vooral ook een gezellig
gebeuren zijn voor jong en oud. Sponsoren
zijn niet alleen naamgever van de verschillende runs, zij zorgen er ook voor dat er
voldoende ‘natjes en droogjes’ zijn en dat is
op de warme zondag 10 juni geen overbodige luxe. En vanzelfsprekend kunnen door
hun bijdrage de verschillende winnaars
echt in het zonnetje gezet worden en kent
de loterij die na afloop gehouden wordt,
mooie prijzen.

Ruim 70 vrijwilligers zijn in touw om alles
in goede banen te leiden. Judith van Gool
vormt vanuit Hardloopclub Engelen een
beetje de spil van het gebeuren. Zij noemt
de Run een echt hardloopfeest. Om te
zorgen dat het ook echt een feest kan zijn is
er voorlopig een maximum gesteld aan het
aantal deelnemers: 750, maar het evenement mag de komende jaren groeien. Die
750 werd ruimschoots gehaald, er moesten
zelfs mensen teleurgesteld worden.
Na de warming up, verzorgd door sportclub Topfit, gingen 210 jonge lopers in drie
leeftijdscategorieën van start voor de ‘Plus
Mulder Kids Run’.
Bij de kinderen 4 tot en met 6 jaar won Gijs
van Beek. De leeftijdsgroep 7 tot en met
9 jaar werd gewonnen door Pim Haanappel
en bij de jeugd van 10 tot en met 12 jaar
werd Eline Smit de winnares.
Alle jonge lopers kregen naast hun welverdiende medaille een goodybag met verrassingen.

van start. Deelnemers konden kiezen tussen
6 en 12 kilometer. Onderweg, langs kastelen
en golfbaan, werden ze ruimschoots voorzien van water en ook de muziek liet zich
niet onbetuigd. De 6 kilometer werd het
snelst gelopen door William Webster, de 12
kilometer door Leon van de Rijt.
Bij de afterparty vonden fris, pilsjes en
broodjes hamburger gretig aftrek. De sportievelingen konden met hun fans nagenieten met muziek van Blue Flamingo. De
muziek onderweg werd verzorgd door
Sambaband Tempestade, Impulsao Marecatu en Oi Xango.
Met het startnummer als lot konden deelnemers dus ook nog mooie prijzen winnen,
al bleek dat niet iedereen hier op gewacht
had.
De crew, herkenbaar aan zwarte shirts en
de vele vrijwilligers kunnen terug kijken op
een warme, feestelijke Engelenrun.

Na een pittige warming up, ook verzorgd
door Topfit, ging de Auto Haarsteeg Run
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Met respect voor
elke wens

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

“Als je negatief naar de wereld kijkt, lees dan mijn boeken”

Maria Elferink voltooit familiekroniek ‘Partners’
In september 2016 waren we al eens op
bezoek bij Maria Elferink. Ze had net haar
trilogie ‘Partners’ afgerond. Ze vertelde
toen al, dat het een familiekroniek moest
worden. Twee jaar later praten we over een
12-delige familiekroniek! “Ziekte en pech
met de presentatie van het eerste boek
vertraagden het uitgeven van de nieuwe
delen, maar begin dit jaar dacht ik: nu
moet het maar eens gebeuren”, vertelt ze.
De 12 delen zijn afzonderlijk te lezen, maar
ook met elkaar verweven; het is één grote
familiegeschiedenis die begint in de jaren
’70 en doorloopt tot de jaren ’20 van deze
eeuw. Maria: “Deel 1 is getiteld ‘Liefde en
respect’, een thema dat als een rode draad

door alle delen heen loopt. Ik heb zelf ook
tegenslag gekend en kon daar somber en
negatief over zijn, maar soms gebeurt er
iets in je leven waardoor je dingen plotseling van de positieve kant kunt zien. Dat is
bij mij gebeurd”. De kroniek behandelt alle
belangrijke thema’s van deze tijd: vluchtelingen, racisme, homoseksualiteit, moslimextremisme, de ebolacrisis. Ze beantwoordt mijn opgetrokken wenkbrauwen
met een lach: “Nee, je bent niet depressief
hoor als ze uit zijn, ik laat juist zien hoe het
ook anders kan! Het is meer bedoeld als
handvat hoe je er ook mee om kan gaan.”
Zin om te gaan lezen? Kijk op: www.mariaelferink.nl

Enquête kerkklok protestantse kerk

Charles Lavell

Bij de gemeente zijn klachten ontvangen
over het slaan van de klok van de protestantse kerk in de nachtelijke uren.
Gemeente, kerkbestuur en bestuursraad
hebben over die klachten overleg gehad.
Voor de duidelijkheid: het torentje en de
klok zijn eigendom van de gemeente en
met de huidige, moderne besturing is het
mogelijk om de tijden van het slaan van de
klok desgewenst aan te passen.
De drie partijen hebben besloten om een
enquête te houden onder de direct omwonenden. Het kerkbestuur heeft de enquête
opgesteld. De bestuursraad heeft in een

straal van 100 meter rond de kerk 57 enquêteformulieren gepost en heeft een overzicht van de resultaten opgesteld.
Om te controleren of de geretourneerde
formulieren werkelijk door omwonenden
zijn ingevuld, is op het formulier wel
verzocht om het adres in te vullen. Bij het
invullen van de enquête hadden de respondenten tevens de mogelijkheid om een
eerste en tweede voorkeur op te geven bij
de volgende antwoorden:
•
Instellingen van de klok niet wijzigen.
•
De klok slaat niet meer tussen 24.00 en
7.00 uur.
1e voorkeur
36-3 (zonder adres) = 33
2
3
1
-

Instellingen van de klok niet wijzigen.
De klok slaat niet meer tussen 24.00 en 7.00 uur.
De klok slaat niet meer tussen 23.00 en 7.00 uur.
De klok slaat niet meer tussen 23.00 en 8.00 uur.
Anders; de klok slaat helemaal niet meer
E. Anders: de klok slaat alleen nog de hele uren

•

•

•
•

•

28 respondenten willen de instellingen
niet wijzigen. Een tweede voorkeur
hebben zij niet opgegeven. Redenen om
de instellingen niet te wijzigen zijn voornamelijk van cultuurhistorische aard
(‘hoort bij het dorp’; ‘klok slaat al 400
jaar’; ‘vertrouwd geluid’).
Eén respondent heeft ingevuld dat de
klok niet meer moet slaan tussen 23.00
en 7.00 uur. Een tweede voorkeur is niet
gegeven.
De overige 10 respondenten hebben wel
een tweede voorkeur gegeven.
4 respondenten hebben de voorkeur
om de instellingen niet te wijzigen. De
tweede voorkeur is dat de klok niet slaat
tussen 24.00 en 7.00 uur.
Eén respondent geeft als eerste voorkeur

•

•

•

•
•
•

De klok slaat niet meer tussen 23.00 en
7.00 uur.
De klok slaat niet meer tussen 23.00 en
8.00 uur.
Anders, ……………………………………………..

Resultaat

Van de 57 geposte formulieren heeft de
Bestuursraad 42 ingevulde formulieren
teruggekregen waar op 3 formulieren geen
adres is ingevuld. Uitgangspunt is daarom
39 ingevulde formulieren.

2e voorkeur
4
3
2
1

aan om de instellingen niet te wijzigen
en als tweede voorkeur om de klok
uitsluitend de hele uren te laten slaan.
3 respondenten hebben als eerste voorkeur dat de klok niet meer slaat tussen
23.00 en 8.00 uur en als tweede voorkeur
niet meer slaan tussen 23.00 en 7.00 uur.
Eén respondent geeft het omgekeerde
aan: niet meer slaan tussen 23.00 en 7.00
uur en als tweede voorkeur niet meer
tussen 23.00 en 8.00 uur.
Tenslotte heeft één respondent de voorkeur dat de klok helemaal niet meer
slaat en als tweede voorkeur niet meer
tussen 23.00 en 8.00 uur.

Redenen om de instellingen te wijzigen
hebben in alle gevallen te maken met
geluidsoverlast.

Vervolg

Kerkbestuur en bestuursraad zullen een
advies uitbrengen aan de gemeente. De
gemeente neemt dan een definitief besluit.
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Bij ons staat u centraal wij
worden immers door u betaald.

Uw huis verkopen of
een huis aankopen?

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

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

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

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

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

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

maar € 995,- incl. BTW

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

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Buurtpreventie
Whatsapp
Er bestaat al enige tijd een buurtpreventie
Whatsapp groep voor Engelen en de Haverleij. Deze Whatsapp groep is bedoeld om
verdachte situaties te melden in het kader
van buurtpreventie.
Er gelden wel een aantal spelregels om deel
te nemen aan deze groep:
•
Plaats alleen berichten in het kader van
buurtpreventie.
•
Het voeren van discussies hoort niet
in deze groep thuis. Ben je het niet
eens met iemand, stuur diegene een
privé-bericht.
•
Besef dat iedereen in deze groep je
buren zijn en behandel elkaar ook zo.
Berichten zonder wederzijds respect
horen hier niet thuis. Bij herhaald
misbruik wordt diegene tijdelijk uit de
groep verwijderd.
Alleen samen kunnen we zorgen dat buurtpreventie werkt. Deel dit bericht en de
aanmeldlink met al je buren en mede-Engelaren.
Voeg jezelf toe aan de Whatsapp groep
door onderstaande link te openen op de
je mobiele telefoon: https://chat.whatsapp.
com/370MDKOHjeSEAOgFFpyhnl
Wil je wel volgen wat er gaande is, maar
niet steeds een melding krijgen, demp dan
het geluid/meldingen van deze specifieke
groep in Whatsapp.

Nieuwe archeologische vondst
Jan de schatzoeker
Met warme dagen die je normaal twee
maanden later kon verwachten, trokken de
kwetterende vogels met al hun voorjaarsgedoe mij uit de luie winterstoel om vooral
iets te gaan doen.
Mijn oude zoekplunje werd uit een stoffige
hoek getoverd en met volle moed begon
ik op een doordeweekse avond aan wat
struinuurtjes op een oude vindplaats van
mij in de Henriettewaard. Daar waar ik
jaren ervoor een Romeinse munt van keizer
Augustus gevonden had.
De boer had de maisakker nog niet
geploegd en de banen stoppels stonden
nog netjes op een rijtje. Makkelijk voor het
zoeken.
Niet wetende dat ik een krap uur later de
vroege geschiedenis van Engelen in een
ander daglicht zou plaatsen, nam ik de
sprong over de sloot en begon met mijn
speurwerk op de akker.
Zoals gewoonlijk, rustig stap voor stap,
baan voor baan afzoeken.
In het midden van de akker lagen de meeste
Romeinse en inheemse aardewerkscherven
van potten, schalen en ander huishoudelijk
gebruiksgoed. Tussen deze scherven is de
kans om iets leuks te vinden meestal het
grootst. Waar gewerkt wordt, raken spullen
verloren.

Het kan natuurlijk ook zijn dat in de loop
van de eerst eeuw na Chr. de nederzetting
verlaten is en in de vierde eeuw na Chr.
deze plaats weer gebruikt is voor bewoning
en het vondstmateriaal daarbij met elkaar
vermengd is geraakt. Dat deze plek in 400
jaar meerdere keren of continu bewoond is
geweest, kon ik me niet indenken. Daarvoor
was op deze vindplaats van het vondstmateriaal te weinig aanwezig.

Op een gegeven moment viel mijn blik op
iets wat op een schroefje leek. Door de
avondschemer kon ik in eerste instantie de
dikke patina ervan niet waarnemen.
En opeens besefte ik dat ik met een haarnaald uit de laat Romeinse periode van de
vierde tot de vijfde eeuw na Chr. in mijn
handen stond. De knop van de bronzen
haarnaald heeft de vorm van een paddenstoel en de steel is versierd met ringen en
vlakken. De naald is halverwege gebroken,
maar de meest interessant versierde onderdelen, het bovenstuk en ook de knop, zijn
er nog.
Dit had ik geenszins verwacht. Ik had hier
eerder een Romeinse munt van circa het
begin van de jaartelling gevonden en dan
verwacht je bij dezelfde nederzetting vondsten uit dezelfde periode en geen vondst
met een verschil van pakweg 350 jaar die er
praktisch naast ligt.
Daarom heb ik in dezelfde week een collega-zoeker geraadpleegd om dit gegeven
aan hem voor te leggen. Hij vertelde mij,
dat hij ook zoiets had meegemaakt en dat
het gebruikelijk was, dat in vroegere tijden
munten langer in omloop waren. Soms
werden er later sieraden van gemaakt.
Dit is bij mij bekend, maar 300 tot 400 jaar
lijkt mij wel een erg lange periode.

Mocht de Romeinse Augustusmunt van deze
nederzetting een paar eeuwen in omloop
zijn geweest en toebehoord hebben aan de
bewoners uit de vierde eeuw, dan moet ik
mijn theorie die ik naar aanleiding van deze
munt beschreven heb in De Tweeterp van
mei 2016 bijstellen. Deze theorie omtrent

De haarnaald is van het type ‘Wijster’-haarnaald. Deze cultuur verwijst naar de plaats
Wijster in de provincie Drenthe waar deze
haarnaalden als eerste gedocumenteerd
werden. Vaak worden zij in vrouwengraven
gevonden. In de directe omgeving heb ik
geen menselijke resten aangetroffen, dus is
deze Engelense vondst voor mij een offer of
een verloren exemplaar.
Dergelijke haarnaalden werden door
vrouwen gebruikt om de haarknot bij
elkaar te houden. In graven vindt men deze
naalden daarom bijna altijd aan de achterzijde van het hoofd.
Het moet voor de voormalige ‘Engelense’
draagster van de haarnaald een speciaal
sieraad zijn geweest. Deze nederzetting
was verre van rijk en dergelijke sieraden
waren niet goedkoop.

de vroege periode van deze nederzetting
moet dan aangepast worden naar een veel
latere periode van ca. 400 na Chr.
Nader onderzoek hierover volgt.
Vermeldenswaardig is ook, dat deze ‘Wijster’-haarnaalden gepaard gaan met de
expansie van de (Ripuarische) Franken in
de vierde eeuw vanuit het noordoosten van
Nederland en Duitsland. Wellicht zijn de
Engelenaren rond deze periode in contact
gekomen met de nieuwe Frankische cultuur
en zijn er uiteindelijk in opgenomen. Ook
neemt de ligging van deze nederzetting een
bijzondere plaats in. Het is de meest noordelijke Romeinse vindplaats van Engelen.
Met deze nieuwe vondst wordt tevens
het bewijs geleverd dat Engelen vanaf
circa 55 voor Chr. (al dan niet met een
continue bewoning) tot circa 400 na Chr.
een Romeins-Frankische nederzetting is
geweest. Dit vermoeden had ik al. Het
vinden van het bewijs ervan bleek een
kwestie van tijd. Dit gegeven plaatst de
geschiedenis van ons Engelen, met uitzondering van een stenen tempel, in dezelfde
historische context als het dorp Empel.
Wat ons nu nog rest, is de periode van ca.
400 na Chr. tot 800 na Chr. in te vullen om
zo een nagenoeg volledig beeld te krijgen
van de vroege geschiedenis van Engelen en
Empel.
Ondertussen ga ik door met mijn zoekactiviteiten. Wat is archeologie toch een mooie
hobby!
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Schoolkampen op Jenaplanschool Antonius Abt

Van camping tot kasteel
Of het nu voor een dag of een paar
dagen is: schoolkamp blijft een belevenis. Het is de gelegenheid bij uitstek
om elkaar beter te leren kennen, elkaar
te helpen en om als groep nog sterker
te worden. En dat past weer helemaal in
de onderwijsvisie van Jenaplanschool
Antonius Abt.

Onderbouw: even ‘op vakantie’

De onder-, midden- en bovenbouw van
Jenaplanschool Antonius Abt organiseren
hun schoolkamp altijd met een thema.
Voor de onderbouw, die vrijdag 8 juni een
schoolkamp had, was dat ‘op vakantie’.
Groepsleidster Debbie van Engelen: “We
zijn met drie onderbouwgroepen naar de
camping in Vinkel geweest. Daar hebben
we van alles gedaan: zwemmen, jeu des
boules, een vakantiekaartje knutselen en
opsturen en nog veel meer.”
Het schoolkamp werd zó georganiseerd,
dat de kinderen echt een minivakantie
beleefden. “De begeleiders hadden tentjes
meegenomen en die werden samen met de
kinderen opgebouwd. Sommige kinderen
gingen zelfs met een ouder naar de
campingwinkel om daar een stokbrood te
kopen.” Overigens was niets verplicht. “De

kinderen zijn op zo’n kamp altijd vrij om te
doen wat ze willen.”

groot, weet Aniek. “Zodra de kampbrief is
uitgedeeld, zijn de kinderen niet meer te
houden. Vóór het kamp zijn we een aantal
weken bezig geweest met het thema. En na
het kamp gaan we daar mee verder.”Vieren
is een belangrijk element van het Jenaplanonderwijs. “Dit is op en top vieren. Het is
ontzettend leuk om samen het jaar zó af te
sluiten. Leuk en heel belangrijk!”

Al weken vóór het kamp wordt er aan het
thema gewerkt. En met heel veel plezier.
“De kinderen zijn elke keer enthousiast en
erg betrokken.” Zelf is Debbie ook enthousiast. “Ik vind het op deze manier veel
persoonlijker dan met een groep naar een
pretpark gaan. Het thema wordt écht uitgediept. En de saamhorigheid is op zo’n dag
extra groot!”

Bovenbouw: werken aan groepsvorming en zelfstandigheid

In tegenstelling tot de onder- en middenbouw gaat de bovenbouw van Jenaplanschool Antonius Abt in september/
oktober op vakantie. Dat begon als een
pilot en is nu standaard geworden. Groepsleider Emilie Stevens: “In het begin van het
schooljaar en dus ook tijdens dit kamp is
het thema ‘De groep dat zijn wij en jij hoort
daar bij’. Wij gaan met de groepen naar een
groepsaccommodatie. Vorig jaar was dat in
Heukelom. Waar we dit jaar naar toe gaan,
blijft nog even geheim.”

Middenbouw: terug in de tijd

In de laatste week van mei ging de middenbouw naar een kampeerboerderij in Eersel.
Groepsleider Aniek Melis: “Ons thema was
dit jaar ‘ridders en kastelen’. Op weg naar
Eersel zijn we gestopt in Heeswijk-Dinther
om daar een bezoek te brengen aan het
kasteel. We kregen een rondleiding. Op
de pont vertelde een nar aan de kinderen
wat we dit jaar tijdens het kamp gingen
beleven. Twee jaar geleden draaide alles
om de ‘Vikingen’. Vorig jaar was het thema
‘Romeinen’. Toen kwamen de kinderen
tijdens de tussenstop in een bos twee
Romeinen tegen.”

Bijzonder onderdeel van het programma is
het eten op de eerste dag van het kamp.
“De kinderen koken dan zelf. Op school zijn
er al groepjes gemaakt en elk groepje gaat
bekijken wat er gemaakt gaat worden en

Ook in de middenbouw is het enthousiasme

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

WORTELS & VLEUGELS

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

gesprek

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

spel

werk

viering

Door met elkaar te praten leren kinderen hun gedachten te verwoorden,
hun mening te vormen en kritisch naar de mening van een ander te luisteren.
We onderscheiden het leerspel, het creatieve spel,
het bewegingsspel en het vrije spel.
Het gaat om het aanleren, oefenen en gebruiken van vaardigheden
zoals lezen, taal, rekenen en oriëntatie op de wereld.
Aandacht voor belangrijke momenten
binnen de hele school of stamgroep.
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Bel of mail dan de directeur
Peter Sonnenberg / 073 - 85 11 200
p.sonnenberg@antoniusabt.nl
www.antoniusabt.nl

wat het budget is. De kinderen kiezen een
voor-, hoofd- en nagerecht en maken eventueel een menukaart. Dat doen ze graag,
want er is een prijs voor het beste menu te
winnen. Bovendien moeten ze zelf zorgen
voor de kookspullen, zoals een gasstel en
pannen. De kinderen doen met een ouder
de boodschappen. Vanwege het beperkte
budget is dat een mooie uitdaging. Zo
zoeken ze op de websites van supermarkten
naar de beste aanbiedingen! De resultaten
variëren van een blik soep met een broodje
knak tot pannenkoeken en poffertjes.”
Natuurlijk staat er nog veel meer op het
programma, zoals midgetgolf, zwemmen,
vlotten bouwen, vossenjacht, stormbaan
en soms een ritje met de huifkar. Groep 8
organiseert ieder jaar voor de groepen 6
en 7 een spannende spooktocht. Iets voor
elkaar doen, is sowieso belangrijk tijdens
het kamp. “De kinderen helpen elkaar
enorm. Zo is het wel eens gebeurd dat een
kind met heimwee werd getroost door een
jonger kind. Naast de saamhorigheid wordt
ook de zelfstandigheid van de kinderen
enorm bevorderd.”

De voorbereiding van het kamp in de onderbouw

Ouders: goud waard

Wie denkt dat de meeste ouders geen tijd
of zin hebben om mee op kamp te gaan,
heeft het mis. Debbie, Aniek en Emilie zijn
erg blij met de vele hulp die hun wordt
aangeboden.
Debbie: “Dit jaar hadden zich weer heel
veel ouders aangemeld; meer dan we nodig
hadden. De ouders regelen het vervoer,
verzorgen het fruit en de lunch, helpen bij
alle activiteiten en organiseren een kleine
barbecue. Daarnaast helpen ze met de
praktische dingen, zoals meegaan naar de
wc en EHBO.”

Luisteren bij het kampvuur naar het verhaal

Aniek: “Elk jaar gaan er met de middenbouw
zo’n vijftien ouders mee. Eén clubje ouders
is verantwoordelijk voor de keuken en gaat
de eerste ochtend van het kamp al met
een auto vol eten naar het kamp. Doordat
de ouders elk een groepje kinderen onder
hun hoede hebben, hebben wij de tijd om
overal mee te kijken en hoeven we niets
steeds alle neuzen te tellen. Dat is écht fijn
voor ons.”
Emilie: “De animo is groot. Als groepsleiding
kijken we wel welke ouders toegevoegde
waarde hebben. Het liefst hebben we, dat
zij initiatief tonen. Daarnaast streven we
ernaar om niet ieder jaar dezelfde ouders
mee te vragen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Voor sommige kinderen is het
belangrijk, dat een eigen ouder meegaat.
En soms gaat een ouder mee op herhaling
vanwege zijn of haar kampervaring.”

En de afwas die hoort er ook bij
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Sport- en Ontspanningsmassage
Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

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

www.cblife.nl

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

FIETSENMAKER
Den
Bosch








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

Week vol vertier voor jong en oud
Traditioneel wordt in de laatste week van de
zomervakantie van de basisschool, dit jaar
van 13 tot en met 17 augustus, de Vakantiejeugdweek gehouden met dagelijks activiteiten voor jong en oud. Voor de bouwdagen kan het comité nog hulp gebruiken.
Graag uw medewerking en reactie naar het
aanmeldadres. Als ouders meehelpen bij de
bouwdagen mag hun kind gratis meedoen.

Programma

Maandag 13 augustus is de crea- en
doemorgen. Van 10.00 tot 12.00 uur kun je
dan heerlijk creatief bezig zijn in De Engelenburcht met geheel nieuwe ideeën om te
knutselen.
Op maandagmiddag is vanaf 13.15 uur
de poppendokter weer aanwezig. Alle
‘moeders en vaders’ tot en met 10 jaar
kunnen weer terecht voor de jaarlijkse
controle. Het spreekuur is alleen op
afspraak.
Maandagavond is het vissen aan de Vlacie
voor de jeugd tot 15 jaar. De wedstrijd begint
om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Deelnemers die geen hengel hebben, kunnen er
één van de organisatie lenen, maar dit moet
je wel aangeven bij het aanmelden.
Dinsdag 14 augustus is de zeskamp op
de speelweide aan het Postekampke. Met
onder andere een grote hindernisbaan, een
waterbassin en andere nieuwe spectaculaire spelen. Van 10.00 tot 12.30 uur voor de
jeugd tot en met 7 jaar en van 13.30 tot 16.30
uur voor iedereen vanaf 8 jaar.
Woensdag 15 tot en met vrijdag 17
augustus zijn de bouwdagen. Breng een
hamer en nijptang mee, trek niet al te
beste kleren en vaste schoenen aan en
kom drie dagen bouwen op de speelweide
aan het Postekampke. Op woensdag en
donderdag is het bouwen van 10.00 tot
15.00 uur. Tussen de middag wordt voor
een warme lunch gezorgd. Op vrijdag start

het bouwen weer om 10.00 uur en is er ook
weer iets warms voor tussen de middag.
Na het bouwen, schilderen en verkleden
zal op vrijdagmiddag een deskundige jury
de bouwwerken beoordelen, waarna het
geheel rond 14.30 uur weer wordt afgebroken. Deelname is mogelijk voor iedereen
vanaf 6 jaar.

Inschrijfformulier
Vakantiejeugdwerk 2018

Aanmelden

Geboortedatum:
_________________________

Aanmelden kan van 2 tot en met 6 juli en
van 6 tot en met 10 augustus tussen 15.00
en 18.00 uur bij:
Christien Megens, de Vlacie 7
telefoon: 073-6311425
e-mail: ruud.megens@telfort.nl
Bij aanmelding na deze data wordt het
inschrijfgeld verhoogd met € 1,00 per activiteit per kind.

Naam kind:
_________________________
Adres:
_________________________

Groep: ____ Jongen/Meisje
Doet mee aan:
0 Zeskamp
€
0 Vissen
€
0 Crea-doemorgen
€
0 Drie bouwdagen
€
0 Poppenbureau
€

4,00
4,00
4,00
12,00
4.00
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PROFESSIONELE MUZIEKLES IN ENGELEN
neem een gratis proefles
• akoestische gitaar

Johannes Westendorp

Engelerhart/ Kindcentrum

• elektrische gitaar

Erik den Tuinder

Engelerhart/ Kindcentrum

• zang

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• piano

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• dwarsfluit

Babs van der Graaf

Engelerhart/ Kindcentrum

• klarinet

Joost van Balkom

Engelenburcht

• slagwerk

Pieter Bast

Engelenburcht

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

info@muziekschoolshertogenbosch.nl/ 06- 173 869 14

Dinsdag: 18.30 – 21.00 uur voor jongeren vanaf 13 jaar.
Woensdag: 13.30 – 16.30 uur voor de schooljeugd vanaf 10 jaar.
Ook worden er uitstapjes en activiteiten georganiseerd door het jongerenwerkteam van
PowerUp073-west, waar ook de jongeren uit Engelen aan mee kunnen doen. Via facebook en
Instagram (nieuw, nieuw!!!) vindt je hierover meer informatie.
Jongerenwerker Jos kan je hier ook meer over vertellen.
Social Media:
Sinds kort is de Schuilplaats ook (eindelijk) op Instagram te vinden.
Je kunt ons volgen op de account: de.schuilplaats.engelen (andere zijn niet meer in gebruik of fakeaccounts). Op facebook zijn helaas ook 2 account onder onze naam. Gelukkig hebben we hier over
beide het beheer.
Even alle zoektermen op een rijtje:
Om alle plannen te realiseren zijn we op
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alle juli
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dag
dinsdag
woensdag
vrijdag

Activiteit
Inloop Jongeren
Inloop schooljeugd
Sport- & Spelactiviteit
Streetcats
Inloop
Inloop jongeren
Schuilplaats XL

tijd
18.30 – 21.00u
13.30 – 15.30u
15.30 – 17.00u
14.15 – 15.45u
18.30 – 20.00u
20.00 – 21.30u
20.00 – 23.00u

Leeftijd
13+
10+
10+
Groep 8
11+
13+
13+

Opmerkingen
Bij goed weer buiten op het panna-veldje
Meiden
Volgende editie: 6 juli

BIN-berichten

Contactgegevens:
Jos de Kort (Jongerenwerker)

Aanrijding

Op maandag 14 mei rond 15.15 uur vond
er een aanrijding plaats op de kruising De
Haverlij met De Beverspijken waarbij een
auto, een fiets en een bromfiets raakte.
Hierbij raakte niemand gewond en er was
alleen materiele schade. Eén en ander
wordt door de verzekering afgehandeld.

Alarm

In de nacht van dinsdag op woensdag 16
mei rond 00.15 uur heeft een luid alarm van
een pand aan de Leunweg veel buurtbewo-

ners wakker gehouden. Oorzaak bleek een
openstaand raam te zijn, geen sprake van
inbraak.

Inbraak

Tussen 18 mei 7.00 uur en 19 mei 17.00 uur
werd er vermoedelijk ingebroken in een
appartement in kasteel Velderwoude. Het
cilinder van het slot van de voordeur was
vernield. Mocht u iets verdachts gezien
hebben in die directe omgeving, dan kunt
u dat melden aan de wijkagent.

Onwel

Op maandag 21 mei rond 10.33 uur werd
een man onwel in een woning aan het Driekoningenplein te Bokhoven. Ter plaatse
werd eerste hulp verleend en even later is
hij door de ambulance naar het ziekenhuis
overgebracht.

Diefstal

Op maandag 28 mei tussen 16.45 en 17.15
uur werd op de Meerheuvelweg bij het
Engelermeer vanuit een personenauto,
zijnde een Mercedes Benz C-klasse, een
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zonnebril en portemonnee weggenomen.
Geen daderindicatie. Door de eigenaar
werd hiervan aangifte gedaan.

Verzoek om dit niet te doen in verband met
brandgevaar! Ook niet in prullenbakken in
verband met vernieling.

Brandgevaar

Reacties

Op woensdagavond 30 mei rond 20.15 uur
meldde men overlast jeugd aan de Meerheuvelweg bij het Engelermeer in verband
met enkele jongeren die een kampvuur aan
het stoken waren.

Wilt u reageren op dit BIN-bericht,
antwoord via de e-mail: engelen@bindb.
nl naar de BIN-coördinator. Voor spoedmeldingen, als elke seconde telt, bel 112
(politie). Wilt u rechtstreeks de politie

informeren, geen spoed bel 0900-8844
(politie). Wilt u de politie informeren en
zeker anoniem blijven, bel 0800-7000 (Meld
Misdaad Anoniem). Wilt u de gemeente
informeren, bel dan 073-6155555 of ga naar:
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt/.

Oude ansicht
Het voormalige pensionaat aan de Diezekant (tegenwoordig Graaf van Solmsweg)
heette voluit ‘Pensionaat Onze Lieve Vrouwe
van Lourdes’. Met die naam kon een model
van de Lourdesgrot in het gebouw natuurlijk niet ontbreken. Dat betrof een kopie van
de grot van Massabielle bij de Franse stad
Lourdes, waar op 11 februari 1858 Maria zou
zijn verschenen aan Bernadette Soubirous
(1844-1879). Die was toen veertien jaar oud
en tot 16 juli 1858 zouden er nog 17 verschijningen volgen. Pas in 1862 werden deze
verschijningen kerkelijk erkend en nam de
verering van de grot een grote vlucht en
werd Lourdes een officiële bedevaartsplaats. Vanaf die tijd werden er dan ook in
vele landen kopieën gebouwd van de grot
ten behoeve van de verering van Onze Lieve
Vrouwe van Lourdes. Het gaat om natuur-

getrouwe nabootsingen en dat geldt ook
voor het exemplaar in Engelen. In de grot
kan een altaar geplaatst zijn. Schuin boven
de grot (voor de kijker rechts) bevindt zich
een nis met daarin een wit Mariabeeld met
een blauwe sjerp en een rozenkrans. Voor
de grot staat een beeld van een omhoogkijkende, knielende Bernadette in gebed.
In België was de Lourdesgrot van Houthulst
uit 1860 de eerste. Die dateerde dus nog
van vóór de officiële kerkelijke erkenning! Ik
vermoed dat het model in Engelen van kort
na 1907 dateert. In dat jaar verbond namelijk
het Vaticaan in de liturgische kalender aan
de Mariverschijning de dag van 11 februari.
De hier afgebeelde ansicht werd gemaakt
door fotobureau Het Zuiden, dateert uit
1948 en maakt onderdeel uit van een serie
van tenminste acht. r.gruben@baac.nl

Grootse opkomst oldtimers in Engelen
Zaterdag 12 mei jl. was het alweer de tweede
‘Cars & Coffee’, georganiseerd door de MG
Car Club Brabant Oost. Ook dit keer vanuit
de ‘Engelse sleutel’, de hobbywerkplaats
van Marius Erven, inwoner van Engelen.
Totaal 41 oldtimers, allemaal van het merk
MG, verzamelden zich in De Beemd om na
het genot van een kopje koffie of thee met
cake te vertrekken voor een mooie tocht

door de Betuwe. Om daarna uiteindelijk te
eindigen bij een open dag van Garretsen
Classic Cars in Deursen-Dennenburg. Daar
werden de gasten getrakteerd op een
mooie collectie oldtimers, een hapje en een
drankje, vergezeld van geweldige livemuziek. Al met al een zeer geslaagde dag en
natuurlijk werkte het prachtige weer mee.
Er werd nog lang nagepraat om daarna

individueel naar huis te vertrekken.
Er staan dit jaar na de vakantieperiode nog
twee ‘Cars & Coffee’-bijeenkomsten op de
agenda en beide vanuit de ‘Engelse Sleutel’.
Staat de poort open in De Beemd en hebt
u interesse in oldtimers, loop dan gerust
naar binnen voor een praatje. Wellicht kan
men u ook interesseren voor deze prachtige hobby.

Dorpsagenda

Colofon
De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
Engelen en Bokhoven.
Oplage: 2.285 stuks

Zaterdag 1 juni
20.00 uur

Muziek in de kerk
in de Lambertuskerk

Woensdag 20 juni
0.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 2 juni
1.0 uur

Muziek op de Dieze
kade aan de Graaf van Solmsweg

Woensdag 27 juni
0.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 0 juni
12.00 uur

Food-Tour Engelen
in de oude dorpskern

Zondag 1 juli
10.00 uur

U-Battle Run
vanaf Engelerpark

Dinsdag  juli
10.00 uur

Koﬃeohtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag 4 juli
0.0 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Woensdag 11 juli
0.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht
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Met de meimaand in de rug,
zijn zon en zomer ook weer terug.
Met af en toe een fikse bui,
dus bloem of plant ‘vroeg aan de rui’
en ‘s-avonds bij lamplicht een mot of mug.

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

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

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

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

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

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

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 15 juli
Kopij moet uiterlijk

dinsdag 3 juli
binnen zijn.
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Mulder

Bijzonder genieten in Engelen

‘Lekker lokaal’ dat is het nieuwe evenement FoodTour Engelen dat plaats vindt
op zaterdag 30 juni 2018. Voor een bedrag van €15,- ontvang je een stempelkaart
waarmee je een route loopt langs 10 verschillende horecazaken. Bij elke locatie krijg
je een gerechtje/product dat het bedrijf kenmerkt en vertegenwoordigt.
Bob Mulder eigenaar van Plus Mulder is trotse hoofdsponsor van het evenement en hoopt erop dat
de 1e editie een succes wordt. ‘ Iedereen weet dat lekker eten mensen met elkaar verbind. Maar
dit evenement verbind ook de lokale ondernemers uit Engelen met elkaar. Daarom vind ik dit een
bijzonder goed initiatief!’
Tijdens de FoodTour Engelen zijn er verschillende bedrijven uit
omliggende dorpen die mee doen maar natuurlijk worden Engelen
en Bokhoven ook vertegenwoordigt. ‘Cafetaria D’n Dijk’, Aurum Puur
Eten en Plus Mulder doen mee. ‘Natuurlijk doen wij mee! Wij zijn een
supermarkt en verkopen eten. Beleving en pure gezonde producten
staan bij ons centraal. Wij willen dit in de supermarkt maar ook
tijdens lokale evenementen aan onze klanten laten proeven. Wat wij
serveren? Een hangop met honing, coulis en vers fruit. Met dat mooie
weer in juni is dat echt lekker! ’

g
n
i
l
e
d
w an van Engelen

De culinaire
LEKKER LOKAAL
SMAAKMAKERS
OP HET PLEIN

Tijdens de route kom je langs de mooiste plekjes van het authentieke
gedeelte van Engelen en verschillende lokale ondernemers.‘Je
kunt niet alleen lekker eten maar je leert ook de lokale bedrijven
uit Engelen kennen. Er is een kapster, bloemist, ontwerpster en
kunstenares die deze dag hun werk laten zien. Hoe gaaf is dat! Het
evenement heeft diversiteit en zet de lokale bedrijven in hun kracht. ’
De FoodTour Engelen heeft dit jaar als doelstelling om 50 kwetsbare
ouderen in samenwerking met Stichting ‘Met Je Hart’ een totaal
arrangement aan te bieden. Van elk verkocht kaartje wordt €2,50
gereserveerd.
‘Als Plus Mulder vind ik het natuurlijk belangrijk om lokale
initiatieven de sponsoren en doe ik dit met alle liefde en plezier.
We hebben allemaal een vader, moeder, opa en of oma en ja,
jammer genoeg worden deze ook ouder. Maar ik moet er niet aan
denken dat zij zichzelf zo eenzaam gaan voelen dat ze hun huis
niet meer uitkomen! Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn
zoals Erol van den Bergh die zich inzet voor hun belangen.’

KUNST EN FRIET
EET MET JE HART

ZATERDAG 30 JUNI 2018
KAARTEN €15,KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ:

PLUS MULDER

ONLINE KAARTVERKOOP: WWW.TICKETKANTOOR.NL/SHOP/FOODTOURENGELEN

Zaterdag 30 juni 2018 vanaf 12:00 uur kunnen deelnemers hun stempelkaart ophalen in De
Engelenburcht. Lekker genieten, proeven en samenzijn! FoodTour Engelen is een prachtig evenement
met een bijzondere gedachten.
‘Voor wie nog geen kaarten heeft haal ze snel want, er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar! Ze zijn
verkrijgbaar bij ons in de supermarkt Plus Mulder. Je kunt ernaar vragen bij ons aan de kassa. Laten we samen ervoor
zorgen dat we 50 kwetsbare ouderen een bijzondere dag kunnen geven!‘

PLUS Mulder maakt het lokaal mogelijk
PLUS Mulder | Dien van Hemertstraat 1 | 5221 JN ’s-Hertogenbosch

Openingstijden

PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur

