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Van de bestuursraad

Volgende vergadering Bestuurs-
raad Engelen-Bokhoven
De volgende vergadering van de Bestuurs-
raad Engelen-Bokhoven is op maandag 
16 april 2018 om 20.00 uur in de Engelen-
burcht. Insprekers kunnen zich aanmelden 
tot 16 april 12.00 uur via info@bestuursraad.
nl. Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Op woensdag 7 maart organiseerde de 
Bestuursraad Engelen-Bokhoven een poli-
tiek café in de Engelenburcht als aanloop op 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Ongeveer 60 dorpsgenoten kwamen op de 
uitnodiging af.  Na een woord van welkom 
kregen maar liefst 15 lijsttrekkers of verte-
genwoordigers van de politieke partijen 
van gespreksleider Hans van Dartel drie 
minuten het woord om te zeggen wat zij 
willen gaan betekenen voor onze dorpen. 

Aanwezig waren Rianneke Mees (Bossche 
Groenen), Alex van Hattem (PVV), Roy 
Geerts (Rosmalens Belang), Ellen Pauel 
(Knillis), Sjef van Creij (Gewoon Gedreven), 
Ingrid van Zwambragt (CDA), René Vonk 
(Groen Links), John Jansen en dorpsgenoot 
Dennis Smith (Bosch Belang), Gert-Jan van 
Rooij (PvdA), Jan Hoskam (VVD), dorps-
genoot Mark Kleiter (Bossche Volkspartij), 
Gerdien de Wal (Lokaal Liberaal), Rinie 
Mees en dorpsgenoot Erol van den Bergh 
(Leefbaar ’s-Hertogenbosch), René van den 
Kerkhof (D66) en dorpsgenoot Hans van 
Schaik (50+).

Uiteraard kwamen daarbij de politiek 
gevoelige punten als de A59, de windmo-
lens, de hulpsecretarie, het Engelermeer, 
het zorgloket, de Bokhovense Maasdijk 
en betaalbare woningen aan de orde. Alle 
partijen strooiden fl ink met goede voor-
nemens en beloftes en willen graag dat de 

Politiek café vol beloftes
gemeente handelt in samenspraak met de 
bewoners.

Vragen uit de zaal
-Nu zijn er vanuit de partijen allerlei compli-
menten voor de buurtbus, maar het was 
de politiek die de busdienst de nek heeft 
omgedraaid. Zoiets voelen we nu ook weer 
met de windmolens.
-Wat wordt er werkelijkheid van de goede 
voornemens betreff ende het Engelermeer? 
Zowel de voorzitter van watersportvereni-
ging Engelermeer als Hengelsportvereni-
ging De Meer reageren hierop. Zij vragen 
beiden al jaren om hulp.
-Nu zijn de partijen in groten getale 
aanwezig met allerlei beloftes om stemmen 
te winnen; hoe is dat als het college straks 
100 dagen zit? Deze opmerking werd ter 
harte genomen en op initiatief van de 
bestuursraad worden alle partijen na 100 
dagen weer uitgenodigd naar Engelen te 
komen. Enkele partijen doen direct een 
oproep aan de zaal om concreet enkele 
punten te noemen waaraan gewerkt moet 
worden.

Vier stellingen 
Stelling 1: Politieke partijen in de gemeente 
’s-Hertogenbosch zijn niet geïnteresseerd 
in de adviezen  van de bestuursraad. Gelijk 
stonden bijna alle partijen van hun stoel 
op om dat met klem tegen te spreken. Ook 
werd toegegeven dat er bij het besluit over 
de hulpsecretarie hierbij iets mis is gegaan. 
Het voorstel om als gemeenteraad geen 
vergaderstukken meer in behandeling te 
nemen die niet voorzien zijn van advies van 
de bestuursraad, vond van diverse kanten 
bijval.
Stelling 2: Zelfs twintig windmolens maken 
de gemeente ‘s-Hertogenbosch niet ener-
gieneutraal in 2050. Hierop was de reactie 
vanuit de politiek verschillend. Sommige 
partijen zijn voor en sommige tegen. Vanuit 
de zaal worden in een felle discussie allerlei 

alternatieven aangedragen. Blijft staan dat 
Engelen zich hierin niet gehoord voelt en 
niet gehoord is door de politiek.
Stelling 3: Niet wegkijken maar aanpakken 
staat haaks op de lakse houding van de 
gemeente betreff ende handhaving op 
naaktrecreatie en sekstoerisme bij het 
Engelermeer. Ook daarin verschillen de 
meningen van de partijen hoe hiermee om 
te gaan. De versnipperde aanpak heeft tot 
op heden geen resultaat opgeleverd. In 
samenwerking met bewoners en gebrui-
kers moet hier een overkoepelend plan 
komen, zodat iedereen hier zonder overlast 
kan wandelen en recreëren.
Bij de vierde en laatste stelling ‘Het buiten-
gebied Engelen en Bokhoven interesseert 
de politieke partijen niet’ waren alle partijen 
weer eensgezind. Dit is niet waar, echter 
na wat reacties bleken de dorpen allemaal 
wel het gevoel te hebben ‘aan de achterste 
mem te hangen’. 

Rond half elf wordt de avond gesloten met 
de conclusie dat het een van de betere 
debatavonden was die de laatste weken 
zijn gehouden. Hiermee kan de bestuurs-
raad terugzien op een geslaagd initiatief. 
De stembrief om op 21 maart te stemmen 
voor de bestuursraad is inmiddels bij alle 
inwoners binnengekomen. Stem op de 
bestuursraad en/of machtig iemand om 
uw stem mee te nemen, zodat zij ook in de 
toekomst de belangen van onze dorpen 
kunnen blijven vertegenwoordigen!

Op 17 maart aanstaande is er weer een 
uitvoering van Muziek in de kerk. Dit keer is 
het thema ‘de Lente’ in combinatie met St. 
Patrick’s day. Vrolijke lenteliederen worden 
op verschillende instrumenten ten gehore 
gebracht. Een combinatie van allereerst 
het orgel, maar ook zang, digitale piano en 
dwarsfl uit.

Muziek in de kerk
Graag verwelkomen wij u in de St Lamber-
tuskerk aan de Graaf van Solmsweg. De kerk 
is om 19.30 uur geopend, aanvang 20.00 uur 
en de entree is 5 euro.



Vandaag aan de slag
voor Engelen en Bokhoven!

Meer weten? www.cdadenbosch.nl
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Doe mee aan buurtpreventie in 
Engelen!
De gemeente ’s-Hertogenbosch wordt 
steeds veiliger. Toch komen criminaliteit en 
overlast nog altijd voor. Politie en gemeente 
zetten zich in om dit terug te dringen. 
Daarnaast zijn in een aantal wijken buurt-
bewoners actief in zogenaamde buurtpre-
ventieteams. Zij zorgen voor een veiligere 
en leefbare wijk. Het buurtpreventieteam 
Engelen-Bokhoven was ook actief, maar is 
helaas moeten stoppen omdat er onvol-
doende vrijwilligers waren. Zij willen graag 
weer een doorstart maken. Hiervoor zijn 
nog verschillende leden nodig die het team 
komen versterken. Doet u mee?

Wat doet een buurtpreventieteam?
Het doel van een buurtpreventieteam is dat 

Buurtpreventieteam gestopt wegens weinig vrijwilligers
bewoners samen de wijk ingaan. Ze letten 
op onveilige situaties om zo te voorkomen 
dat onveiligheid of overlast ontstaat. Een 
buurtpreventieteam trekt hierbij samen op 
met politie en gemeente. Ze zorgen voor 
een veilige wijk, waar het prettig wonen is.
Dat kan een team doen door extra op 
te letten. Bijvoorbeeld op openstaande 
ramen. Ze zijn meer betrokken bij de buurt. 
Dankzij de ervaringen van het buurtpreven-
tieteam zijn de politie en de buurtbewoners 
beter op de hoogte van de ontwikkelingen 
in de buurt. 
 
Het buurtpreventieteam kan alleen verder 
als er voldoende deelnemers zijn. Een 
buurtpreventieproject kost u niet veel 
moeite, maar het kan heel wat opleveren: 
een gezellige, veilige en rustige buurt. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan het 
buurtpreventieteam in Engelen? Stuur dan 
een e-mail met uw naam en e-mailadres 
naar: a.bekkers@s-hertogenbosch.nl 

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn, zal 
er een informatiebijeenkomst in de Enge-
lenburcht worden gehouden, waar politie 
en gemeente duidelijk uitleggen wat deel-
name aan het buurpreventieteam inhoudt. 
Hierna kunt u defi nitief aangeven of u wel 
of niet wilt deelnemen aan het buurtpre-
ventieteam van Engelen.

Op 5 maart jl. heeft de Rechtbank Oost 
Brabant uitspraak gedaan over de 
omgevingsvergunning voor de realisatie 
en exploitatie van de 4 windturbines.
Wat is de conclusie?

• Windturbine 4 aan de Gemaalweg maakt 
geen deel uit van een cluster en kan lei-
den tot horizonvervuiling. De rechter 
vernietigt de vergunning voor deze wind-
turbine en deze mag dus niet geplaatst 
worden.

•  Windturbines 1, 2 en 3 mogen wel ge-
plaatst worden; de rechtbank ziet geen 
procedurele gebreken in de voorbe-
reiding van de vergunningverlening. 
De windturbines voldoen - volgens de 
rechtbank - aan de normen van geluids-
overlast, slagschaduw, veiligheid en laag-
frequent geluid.

•  De rechtbank verplicht de initiatiefnemers 
om windturbines 1, 2 en 3 toe te rusten 
met een ijsdetectiesysteem.

Verder is de rechtbank van oordeel dat 
iedereen die woont binnen een afstand van 
1860 meter (10x de tiphoogte) een recht-
streeks betrokken belang heeft. Dit is dus 
een totaal ander perspectief dan de 450 
meter die de gemeente ons steeds heeft 
voorgehouden.
Het actiecomité beraadt zich tijdens het ter 
perse gaan van deze Tweeterp op even-
tuele vervolgstappen (Raad van State).
In de volgende Tweeterp meer!!

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



agendaonzeendaeenda

Bingo avonden
Prijskaarten (rikken)

20.00 uur.

20.00 uur.

Vrijdag 27 april
Koningsdag 2018

Zaterdag 21 April 

Vrijdag 16 Maart

POPquiz

Inschrijving VOL, reserveren niet meer mogelijk. 
2e editie

SOULparty

Swingende SOUL afterparty

 Wij zijn de Soulband "Gadja Goes Soul " uit 's-Hertogenbosch. 
Gadja Goes Soul bestaat uit 9 ervaren professionele Muzikanten die een 
verleden hebben zoals bands als Lady Soul , Double U Soul en Nico Goes Soul. 
 
De soul formatie bestaat uit zang Louis Windzak, Jan Schapendonk, backingvocal 
Jesje van Iperen 
Muriel Meerman, Basgitaar : Nelis Parinussa, Toetsenist : Jaap de Witte, Drums 
:Tony Goedhoop  
,Sologitaar: Daan Soumokil, Sax: Harrie Damen, en Trompet :Antoine Buggenum 
Met als special guest Louis Windzak bekend als de Surinaamse Otis Redding.

 
 
Wij spelen Soulcovers voornamelijk van Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin
Arthur Conley, Wilson Pickett en Sam and Dave 
 

U kunt kaarten reserveren via de site voor €10.00 per stuk incl. Afterparty

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

  
 op 20 april en 18 mei 2018 
op 6 april, 4 mei en 1 juni 2018

Z
SOULparty

Swingende SOUL afterparty

Wij
Gad
ver

De
Jes
Mu
:Ton
,So
Me

Wij
Arthu

U k



De TweeTerp maarT 2018 • pagina 7

onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Woensdag

Vrijdag

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

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

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

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

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

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

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

Het Koningsdagcomité van Engelens 
Belang, bestaande uit Ine van den Dolder, 
Christien Megens en Hans van de Ven, 
stopt na Koningsdag 2018 om samen met 
organisatiepartner De Engelenburcht deze 
jaarlijkse traditie neer te zetten. Door 
privéomstandigheden is de huidige groep 
te kwetsbaar geworden om de organisatie 
van dit evenement nog langer op de schou-
ders te nemen. Ook heeft de energie van 
Ine, Christien en Hans na resp. 20, 25 en 30 
jaar een flinke deuk opgelopen. Het huidige 
comité kiest niet voor uitbreiding van het 
comité, omdat het ‘dat deden we altijd 
zo’-effect nieuwe ideeën te veel in de weg 
zal staan. Daarom wil het Koningsdagco-
mité graag het stokje overdragen aan een 
nieuwe, jonge, enthousiaste groep. Indien 
gewenst willen zij de nieuwkomers wel met 

Koningsdagcomité wil stokje overdragen
raad en daad op weg helpen. Echter Ine, 
Christien en Hans zullen geen initiatieven 
meer nemen.
Daarom een oproep aan dorpsgenoten om 
zich te willen inzetten voor de organisatie 
van Koningsdag 2019 en verder in Engelen. 
We rekenen op uw reactie via e-mail: 
redactie@tweeterp.nl om deze dorpstra-
ditie niet verloren te laten gaan.
Koningsdag 2018 staat met vereende 
krachten alweer bijna in de steigers. Hier 
wordt, compleet met versierde fietsen en 
de harmonie, elektrische mini-cars, een 
luchtkussen en spelletjes voor de jeugd, 
een kindervrijmarkt, een klimwand voor de 
jongeren en veel muziek met een hapje en 
een drankje, weer een echte feestdag van 
gemaakt.

De vierde editie van de pubquiz op vrijdag 
19 januari in de Engelenburcht was er weer 
eentje om te koesteren. ‘Keigezellig’ kregen 
we na afloop te horen. En dat was ook zo. Bij 
binnenkomst gingen de teams gretig aan 
de slag met het plaatjesformulier dat klaar 
lag. Een drankje, een hapje erbij, hersentrai-
ning over hoe zat het ook al weer, plezier in 
en tussen de teams, allemaal ingrediënten 
voor een succesvolle avond.  Maar die quiz-

Vierde editie pubquiz wederom gezellige avond!
vragen hè... hoofdbrekens...’ te moeilijk’, ‘te 
lastig’, ‘te weinig actualiteit’, kregen we van 
sommigen terug na de quiz. Dankzij het 
nieuwe scoresysteem hebben we achteraf 
kunnen zien wat de gemiddelde scores 
waren per ronde. En inderdaad, dat was 
niet best. En dát is natuurlijk niet de bedoe-
ling bij een pubquiz! Dus daar gaan we 
de volgende keer zeker iets aan doen. We 
hebben goed geluisterd naar de deelne-

De Engelenburcht zal na Koningsdag op 
27 april a.s. stoppen met de bekende rode 
en blauwe consumptiemunten.  Tot en met 
Koningsdag kunt u ze nog volop gebruiken 
tijdens uw bezoek aan de Engelenburcht.  
Na Koningsdag zal verder gewerkt worden 
met een ander type munten die maar gedu-
rende 1 dag geldig zullen zijn.

Laat uw muntjes 
(nog even) rollen!

mers en hebben nu al plannen én ideeën 
op papier voor de volgende pubquiz, die 
mogelijk in januari 2019 zal plaatsvinden. 
Daarbij ligt er nu al een toezegging van 
Auto Haarsteeg die wederom bereid is de 
hapjes te sponsoren en we hebben ook al 
een aanbod van een nieuwe sponsor! Dus 
op naar de vijfde pubquiz in Engelen! 



DANKZIJ 

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

• komen er watertaxi’s  
tussen Engelen en de  
binnenstad

DE BOSSCHE GROENEN DE BOSSCHE GROENENWAT BETREFT

• komt er een levens-
bomenbos bij het 
Engelermeer

• wordt de Bokhoven-
sedijk afgesloten 

GA NAAR WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL OF VOLG ONS OP

DE BOSSCHE GROENEN
GEEF JOUW STAD EEN GEZICHT

DOE MEE EN STEM 21 MAART

WEST/ENGELEN/BOKHOVEN

≈≈ heuve l t j e s≈≈
Oppas gezocht in Engelen (dorp) voor 
mijn 7-jarige zoon.
Wij zoeken een oppas voor vóór school-
tijd (vanaf 7 uur) en na schooltijd (vanaf 14 
uur of later) bij voorkeur met koken. Ideaal 
is voor 3 dagen per week, op maandag, 
dinsdag en donderdag.  
Een deel van deze momenten evenals 
uitbreiding met huishoudelijke taken is ook 
mogelijk/ bespreekbaar. 
Voor vragen / interesse kunt u contact 
opnemen: Bregje, tel 06-41313535

Gevraagd:
Invalkracht voor schoonmaakwerkzaam-
heden gezondheidscentrum Lage Leun 
voor in de avonden.
Interesse? 06-21275533

 

 

 

✓ Geen windmolens in (dicht) 
bebouwde gebieden. 

✓ Engelermeer, strikte handhaving op 
o.a. naaktrecreatie. 

✓ Engelenburcht is verouderd, in 
overleg met bestuur gemeentelijk 
taak om dit gemeenschaphuis weer 
bij te tijd te krijgen. 

✓ Gemeentelijke dienstverlening/ 
WMO loket voor Engelen / Bokhoven. 

✓ Fietsveilige verbinding Rietvelden-
Engelen / Bokhoven. 

✓ Maasdijk omvormen als fietsstraat. 
✓ Voldoende trapveldjes,met 

kunstgras,voor de jeugd. 
✓ Aandacht vergrijzing Engelen / 

Bokhoven. 
 

Op zondag 25 maart is er van 10.00 tot 13.00 
uur onderhoud aan de oeverzwaluwwand 
bij het Engelermeer. Dan wil men de wand 
gereedmaken voor het nieuwe broedsei-
zoen van de oeverzwaluw. Verzamelen op 
parkeerplaats Engeler Visserspad bij de 
Haverlij. Meer info: www.ivn-s-hertogen-
bosch.nl.

Oeverzwaluw-
wand
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René van der Hoeven

Moeders keuken 
Vandaag ben ik in Engelen beland bij 
Ning van den Hurk-Apiwatkamthorn. In 
het dagelijks leven  gebruikt zij alleen de 
achternaam van manlief, weliswaar minder 
bloemrijk, maar wel een stuk praktischer. 
Ning is Thaise van geboorte en verzorgt 
op verzoek Thaise kookworkshops en 
diners bij u thuis. Een keuken vol variatie, 
pittig maar ook mild, gesmoord en vers. Ze 
begon hiermee al in het restaurant van haar 
ouders. Ning kookt vooral zoals zij het van 
haar moeder heeft geleerd. 

Kookboek in haar hoofd
Kookboeken genoeg, maar eigenlijk zit alles 
in haar hoofd en samen met mams heeft 
ze in de loop der jaren een eigen losbladig 
kookboek samengesteld met authentieke 
Thaise heerlijkheden. Dit kookboek vormt 
de basis van haar koken en bij twijfel slaat 
ze erin na hoeveel gram of een halve of hele 
eetlepel van iets moet worden toegevoegd. 
Al die kennis maakt het ook heel simpel om 
goed te adviseren bij het samenstellen van 
een diner. Vooraf bespreekt ze of er gasten 
met allergieën zijn of vegetariërs. En of de 
voorkeur uitgaat naar vlees, vis, vegetarisch 
of gemengd. Thaise sauzen zoals vissaus 
en oestersaus zijn nooit vegetarisch. Ning 
varieert graag in de gerechten en werkt 
met een balans tussen pittig, scherp, mild, 
noedels en rijst. Bijpassende wijnarrange-
menten zijn mogelijk, evenals een keuze 
uit Thaise bieren. Een driegangenworkshop 
duurt ongeveer een uurtje per gang.

Van paplepel tot onderneemster 
Ning verzorgde al op jonge leeftijd kook-
workshops in het restaurant van haar 
ouders. Ze heeft  een horeca-opleiding 
gevolgd en werkt op freelancebasis als 
zelfstandig werkend kok in diverse restau-
rants. Ze is nogal eens in Thailand geweest, 
spreekt de taal een beetje en volgde daar 
onder andere een kookworkshop voor 
de belangrijkste Thaise gerechten. Daar 
Ning graag zelfstandig werkt en dan echt 
aandacht kan geven aan hygiëne en vers-
heid, startte zij haar eigen bedrijf  “Lekker 

 “Je ontdekt altijd wat nieuws met koken.”
De Thaise kookkunst van Ning van den Hurk

op locatie”, pakweg een half jaar geleden 
op de tennisclub, met het bereiden van een 
Thais diner.

Trek?
Lezen maakt hongerig, dus aan de slag met 
Nings gevulde rijstvellen voor 1 persoon.
Benodigdheden: 2 rijstvellen, wortelen, 
komkommer, sla
Benodigdheden saus: 1 eetlepel hoisin saus, 
1 theelepel sojasaus, ½ theelepel suiker
Bereiding:  
• Dompel de rijstvellen 5 tellen in warm wa-

ter.
• Smeer de saus met een kwast op de rijst-

vellen.

• Vul de rijstvellen naar wens met de ingre-
diënten.

• Voeg naar wens gegaarde vis of gegaard 
vlees toe.

• Vouw de vellen dicht.
U kunt natuurlijk ook Ning bellen of ze 
komt koken. 
Driegangenmenu vanaf 40 euro p.p., kook-
workshop vanaf 37,50 euro p.p., zie ook de 
website www.lekkeroplocatie.nl.

Ning kookt thuis vooral Thais maar vergeet 
de Nederlandse keuken zeker niet. Doch-
terlief van anderhalf eet liefst alleen rijst 
met kip.



seniorenles

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

BOEM IS BLANK!

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

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

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

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

Wij helpen u graag op weg!

www.blankautoschade.nl
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Zaterdag 24 maart staat geheel in het teken 
van uw gezondheid bij Gezondheidscen-
trum Lage Leun. Van 11.00 uur tot 16.00 uur 
bent u welkom om kennis te maken met de 
verschillende disciplines en kunt u deel-
nemen aan verschillende activiteiten die er 
georganiseerd worden. 

Ook de Gemeente ’s-Hertogenbosch, 
waarmee op 14 april een Fittest voor 
50-plussers wordt georganiseerd, zal 
aanwezig zijn. Deze Fittest heeft als doel u 
een indicatie te geven van uw gezondheid 
en u kennis te laten maken met de lokale 
sport- en beweegmogelijkheden. Op de 
Open Dag is hier alvast informatie over te 
verkrijgen.

Wat is er te doen? 
Tijdens deze Open Dag kunt u kennis 
maken met de verschillende disciplines. 
Er worden naast workshops ook lezingen, 
demonstraties en gratis behandelingen 
aangeboden. Speciaal voor de kinderen 
is er een smaaktest (een spel met smaak-, 
reuk- en voelervaringen) mét prijsvraag! 
Bovendien wordt er door het kinderteam 
Den Bosch van gezondheidscentrum Lage 
Leun een kleurplaatwedstrijd georgani-
seerd voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar 
met als hoofdprijs een ‘Slamm Stuntstep’. Er 
kunnen ook gezichten worden geschminkt. 
Volwassenen kunnen een gratis handknijp-
krachtmeting laten uitvoeren en een gratis 
intakegesprek bij de diëtist winnen. 

Een initiatief van zorgverleners, ook de gemeente is aanwezig
Open Dag Gezondheidscentrum Lage Leun

Workshops en lezingen: Qigong en 
Guasha, spraak- en taalontwikkeling, inspi-
ratiesessie rust & meditatie en voorlichting 
over de Fittest door Gemeente ’s-Herto-
genbosch. 

Demonstraties en gratis behandelingen: 
Tips omtrent gedrags- en ontwikkelings-
problemen (bij kinderen), voetscreening, 
personal coaching, spraak-taalscreening, 
gebitsverzorging, persoonlijk leiderschap 
en algemene lichaamsmeting met fittest. 

Welke disciplines?
In Gezondheidscentrum Lage Leun zijn 
diverse zorgverleners werkzaam. Tijdens 
de Open Dag is er een vrije inloop bij: 
Fysio- en Manuele therapie Engelen, Logo-
pedie & Logopedie4kids Engelen, Diëtis-
tenpraktijk Eten Met Plezier, Coaching en 
Training Oak House Academy, Mondhygi-
enepraktijk Engelen, Kinder- en Jeugdpsy-
chologie Praktijk Synthese, Podotherapie 
Molenschot-Verbraak, Reis je Wijs, Rubedo 
Ontwikkeling. Ook de Gemeente ’s-Herto-
genbosch, afd. Sport en Recreatie is deze 

dag aanwezig. 
Naast bovenstaande organisaties zijn er 
ook nog andere disciplines werkzaam in de 
Lage Leun. 
Voor de kinderen ligt de kleurplaat klaar 
om opgehaald te worden bij de Lage Leun 
(entreehal en wachtruimte). Ook op de 
scholen in Engelen wordt de kleurplaat 
uitgedeeld. Inleveren kan bij Gezondheids-
centrum Lage Leun, waar in de entreehal 
een inleverbus staat. De uiterlijke inlever-
datum is zaterdag 31 maart. Met de prijs-
winnaar zal daarna zo snel mogelijk contact 
worden opgenomen. De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden op donderdag 5 april in het 
gezondheidscentrum.
Benieuwd naar Gezondheidscentrum Lage 
Leun en wat het allemaal te bieden heeft? 
Kom gezellig binnen en maak kennis met 
de zorgverleners van Gezondheidscen-
trum Lage Leun. Meer informatie en het 
complete programma kunt u vinden op de 
website www.lageleun.nl 
Graag tot ziens op zaterdag 24 maart bij 
Gezondheidscentrum Lage Leun - Kraanvo-
gellaan 11 t/m 15 - Engelen.

Op zaterdag 14 april is er een Fittest voor 
50-plussers in Gezondheidscentrum Lage 
Leun. Inwoners van Engelen en Bokhoven 
worden daarvoor in maart per brief uitge-
nodigd met de flyer ‘Beweeg mee(r) in de 
buurt‘. In deze flyer staat een gevarieerd 
beweegaanbod. Verschillende partners 
bieden kennismakingspakketten op het 
gebied van sport, bewegen en een gezonde 
leefstijl aan. Na afloop van deze test kunnen 
deelnemers zich inschrijven voor deze 
kennismakingslessen. Deze Fittest wordt 
georganiseerd door gemeente ’s-Herto-
genbosch in samenwerking met (professi-
onals uit) Gezondheidscentrum Lage Leun 
en GGD Hart voor Brabant. Inschrijven kan 
tot 29 maart. Kijk op www.s-port.nl/fittest

Fittest
Gemeente ’s-Hertogenbosch zet zich in 

Fittest in Engelen
voor een gezonde stad. Eén van de aspecten 
die bijdraagt aan gezondheid, is voldoende 
beweging. Om inwoners kennis te laten 
maken met nieuwe vormen van bewegen, 
wordt de Fittest georganiseerd. 

De Fittest is dus ( juist) bestemd voor inwo-
ners die op dit moment nog inactief zijn. 
Het is nooit te laat om te beginnen met 
bewegen. Na de Fittest weten deelnemers 
beter waar ze staan, wat hun huidige fitheid 
is en welke beweegactiviteit hierbij past. 
Gemeten worden onder andere: lengte en 
gewicht, bloeddruk, knijpkracht, uithou-
dingsvermogen en bloedsuiker. 
Ook uw gehoor en uw ogen worden 
gemeten. Ook de podotherapeut en mond-
hygiëniste zijn aanwezig. Deelname kost € 
7,50. Alle informatie en inschrijven? Ga naar 
www.s-port.nl/fittest

Kennismaken met het beweegaanbod
Na de Fittest kunnen de deelnemers zich 
inschrijven voor kennismakingslessen. Zij 
kunnen kiezen uit een divers aanbod. De 
GGD biedt een workshop binnen het thema 
Samen gezond. Na de kennismakingslessen 
is het mogelijk om verder te gaan met de 
beweegactiviteit naar keuze.

Wanneer?
De Fittest vindt plaats op zaterdag 14 april 
2018, Gezondheidscentrum Lage Leun

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over het 
project kunt u contact opnemen met Ilvie 
van Schijndel,   
bel 06 11 73 87 42. Mailen kan ook: i.van-
schijndel@s-hertogenbosch.nl. 



Reparaties en accessoires 

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

SMART SERVICE WITH A SMILE

iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

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

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

gratis parkeren • ook voor softwareproblemen

u vindt ons ook in Nijmegen en Tilburg
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Els Brendel

Al eerder heeft u kennis kunnen maken met 
deze twee kanjers: Romy Brouwers en Pim 
van Bakel. Alweer even geleden vertelden 
zij in De Tweeterp over hun dromen. De 
een, Romy, om als jongste lid van het 
ijshockeyteam wereldkampioen te worden.  
De ander, Pim, om als sprinttalent het ene 
record na het andere te lopen.

Van hun apetrotse ouders kreeg de redactie 
een berichtje over de successen van hun 
dochter en zoon en dat betekent natuurlijk 
dat wij erop af gaan om eens te horen.

Op de koudste 27e februari sinds de KNMI-
metingen, ga ik naar Zr. Broerestraat waar 
Pim met ouders en broer Jop woont. Een 
uitgesproken sportief gezin. Zowel vader 
als moeder zijn sportleraar en Jop studeert 
ervoor. Pim zit in 5 vwo en overweegt om 
straks psychologie te gaan studeren. Naast 
school en sport wordt er nog ‘bijgeklust’ 
als vakkenvuller bij de Plus. Maar voor dat 
laatste is eigenlijk steeds minder tijd.
In Apeldoorn werd in februari het NK 
Indoor Junioren gehouden. Daar werd Pim 
Nederlands kampioen op de 200 meter in 
een prachtige tijd: 22.15 sec. Een voor de 
hand liggende vraag is dan  natuurlijk wat 
aan dit succes voorafging.
Eigenlijk vindt hij veel atletiekonderdelen 
leuk. Behalve sprinten vooral het horde-
lopen, waar hij ook goed in is.  Maar na de 
herfstvakantie van 2016 besloot hij zich te 
gaan specialiseren op de sprint. Hij traint bij 
Prins Hendrik in Vught en met de talenten 
op Papendal.  Hij koos indertijd voor Robert 
Jan Jansen als trainer. Robert Jan, zo vertelt 
Pim, is niet alleen deskundig, maar ook heel 
erg toegankelijk. Hij heeft voor iedereen 
tijd. De trainer maakt de loopschema’s 
en aan de hand daarvan traint Pim zo’n 4 
keer per week. Op weekdagen ’s avonds 
en ‘s zondags overdag. Op mijn vraag wat 
sprinten nu zo leuk maakt, antwoordt Pim: 
“Het lopen op zich, maar ook de adrena-
line.” Pim denkt dat de nu gelopen tijd, 22.15 
dus, echt nog scherper kan. Dat betekent 
vooral de start verbeteren. Maar ook door 
krachttraining, waar hij net mee begonnen 
is. De limiet voor de EK outdoor staat op 
21,7 en daar gaat Pim voor. 
Doel voor het komende seizoen? Neder-
lands juniorenkampioen worden op de 200 
meter outdoor en de 100 meter lopen in 
10.99. 

Mijn laatste vraag is of hij een speciaal 
sportdieet heeft. Nee, is het antwoord. 
Buiten bananen en fruit eet hij nog gewoon 
wat de pot schaft.

Trotse kampioenen: Romy Brouwers en Pim van Bakel

De hele familie leeft mee. Er zijn foto’s 
en filmpjes en de wintersportvakantie is 
zelfs een paar dagen uitgesteld om Pim in 
Apeldoorn te zien lopen. We gaan onge-
twijfeld nog veel van hem horen!

Het is nog steeds bitterkoud als ik voor de 
tweede keer op bezoek ga bij Romy Brou-
wers. In april 2017 vertelde zij over haar 
dromen en over haar ervaringen als jongste 
speler in het vrouwenijshockeyteam. Maar, 
na er 8 jaar voor geijverd te hebben is het 
Jenny en Marlies Goessens gelukt om op 
nationaal niveau een junioren vrouwen- 
ijshockeyteam te vormen. Een meidenteam 
dus. En daarvan, geen verrassing, maakt 
Romy als verdediger deel uit. Dat team, 
18 speelsters en 2 doelvrouwen, vertrok 
op 27 januari naar Mexico City om mee 
te doen aan de wereldkampioenschappen 
voor juniorenteams. Tegen Spanje, Turkije 
en Kazachstan werd met ruime cijfers 
gewonnen en toen was gastland Mexico 
tegenstander in de finale. Die finale werd 
gewonnen met 4-0 en het team van Romy 
was …. wereldkampioen! Een droom kwam 
uit. Er werd gevlogen met KLM en op de 
heenweg mochten alle meiden van het 
team na de landing even in de cockpit 
kijken. Toen ze als wereldkampioenen 
terugvlogen, wilden piloten en bemanning 
natuurlijk met het team op de foto. Naast 
wereldkampioen zijn, werd Romy ook 
gekozen als beste verdediger van het toer-
nooi. Een prachtige trofee is daar het bewijs 
van. Haar ouders reisden, gekleed in oranje, 
als trouwe en enthousiaste supporters mee 
naar Mexico.

Op mijn vraag naar toekomstplannen 
(Romy zit in 4 havo) zegt Romy dat zij 
straks gaat voor het wereldkampioenschap 
senioren, maar dat ze ook graag geld wil 
verdienen. Waarmee? Misschien wel als 
model, opper ik, want in ‘Vrouw’, de bijlage 
van de Telegraaf, staan spetterende foto’s 
van vijf ijshockeymeiden, onder wie Romy, 
in  glossy sportkleren. Je weet dus maar 
nooit! Maar voorlopig ligt haar hart nog 
helemaal bij ijshockey.



Iedereen in de beste handen

Meer weten? Neem contact met ons op. 

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

Behandelingen 
‘s avonds 
mogelijk

Fysio- en Manuele therapie Engelen is een fysiotherapiepraktijk voor mensen met 
beweegproblemen en biedt praktische oplossingen en een actieve trainingsgerichte 
aanpak voor gezond bewegen met aandacht voor persoonlijke begeleiding.
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Wie heeft geen warm hart voor het oudste 
en mooiste monument van Engelen?  
U wilt vast helpen de blijvende waarde van 
de oude Lambertus voor Engelen moge-
lijk te maken. Hartelijk welkom bij de kring 
Vrienden van de Oude Lambertus!

Wat doen Vrienden van de Oude 
Lambertus? 
Vrienden stimuleren en organiseren andere 
bijeenkomsten dan kerkdiensten: activi-
teiten die passen in dit monument. Het 
verhuren draagt bij aan het instandhouden 
van deze parel in het centrum van het dorp.
Om enkele activiteiten te noemen: 
Burgerlijk en/of Kerkelijk Huwelijk, Avond-
wake, Concert, Tentoonstelling, Voor-
stelling, Presentatie, Vergadering/ Klein 
Symposium, Cursus, Workshop, Jubileum, 
Diploma-uitreiking, feestelijke bijeenkomst 
e.a. 
Bij zulke gelegenheden is een Vriend gast-
heer of gastvrouw. 
Alle reserveringen worden gemeld op de 
agenda van de kerk op www. kerk-engelen.
nl.
Op de foto’s hiernaast krijgt u alvast een 
indruk van andere activiteiten in en om de 
kerk.

Vorig najaar exposeerden kunstenaars 
tijdens de Atelierroute in de kerk en was de 
kerstborrel ge, organiseerd door ‘Muziek 
op de Dieze’, bij de Oude Lambertus. 
Een mooie aanzet, maar er kan nog veel 
meer.

Tot nu toe komen de Vrienden regelmatig 
bijeen op de laatste maandag van de 
maand tussen 5 en 7 uur met een kop soep, 
een broodje en een glaasje. Een spreker 
houdt een kort verhaal over een interessant 
onderwerp. Men leert elkaar en het monu-
ment met zijn mogelijkheden wat kennen. 
Als de lente vordert, willen we het gebouw 
op donderdagmiddag tussen 2 en 4 weer 
openstellen voor wie binnen wil lopen. 
Aan Vrienden wordt een jaarlijkse bijdrage 
voor de Oude Lambertus gevraagd van 
€ 25,-

In de komende maanden is de kerk al 
enkele malen verhuurd voor persoonlijke 
vieringen, van verjaardag, afstuderen tot 
burgerlijk huwelijk. 

Er zijn in Engelen vast nog veel meer 
mensen met belangstelling en goede 
ideeën voor een veelzijdig gebruik van de 
Oude Lambertus. 
Kom erbij en word vriend!
U kunt zich opgeven bij VriendenOudeLam-
bertus@kerk-engelen.nl 

Vrienden Oude Lambertus

Wat heeft u allemaal toch goed gebruik 
gemaakt van de buurtbus. Al sinds de 
buurtbus is gaan rijden, is het aantal 
passagiers met sprongen omhoogge-
gaan. Natuurlijk ook door passanten, die 
opstappen in West om naar het ziekenhuis 
te gaan, maar toch.
De week van 26 februari tot 4 maart kende 
zelfs een ongekend aantal passagiers. Meer 
dan 590!

De buurtbus floreert
Om de buurtbus te kunnen blijven 
behouden, is een groot aantal passagiers 
noodzakelijk!

Geen bus op 27 april
Koningsdag, 27 april is een feestdag en 
dan rijden er dus geen buurtbussen en ook 
geen andere bussen. 



OPEN DAG 
TENNISVEREN IG ING  ENGELEN

Heb je vragen, mail dan gerust naar info@tennis-engelen.nl. We zien je graag op 18 maart!

PROGRAMMA
• vanaf 12.30 uur - Iedereen welkom en balletje slaan
• 13.00 uur - Clinic voor de jeugd
• 14.00 uur - Clinic voor de volwassenen
• vanaf 14.00 uur - Toernooitje voor de jeugd    

DOE MEE!
Tennisclinics verzorgd door trainers
van Simontennisschool voor jeugd 
en volwassenen. Een toernooitje voor 
de jeugd. Vrij spelen voor iedereen.

ZONDAG 18 MAART 
TUSSEN 12.30 & 17.00 UUR 

Tennisvereniging Engelen aan het Engelerpark 1

VOOR 
ALLE LEDEN:
ophalen KNLTB pasje 
en inschrijven voor 

de bardienst

MAAK KENNIS MET TENNIS PAKKET

VOOR DE JEUGD: € 99
•  tennisles (Nu 13 lessen i.p.v. 9 lessen)
• gratis lidmaatschap 2018 
• KNLTB pasje (activiteiten/vrij spelen)
• gratis tennisracket

VOOR DE VOLWASSENEN: € 139
•  9 tennislessen
• gratis tennisracket

SMARTASSPAKKET STUDENTEN 
VOOR €75 (€20 VOORDEEL)

•  Lidmaatschap voor 2018 
bij Tennisvereniging Engelen. 
Dit is inclusief inschrijfgeld. 
(op vertoon van de studentenkaart) 

VEELVOORWEINIG PAKKET SENIOREN 
VOOR €95 (€ 57,50 VOORDEEL)

•  Lidmaatschap voor 2018
bij Tennisvereniging Engelen. 
Dit is inclusief inschrijfgeld. 

WORD JE LID VÓÓR 2 APRIL DAN 
HEBBEN WE SPECIALE AANBIEDINGEN!

Zorgboerderij De Locatie is op 2 april 
geopend van 10:00 tot 16:00 uur voor 
iedereen die naar de lammetjes wil komen 
kijken.

Er zullen diverse activiteiten plaatsvinden 
en er zijn producten en versnaperingen te 
koop in de  boerderijwinkel.

Het wordt een gezellige dag om elkaar te 
ontmoeten, informeel gesprek met zorg-
boerin en/of begeleiders te voeren, te 
ervaren hoe de sfeer is op de boerderij en 
wat de ervaringen zijn van verschillende 
kinderen en jongeren die zorg bij ons 
afnemen.

Iedereen is van harte welkom, jong en oud, 
of je wel of niet bekend bent met de boer-
derij.

Programma
Winkel gaat weer open:
diverse producten zoals eieren, walno-
tenolie, jams

Terras:
appeltaart met koffie/thee/limonade 

Diverse activiteiten, zoals:
rondleiding dieren, paardrijden, soep 
maken,  bouwen, paaseieren zoeken etc.

Lammetjesdag bij 
Zorgboerderij 
De Locatie

Zorgboerderij De Locatie
De Gemeint 3 in Vlijmen

De Schaapskooi 
Duinweg 58 in Drunen

van 10 tot 16 uur

2e PAASDAG
2 APRIL 2018
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Tineke van der Lee

Het carnavalsfeest dat we voor de vakantie 
hadden, was een geweldig feest. 
De studiedag van 5 maart werd ’s morgens 
ingevuld met de theorie over commu-
niceren en feedback. Daarnaast werden 
opdrachten gemaakt en nabesproken. ’s 
Middags werd er geoefend met een trai-
nings-acteur. Ook is de enorme werkdruk 
aan de orde geweest en hoe we daar anders 
en beter mee om kunnen gaan. Al met al 
een heel zinvolle en leerzame studiedag.
In de maand die achter ons ligt, waren er 
weer verschillende activiteiten:
De kinderen van de groepen 8 brachten op 
vrijdag 2 maart een bezoek aan Nationaal 
Monument Kamp Vught. Vooraf waren de 
kinderen met behulp van een lesbrief en 
een film in de klas voorbereid. In de rond-
leiding werd het verhaal van Kamp Vught 
verteld aan de hand van het terrein en een 
tas met voorwerpen uit Kamp Vught die de 
rondleider meenam. Het was een bezoek 
dat veel indruk maakte bij de kinderen en 
begeleiders. 
Enkele weken geleden werd de Wish trai-
ning van de groepen 6 afgerond. De 
kinderen lieten in een presentatie aan hun 
ouders zien wat ze geleerd hadden tijdens 
de lessen. 
De leerlingen van de groepen 8 kregen in 
de afgelopen weken het advies voor de 
middelbare school. Daarmee konden ze 
zich opgeven bij de school van hun keuze. 
Ook voor de komende periode staan er 
weer verschillende activiteiten op het 
programma:
Van 19 t/m 23 maart is de Week van de 
Lentekriebels. Ook dit jaar zal er op onze 
school in alle groepen aandacht besteed 
worden aan dit thema. Het doel is om 
kinderen de juiste informatie en vaardig-
heden mee te geven voor een gezonde 
relationele ontwikkeling, die past bij hun 
leeftijd en belevingswereld. Het helpt hen 
ook om op latere leeftijd verantwoorde 
keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat,  
als er op jonge leeftijd al aandacht is voor 
relationele en seksuele vorming, jongeren 
juist later beginnen met seks, verantwoorde 
keuzes maken en weerbaarder zijn. 
Op dinsdag 13 maart gaan de leerlingen van 
de groepen 8 naar Amsterdam. Zij brengen 
een bezoek aan het Anne Frankhuis en aan 
Nemo. Het wordt vast een gezellige dag! 
Donderdag 15 maart gaan de groepen 4 
naar de bibliotheek in de stad. Zij krijgen 
daar een rondleiding.

Het jaarlijkse schoolreisje voor de groepen 
1 t/m 7 is op donderdag 5 april. De groepen 
1-2 gaan naar Hullies, De groepen 3, 4 en 
5 gaan naar Ouwehands Dierenpark en de 
groepen 6 en 7 gaan naar de Efteling. We 
hopen natuurlijk op mooi weer! Het lande-
lijke theoretische verkeersexamen voor 
groep 7 is dit jaar gepland op donderdag 
5 april. Die dag gaan de kinderen van onze 
school op schoolreis en daarom is het 
examen bij ons een dag later gepland.
De projecten:
Het thema voor de groepen 1-2 is ‘Alles 
verandert”’. De kinderen leren van alles 
over veranderingen. Het startpunt van 
het thema was op dinsdag 27 februari. De 
leerkrachten van de groepen 1-2 speelden 
een toneelstukje waarin enkele sprookjes 
veranderingen ondergingen en daardoor 
een andere wending kregen. De kinderen 
kregen de ervaring dat je, door andere 
kleding aan te trekken, iemand anders kunt 
spelen en dat ook verhalen kunnen veran-
deren. De kinderen vonden het geweldig. 
Tijdens dit project zijn er verschillende 
onderzoekplaatsen, o.a. met water en zand. 
Hierbij worden ontdekken en nieuwsgierig-
heid als belangrijke en goede leervormen 
gezien.

De kinderen doen kennis op over het 
gebruik van woorden, afbeeldingen, 
getallen, vormen, modellen, foto’s en ICT 
om gedachten, ervaringen en ideeën weer 
te geven. De lente komt ter sprake, het 
leven van jonge dieren en ook de Week van 
de Lentekriebels passen in het thema. 

De groepen 3-4-5 hebben het thema 
‘Communicatie- Magische Media’ geopend 
met een film in een lokaal dat omgebouwd 
was tot bioscoop. Het lokaal was verduis-
terd en er werden filmpjes gedraaid met 
beeld en geluid, zonder gesproken tekst. 
Uiteraard ontbrak de popcorn niet ……

De groepen 6-7-8 hebben het thema ‘De 
Wijde Wereld’ geopend met het spelen 
van het spel Kolonisten van Katan. Daarna 
hebben de kinderen geïnventariseerd 
welke producten we importeren en welke 
we exporteren. Dit hebben de kinderen op 
een wereldkaart aangegeven.

Dit was het nieuws van onze school voor 
deze maand. Wilt u meer of andere infor-
matie over onze school, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur, Mevr. B. Entken-
Buunen, tel. 073-8519990



Praktijk Engelen voor een lichter leven 

Meditatiecursussen beginners- gevorderden  inclusief meditaties op mp3  

Channelcursus: contact met je gids inclusief meditaties op mp 3  

Reiki-cursussen-Reiki-oefenavonden-Reiki behandelingen

www.reiki-meditatie.nl of bel Ine Hurkens 073-6313438/06-25442064 Diëtistenpraktijk voor jong tot oud!

Zie ook onze  website www.etenmetplezier.nl en volg ons op Facebook.

Cora Derksen - (kinder)diëtist
06-16946602
info@etenmetplezier.nl

Marlijn op ’t Hoog -  diëtist
06-51352138
marlijn@etenmetplezier.nl 

Benieuwd wat Eten Met Plezier voor jou kan betekenen?
Maak op 24 maart kennis met ons op de Open Dag

in Gezondheidscentrum de Lage Leun. 
Tot dan! 

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

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

De Bloemendaal 5 
(Industrieterrein De Vutter) 

5221 EB, Den Bosch 
088 0123 060 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl 
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Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen, telefoon: 073-6311216
 www.parochie-engelen.nl; e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl.

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

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

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

Overleden
Op 15 januari 2018 is op 90-jarige leeftijd 
overleden Joke Merks-van de Heuvel
Op 2 februari is op 65-jarige leeftijd over-
leden Monica Wessel
Op 9 februari is op 78-jarige leeftijd over-
leden Antoon Sars
Op 9 februari is op 81-jarige leeftijd over-
leden Wim Aussems
Op 11 februari is op 89-jarige leeftijd over-
leden Lena Leijte Richt
Op 1 maart is op 85-jarige leeftijd overleden 
Jacob Dubelaar

Parochie St. Lambertus

  
Zo 18 mrt.
10.00 uur

Vijfde zondag van de veertigdagentijd, eucharistieviering
T.i.v. Toon en Francien van der Aa-Wolfs, Ans Bindels, Henk Broeren, Jacob 
Dubelaar

Zo 25 mrt.
10.00 uur

Palmzondag, eucharistieviering
Familieviering met processie van kinderen met hun zelfgemaakte palmpa-
senstokken.
T.i.v. Jo Boelen, Jacob Dubelaar. Na de viering drinken we koffie..

D0 29 mrt.
14.30 uur

Witte Donderdag
Speciale viering over dienstbaarheid en vergeving. 

Vr 30 mrt.
19.00 uur

Goede Vrijdag
Vasten-en onthoudingsdag. Herdenkingsdienst van het lijden van Christus 
met Harrie van Oirschot op dwarsfluit en volkszang. Wij vragen u een bloe-
metje mee te brengen voor bloemenhulde aan het kruis. 

Za 31 mrt.
19.00 uur

Stille Zaterdag, Paaswake m.m.v. het Crèvekoor
Een sfeervolle viering met ontsteking van het vuur, paaskaarsprocessie, wij-
ding van het doopwater en eucharistieviering. Tijdens deze viering is er voor 
de kinderen een kindernevendienst in de pastorie en na afloop paaseieren 
zoeken.
T.i.v.  Rita en Wim Dartee-O’Driscoll

Zo 1 apr.
10.00 uur

Hoogfeest van Pasen, plechtige eucharistieviering met orgelspel en volkszang
T.i.v. Els Dirks-de Kleijn, Jan Cornelissen, Piet Beekman 

Ma 2 apr. Tweede paasdag
In onze kerk geen viering

Zo 8 apr.
10.00 uur

Tweede zondag na Pasen, woord- en communieviering
T.i.v. Joke Merks-van de Heuvel

Zo 15 apr.
10.00 uur

Derde zondag na Pasen, eucharistieviering
T.i.v. Ans Bindels

UIT DE WERKGROEPEN 

Witte Donderdag
Witte Donderdag, 29 maart, willen we weer 
op een speciale manier vieren. Op deze 
dag, die van oudsher in het teken staat 
van dienstbaarheid, gaan we met name de 
senioren weer gastvrij ontvangen. In onze 
kerk worden tafels en stoelen geplaatst en 
wordt u om 14.30 uur uitgenodigd voor een 
gezamenlijk kopje koffie of thee. Aanslui-
tend volgt een eigentijdse viering met tekst 
en zang, waarbij dienstbaarheid en verge-
ving hoofdelementen zijn. Rond 16.00 uur is 
de viering afgelopen. 

In verband met de organisatie is het van 
belang te weten op hoeveel parochianen 
we mogen rekenen. Wilt u daarom uiterlijk 
maandag 26 maart even bellen (6311216, op 

maandagmorgen tussen 9 en 12 uur), een 
briefje inleveren bij de pastorie, of mailen 
(secretariaat@parochie-engelen.nl)

Vrijwilligers
Er zijn veel vrijwilligers die enthousiast 
bijdragen aan het reilen en zeilen van onze 
kerk. We willen graag deze groepen dyna-
misch houden en zoeken daarom steeds 
naar nieuwe inbreng. Heeft u tijd om bij te 
dragen aan het levendig houden van onze 
geloofsgemeenschap? Kom eens langs na 
een viering of op maandagmorgen om te 
kijken wat we voor elkaar kunnen bete-
kenen.

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Bedevaart naar Beauraing in België
De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria 
afdeling bisdom Den Bosch is van 21 t/m 24 
april met begeleiding van een priester. Er 
is goede medische begeleiding aanwezig. 
Programma: dagelijks eucharistieviering, 
Mariahulde, lof, persoonlijke zegen met het 
H. Sacrament, rozenhoedje, show Marie 
Christien, ontspanningsavonden, DVD over 
Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek 
van Paus Johannes Paulus II vereren in de 
crypte St Jean in de tuin der verschijningen, 
Mariaal museum, Mariawake met handop-
legging, stille aanbidding en de graven van 
alle vijf zieners bezoeken. Reissom vanaf 
€ 280,- p.p.
De dagbedevaart naar de moeder met het 
Gouden Hart is op zondag 22 april. Reissom 
€ 35,- p.p. Info: NBC Pro Maria: mevrouw 
R. Senders, 0497-682296, website www. 
nbcpromaria.weebly.com.

Jeugd en jongeren

The Passion 2018 gaat naar De Bijlmer
De achtste editie van The Passion wordt 
gehouden op donderdag 29 maart in 
Amsterdam Zuidoost. Dit stadsdeel, dat in 
2018 vijftig jaar bestaat, is in al zijn veelzij-
digheid bij uitstek geschikt om als decor te 
dienen voor de eigentijdse muzikale vertol-
king van het verhaal over het lijden en 
sterven van Jezus. Een rauw, maar troostrijk 
verhaal tegen de achtergrond van een wijk 
die bekend is met verdriet en tegenslag, 
maar ook met wederopbouw en veerkracht. 
Dit jaar heeft The Passion het thema ‘ik zie 



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

Zo 18 mrt. 
10.30 uur

Muziek op zondag

Zo 25 mrt.
10.30 uur

Dhr. P. Molenaar 
Palmpasen

Vrij 30 mrt.
. uur

Ds. W. van Egmond
Goede Vrijdag

Zo 1 apr.
10.30 uur 

Ds. B. van Litsenburg
Pasen m.m.v de cantorij, 

Zo 8 apr.
10.30 uur

Ds. P. van Helden
Themadienst Apocalyptiek   

Zo 15 apr.
10.30 uur

Ds. H. van Tilburg
Viering Heilig Avondmaal

Protestantse kerk 
Engelen

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

Sam’s Kledingactie

De Norbertijner parochies in Heeswijk, 
Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, 
Tilburg, Engelen, Bokhoven, Hierden en de 
Abdijkerk van Berne ondersteunen dit jaar 
een project in India.
Het dorpje ligt tegen een zeer schuine 
helling en is niet bereikbaar voor auto’s. 
De inkomsten van de bewoners zijn zeer 
laag. Het zijn meestal dagloners, die op de 
nabijgelegen thee- en groenteplantages 
werken. Ze bezitten geen grond en zijn 
afhankelijk van de grootgrondbezitters. Fr. 
Benjamin, een Indiase Norbertijn, voelt zich 
erg betrokken bij deze bewoners en wil hun 
leefomstandigheden verbeteren. Met de 
opbrengst van de Vastenactie worden 10 
toiletten aangelegd, wordt er een coöpe-
ratie opgericht en onderwijs gegeven aan 
20 kinderen. De totale kosten bedragen 

Even minderen voor India

€24.255,-. Hieraan draagt de Vastenactie 
€8.085,- bij.

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

jou’. In onze dichtbevolkte hoofdstad waar 
mensen naast elkaar, maar vaak ook langs 
elkaar heen leven, wil The Passion dit jaar 
een verhaal brengen dat gaat over omzien 
naar elkaar.

The Passion is een samenwerking tussen EO 
en KRO-NCRV, de Protestantse Kerk Neder-
land en het Nederlands Bijbelgenootschap. 
De uitzending is live te zien om 20.30 uur op 
NPO 1 en te horen via NPO Radio 2.
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Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel.: 06-46034624.
Website: www. parochiebokhoven.nl.
E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl.
Banknummer: NL87RABO 0121 9082 83
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt, Bokhoven.
U kunt ook bellen/mailen met de vice- 
voorzitter van het kerkbestuur, Loek 
Prinsen: tel.: 06 - 16344715 of 
e-mail: lprinsen@live.nl.
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur, 
tenzij anders aangegeven.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

18 mrt. Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor  An Weijts

25 mrt. Palmzondag 
Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intentie voor overleden fam. Mas-
raff, Frans Hol en Anneke Kimmel

29 mrt. Witte Donderdag
Viering om 19.00 uur

30 mrt. Goede Vrijdag 
Gebedsviering in Engelen om 
19.00 uur

31 mrt. Paaswake 
Viering om 21.30 uur met dames-
koor en orgelbegeleiding

01 apr. Eerste paasdag 
Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

02 apr. Tweede paasdag 
Geen viering

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

15 apr. Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts

Charles ter Ellen

Op woensdag 14 februari heeft onze seni-
orenvereniging een museumreis georga-
niseerd, die mede dankzij de subsidie van 
de Bankgiroloterij een fantastisch en goed-
koop ‘uitje’ is geworden. De kosten waren 
slechts 10 euro voor de lunch met koffie.
Met de prachtige Museum Plus bus, die 
van alle luxe was voorzien, vertrokken 40 
Engelenaren rond 10.30 uur naar het Van 
Gogh-museum in Amsterdam. Daar de 
reis zeer voorspoedig verliep, waardoor 
we te vroeg in Amsterdam waren, kregen 
we van de chauffeur een leuke ‘side-show’ 
van vliegveld Schiphol. Een zeer interessant 
tochtje, waarbij we langs gedeeltes van de 
luchthaven kwamen, waar normaal geen 
vliegreizigers komen.
Na aankomst in de parkeergarage van het 
museum deed zich een klein probleempje 
voor. De hekken en slagbomen die bij 
binnenkomst uitnodigend opengingen, 

Senioren bezoeken Van Gogh
bleken bij het uitgaan van de rollators en 
scooters hermetisch gesloten te zijn. Door 
spontane hulp van omstanders konden we 
toch op tijd de museumkantine bereiken 
voor de lunch.
In groepen van ongeveer 10 personen 
gingen we daarna met een gastvrouw 
langs de verschillende werken van Vincent 
van Gogh, waarbij de nadruk vooral werd 
gelegd op de verschillende schilderstijlen 
en het leven van de schilder. Dat werd mede 
bepaald door de verschillende plaatsen 
en streken waar hij gewoond heeft, zoals 
Antwerpen, Nuenen, Amsterdam, Parijs 
en Arles in Zuid-Frankrijk. Er waren peri-
odes dat hij per dag een schilderij maakte. 
En hoewel zijn broer Theo alles deed om 
stukken te verkopen en hem geldelijk te 
steunen, bleef het voor Vincent een zeer 
armoedig bestaan. Slechts één schilderij 
werd tijdens het korte leven van de kunste-
naar goed verkocht. Men vond zijn stijl te 
somber. Door gebrek aan geld gebruikte hij 
soms de achterkant van ’n ander schilder-
stuk of ’n oude theedoek om op te schil-
deren. Vincent is geboren op 30 maart 1853 
en heeft er van ellende een einde aange-
maakt op 28 juli 1890. Hij liet echter voor 
de familie een fortuin aan kunstwerken na.
We hebben die dag erg genoten. Zeer 
tevreden over alles wat we gezien en 
gehoord  hadden, vertrokken we rond half 
vijf weer naar Engelen. Veel dank aan het 
bestuur voor de zeer geslaagde culturele 
excursie.

Alle wijkagenten in ‘s-Hertogenbosch zijn 
onlangs uitgerust met een chromebook 
met als doel om meer buiten op straat en in 
de wijk aanwezig te kunnen zijn.
Danielle Michiels zal dus steeds vaker als 
wijkagent in de Engelenburcht zitten te 
werken, juist ook met het doel om laag-
drempelig aanspreekbaar te zijn voor 
iedereen.
Middels het chromebook kan zij in alle 
systemen en kan zij u dus ook snel van 
dienst zijn.

Dus ziet u de politieauto of –fiets bij de 
Engelenburcht geparkeerd staan, dan is 
zij binnen bereikbaar voor een praatje of 
melding. Dit zal voorlopig met name op een 
donderdagmiddag zijn. En in de toekomst 
zal zij zo op meerdere locaties in Engelen 
en Bokhoven aanwezig, aanspreekbaar en 
aan het werk zijn. Zij hoopt u allemaal snel 
te mogen tegenkomen!

Onze wijkagent is vaker in het dorp



Hortensistraat 10
5271 GC Sint-Michielsgestel

Jonkerstraat 15
5223 LN Den Bosch

Uithovensestraat 13
5321 GC Hedel

Uw woning 
verkopen?

Woonoppervlakte 175 m²
Inhoud 717m³

5 kamers (3 slaapkamers) 

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

Woonoppervlakte 79 m²
Inhoud 255 m³

3 kamers (2 slaapkamers)

Woonoppervlakte 133 m²
Perceeloppervlakte 220 m²

Inhoud 503 m³

7 kamers (5 slaapkamers)

€ 375.000 k.k.€ 285.000 k.k.€ 300.000 k.k.

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!

180305_Adv_Bighelaar_190x120.indd   1 05-03-18   15:39
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Bestuursraad Engelen-Bokhoven
Verkiezingen
De kandidaten voor de nieuwe bestuursraad 
Zoals u al weet hebben we nu een kandidatenlijst met 11 kandi-
daat-leden. Op 21 maart 2018 kunt u stemmen. Hierbij kunt u een 
hokje rood maken naast nummer 1, maar u kunt natuurlijk ook een 
kandidaat kiezen, die u graag in uw bestuursraad heeft. Nu is het 
zo dat in principe de kandidaten op de lijst met de nummers 1 t/m 
9 in de raad worden verkozen. Echter als een van de kandidaten 
met de nummers 10 t/m 11 meer stemmen krijgt dan de kiesdeler, 
dan wordt die kandidaat gekozen in de bestuursraad en schuift 
nummer 9 een plaatsje op naar nummer 10.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik woon met mijn vrouw Antoi-
nette sinds 1998 in Engelen. In deze 
periode heb ik Engelen zien groeien 
en veranderen. In dat kader is het 
van groot belang dat Engelen en 
Bokhoven goed leefbaar blijven. In 
het bijzonder wil ik mij inzetten voor 
een groene omgeving en dat deze 
in de toekomst ook zo zal blijven. 
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk 
om als bestuursraad de belangen te 
behartigen van de inwoners en deze 
vervolgens te vertegenwoordigen. 
Als laatste is het belangrijk dat we 
onze eigen identiteit, zelfbestuur en zelfstandigheid over Engelen 
en Bokhoven niet verliezen ten opzichte van het bestuur dat in Den 
Bosch plaats vindt. Omdat ik mijzelf graag hiervoor inzet, stel ik 
mijzelf verkiesbaar. 
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CB Life in het kort: Ben je opzoek naar 
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adres. CB Life biedt een divers aanbod 
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Op 1 februari jongstleden overleed 
mevrouw Anna Kant-Smits op 99-jarige 
leeftijd. In mei zou ze 100 zijn geworden. 
Reden voor De Tweeterp om extra 
aandacht te besteden aan deze bijzondere 
oud-dorpsgenote. Dochter Marianne en 
zoon Hans halen herinneringen op. 

Anna Kant werd op 4 mei 1918 geboren in 
Heusden en groeide op in Nederhemert 
als dochter van de veerman. Ze stond er 
bekend als ‘Anneke van ’t vèèr’. In 1919 
sloeg het noodlot toe: 3 kinderen stierven 
binnen een week door de Spaanse Griep. 
Toen Anna 12 was, overleed ook haar 
moeder aan de gevolgen van een grie-
pepidemie. Haar vader hertrouwde en ze 
kreeg nog een broertje en zusje. Marianne: 
“Moeder had alleen lagere school en ze had 
graag verder geleerd, maar dat zat er niet 
in. Ik herinner me dat ze vóór haar trouwen 
nog op naailes ging in Ammerzoden. Later 
kreeg ze de gelegenheid om in Eindhoven 
een dienstbetrekking aan te nemen bij een 
tandartsgezin en vloog ze uit.”

Helpende hand
Anna trouwde in de oorlog (1941). In 1944 
werd Marianne geboren, een jaar later 
kwam Joost en in 1947 Jack. Hans volgde 
zes jaar later. Het gezin verhuisde in 1961 
naar Engelen, waar Geertje in 1963 werd 
geboren. Het huwelijk was niet gelukkig en 
heeft ook geen standgehouden. Maar ze 
kreeg veel steun van haar familie. Hans: “En 
waar de nood aan de man was, sprong ze 
zelf ook in. Zo reisde ze een aantal keren 

In memoriam mevrouw Anna Kant-Smits
naar haar broer en schoonzus in Frankrijk 
om hen bij te staan. Een hele onderneming 
in die tijd.” 

Eigen regie 
Mevrouw Kant voelde zich snel thuis in 
Engelen. Ze werd er ruimhartig opgenomen 
in de protestantse gemeenschap. Sint 
Lambertusstraat 11 was haar thuishaven. 
Huis en tuin werden goed onderhouden. 
Of het nu het verfwerk betrof, ramen, gras 
of onkruid: ze deed liefst alles zelf, tot op 
hoge leeftijd. “En het was niet snel goed!” 
knipoogt Hans. Haar gezin ging ook altijd 
voor, zij kwam zelf op de tweede plaats. Ze 
was altijd actief bezig; op 56-jarige leef-
tijd heeft ze nog zwemles genomen. Ook 
fietste ze veel, vroeger zelfs naar familie in 
Amsterdam. Daar bleef ze dan slapen en 
kwam de volgende dag terug. Hans: “In 
Engelen werden het uiteindelijk rondjes 
Bokhoven, en toen dat niet meer ging 
fietste ze nog tot de sluis en maakte er een 
praatje met de familie Kraaykamp. Haar 
belangstelling voor mensen bleef. ” 

Helder tot het laatst
Twee jaar geleden struikelde ze en brak haar 
heup. Al snel bleek dat terug naar huis gaan 
geen optie meer was en zo kwam ze terecht 
in woonzorgcentrum De Taling. Marianne: 
“Tot op haar sterfdag las ze de krant en 
was ze nog geïnteresseerd in programma’s 
over politiek. Ze had het zelfs nog over Max 
Verstappen met haar kleindochter.” Hans 
vult aan: “Ze schonk ook veel aandacht 
aan haar (achter)kleinkinderen en belde tot 

het laatste moment nog alle jarigen. Daar 
hoefde je haar echt niet aan te herinneren, 
haar geheugen werkte beter dan dat van 
ons twee samen!” Alle kleinkinderen zijn 
nog bij haar geweest op de dag vóór haar 
sterven. Dat vond ze fantastisch.“ Het is me 
gegeven”, antwoordde ze vaak, doelend 
op haar hoge leeftijd. Een sterke vrouw is 
heengegaan na een gevuld en arbeidzaam 
leven. 

Boodschappenpakketten
Ook dit jaar hebben de klanten van PLUS 
Mulder weer massaal meegespaard en daar-
door konden zij de Voedselbank verblijden 
met maar liefst 135 boodschappenpak-
ketten. Wat een fantastische opbrengst! 



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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VERHUISPLANNEN?
FLORIS ZIET KANSEN EN MAAKT HET MOGELIJK!

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

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

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

grootte, ligging en stijl. Verhuizen......dat doe je dus met Floris natuurlijk!
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Af en toe verschijnen er in De Tweeterp 
artikelen over initiatieven en moge-
lijkheden om het welzijn voor senioren 
te promoten en waar mogelijk zelfs te 
verhogen. Een aantal van deze artikelen 
komen van de hand van Jan Roes, een 
van de initiatiefnemers van de stuur-
groep Zorginnovatie Engelen-Bokhoven.  
In de artikelen wordt vanuit verschil-
lende invalshoeken gesproken over het 
invoeren van nieuwe werkwijzen en 
veranderde methodieken in de eerste-
lijnszorg (bij de thuiszorg, huisarts en 
fysiotherapeut). Naar aanleiding van die 
artikelen is er eerst een werkgroep en 
daarna een stuurgroep ontstaan.  

Eerste acties krijgen vorm
Verbinding maken
Stuurgroep Innovatie (ouderen)zorg 
Engelen/Bokhoven pakt de handschoen 
op. Op 20 februari vond er opnieuw een 
bijeenkomst plaats waar gesproken is over 
allerlei initiatieven, die momenteel worden 
ontplooid om (ouder wordende) mensen 
in Engelen, Bokhoven en de Haverleij te 
ondersteunen, wanneer sociale verbanden 
wegvallen, maar waar tegelijkertijd van hen 
wordt verwacht dat ze in zo’n situatie wel 
hun eigen gezondheid gaan ‘managen’. 
Bij de bijeenkomst waren veel mensen 
aanwezig die nu op een of andere manier 
al zorg verlenen of daarbij betrokken zijn. 
Onder meer een van de huisartsen, een 
fysiotherapeut, een psycholoog, een buurt-
coach, een wijkgezondheidswerker van de 
GGD, een wijkwerker van Divers, verpleeg-
kundigen, en een programmaleider Zorgin-
novatie Trimbos Instituut brachten hun 
kennis en ervaring in.
Wat we bij alle initiatieven op dit gebied 
nog missen is verbinding: hoe kunnen we 
alle versnipperde mogelijkheden in kaart 
brengen, zodat de inwoners weten waar zij 
in Engelen en Bokhoven terechtkunnen met 
hun vaak heel verschillende (ondersteu-
nings-)vragen? 

Innovatieve zorg in Engelen en Bokhoven
Eerste acties
In het gesprek kwamen allerlei initiatieven 
en wensen langs: zo werd het belang van 
een ‘loket’ in Engelen benadrukt voor het 
Sociaal Wijkteam West/Engelen-Bokhoven. 
Een goede zaak is ook dat de wijkagent 
is gestart om op donderdagmiddag een 
inloopuur te houden in de Engelenburcht. 
Ook wordt er binnenkort gestart met zoge-
naamde huiskamerprojecten in Engelen. In 
die lijn wordt ook nagegaan of het mogelijk 
is om bijvoorbeeld bij appartementsge-
bouwen en dergelijke een ontmoetings-
centrum te realiseren. Maar ook komen 
er voorlichtingsmiddagen over Buurtzorg, 
Sport en Bewegen en de activiteiten van 
het Buurtteam Breed Welzijn. Zaterdag 14 
april a.s. bijvoorbeeld organiseert Gezond-
heidscentrum Lage Leun in samenwer-
king met de afdeling Sport en Recreatie 
gemeente ’s-Hertogenbosch en GGD Hart 
voor Brabant een fi ttest. Tijdens deze fi ttest 
voor inwoners van 50 jaar en ouder wordt 
de fysieke fi theid gemeten en krijgt ieder 
die dat wil advies over passende beweegac-
tiviteiten. In maart gaan persoonlijke uitno-
digingen voor deze fi ttest uit. 

Samen met inwoners en zorgverleners 
De inzet van de stuurgroep Zorginnnovatie 
is om voortdurend in gesprek te blijven met 
zowel de inwoners als de zorgverleners die 
in Engelen en Bokhoven actief zijn: wat is 
er nodig? Waar kunnen we ondersteu-
nend zijn? Zo kunnen mogelijkheden voor 
preventie, zelfzorg en participatie worden 
gerealiseerd, die Zorg in de Buurt tot een 
levend begrip maken. Dat alles om te voor-
komen dat mensen in de mooie leefomge-
ving van Engelen, Bokhoven en de Haver-
leij vereenzamen of verpieteren. In plaats 
daarvan zouden zij handvatten dienen 
te krijgen om gezond oud(er) te worden 
door zorg te voorkomen of te beperken. 
Iedereen moet de juiste zorg en aandacht 
kunnen krijgen op momenten die ertoe 
doen. Dat idee werd tijdens de bijeenkomst 
op 20 februari breed gedeeld. 

Steun 
Er is groeiende steun voor de initiatieven die 
op dit gebied ondernomen worden. Fysio-
therapeut Theo Küsters denkt vanaf het 
begin enthousiast mee. Ingrid Bodeutsch 
vanuit de GGD, buurtcoach Ilvie van 
Schijndel en Benthe van der Vleuten van 
Divers, ontwikkelden in samenspraak met 
Gezondheidscentrum Lage Leun nieuwe 
initiatieven, zoals de fi ttest. Luuk Huijs van 
Psychologiepraktijk ’s-Hertogenbosch uit 
de Togenaarstraat, is ook duidelijk voor-
stander van het Zorginnovatieprogramma: 
“Het is pure winst die geboekt kan worden 
door vroegtijdig mensen te helpen“, zegt 
hij. “Hierdoor kan voorkomen worden dat 
er na verloop van tijd een langdurig traject 
gestart moet worden.” En hij voegt eraan 
toe: “De kunst is om te herkennen hoe het 
écht met mensen gaat. Daar kunnen we 
een belangrijke rol in spelen, zowel direct 
bij inwoners van Engelen en Bokhoven, als 
bij het trainen van welzijnsmedewerkers in 
het veld.”

Initiatieven & ideeën welkom
Heeft u als inwoner van Engelen/Bokhoven 
ideeën of initiatieven of andere inbreng die 
samenhangende ‘innovatieve’ zorg kunnen 
verbeteren? Laat het weten aan de stuur-
groep: zorginnovatieEngelen-Bokhoven@
kpnmail.nl. 

Achtergrond Stuurgroep Innovatie 
(ouderen)zorg Engelen/ Bokhoven
Hoe kan welzijn voor ouderen verbeterd 
worden? Nu en in de toekomst. Dat is een 
vraag die ten grondslag ligt aan de initi-
atieven van de Stuurgroep Zorginnovatie 
Engelen/Bokhoven. Vanuit verschillende 
invalshoeken wordt er gekeken naar nieuwe 
werkwijzen en veranderende methodieken 
in de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg, 
fysiotherapie).

De 11e editie van de Avondvierdaagse 
Engelen vindt plaats van 5 t/m 8 juni a.s. 
U kunt zich daar vanaf nu voor inschrijven, 
bij voorkeur door gebruik te maken van de 
aanmeldknop op de website www.avond-
vierdaagseengelen.nl.
De afstanden, routes, start- en fi nish-
plaatsen en het inschrijfgeld zijn in 2018 
gelijk aan die van de Avondvierdaagse 
2017. Op de website vindt u alle benodigde 

Inschrijving Avondvierdaagse nu geopend
informatie. Via de website en (een van) de 
volgende editie(s) van De Tweeterp wordt 
u nader geinformeerd over het afhalen van 
startbewijzen.

Het bestuur zoekt nog vrijwilligers. U kunt 
zich daarvoor via de website opgeven, 
waarbij u de keuze maakt of u dat voor een 
of meerdere avonden wilt doen. Als u op de 
data, waarop de Avondvierdaagse plaats-

vindt, nog een paar uurtjes over heeft, 
zouden wij het heel fi jn vinden als u zich 
aanmeldt. Het is ook hartstikke leuk om te 
doen.



info@muziekschoolshertogenbosch.nl/  06- 173 869 14 
 

 

PROFESSIONELE MUZIEKLES IN ENGELEN 

neem een gratis proefles 

• akoestische gitaar  Johannes Westendorp Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• elektrische gitaar  Erik den Tuinder  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• zang    Wil van Hazendonk  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• piano    Wil van Hazendonk  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• dwarsfluit   Babs van der Graaf  Engelerhart/ Kindcentrum 
 

• klarinet    Joost van Balkom  Engelenburcht 
 

• slagwerk   Pieter Bast   Engelenburcht 

Voor jong en ‘oud’ 

Alle docenten zijn conservatorium opgeleid 

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

Bij enige vaardigheid kan worden meegespeeld met het orkest van Muziek Collectief Engelen
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Monique Geertsen
Foto’s: Hannie Verhoeven

Tussen Engelen en de kastelen strekken 
zich weidse groene velden uit. De golfers 
onder ons weten er wel raad mee, 
niet-golfers vragen zich misschien af 
wat daar te doen valt. De Tweeterp licht 
een tipje van de sluier op in een vierde-
lige serie over de mensen van BurgGolf 
Haverleij. Deze maand: golfpro Naud 
Bank.

Golfen is niet alleen voor gepensio-
neerden en rijken, weet golfpro Naud Bank. 
“Iedereen kan het spelen, jong en oud. En je 
kunt het zo duur maken als je zelf wilt.” Zelf 
speelt hij al jaren. Op de CIOS-sportoplei-
ding koos hij voor de richting golf. Daarna 
studeerde hij af als golfinstructeur PGA-B 
(Professional Golfers Association). En nu 
gaat hij weer een stapje verder, met de 
opleiding voor PGA-A. Maar vooral is hij 
bezig bij BurgGolf Haverleij mensen de 
geheimen van het swingen, pitchen en 
putten bij te brengen, evenals de andere 
pro Michiel Janbroers.

Extraatje
Het aardige van het golfspel is dat je kunt 
spelen met een handicap, vertelt Naud. Dat 
vraagt om uitleg. Het gaat toch niet om 
golfen met krukken? Nee, de handicap blijkt 
hier een extraatje. Het zit zo. De golfbaan 
is verdeeld in 18 holes. Iedere hole heeft 
een ‘par’, ofwel het aantal slagen dat een 
topgolfer nodig heeft om de hole te halen. 
Zo zijn er par 3, par 4 en par 5 holes. Wie 
begint met golfen haalt bijvoorbeeld de par 
3 zelden of nooit in 3 slagen. Zo iemand zou 
dan geen punten kunnen krijgen. Daarom 
mag die beginner extra slagen gebruiken 
bovenop de par (maximaal 54); dat heet 
dan je handicap. 

Alle niveaus samen
Naarmate je beter leert golfen kun je verder 
en doelgerichter slaan. Om punten te halen 
heb je die extra slagen steeds minder 
nodig, en dus gaat je handicap omlaag. 
Iemand met een hogere handicap kan dus 
in principe winnen van iemand met een 
lagere handicap. Daardoor kunnen mensen 
van alle niveaus samen spelen. 

Toegankelijk
Beginnen met golfen kan heel gemakkelijk, 
vertelt Naud. Je loopt gewoon eens binnen 
bij de golfshop, leent een paar clubs, koopt 
voor een paar euro een ballenkaart en leeft 
je uit op de oefenbaan, ofwel de ‘driving 

Handig zo’n handicap
Waar houdt golfpro Naud Bank zich mee bezig?

range’. Wie de smaak te pakken krijgt, kan 
op les, individueel of met een groepje. Je 
start bijvoorbeeld met enkele kennisma-
kingslessen. Wie verder in de techniek 
wil duiken kan de lessenserie 5 voor 55 (5 
lessen voor 55 euro) gaan volgen. Er is ook 
een 10-lessenplan, een abonnement op 
groepslessen waarin diverse facetten van 
het spel aan bod komen. En van alles daar- 
tussenin. 
Het allerleukst is natuurlijk het spelen op de 
baan. Ook al ben je beginner, op de par-3-
baan kun je al heel snel terecht. En binnen-
kort start er zelfs een lespakket ‘Golfen met 
je buren’. Leuk om mee te maken hoeveel 
plezier mensen in het golfspel kunnen 
krijgen, aldus Naud.

Volgende maand: het jeugdlid, ofwel ‘jong 
geleerd is oud gedaan.’ 
Meer weten? www.burggolf.nl. 



 

 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

 
 

 

 
Wilt u meer weten over onze school? 

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

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

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

 
Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

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

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Kennis, vaardigheden en persoonlijk-
heid vormen in de visie van Jenaplan-
school Antonius Abt de wortels van een 
goede voorbereiding op de samenleving. 
Lezen is misschien wel de belangrijkste 
‘wortel’. Een vaardigheid die je overal 
en altijd nodig hebt. En een vaardigheid 
die je overal en altijd kunt oefenen. Zo 
wordt lezen op Jenaplanschool Antonius 
Abt op diverse manieren gestimuleerd 
en getraind. Van flitsen en voorlezen met 
maatjes tot bibliotheekbezoek en boek-
presentatie. Een belangrijke succesvoor-
waarde: lezen moet vooral leuk zijn.
 
Sanne van Hintum en Judith Flux zijn 
onderwijsontwikkelspecialisten die zich op 
Jenaplanschool Antonius Abt bezighouden 
met leesvaardigheid. Judith richt zich op 
het aanvankelijk lezen en Sanne op het 
voortgezet technisch en begrijpend lezen. 
Eén keer in de twee weken maken ze tijd vrij 
om collega’s te coachen op het gebied van 
leesontwikkeling. Judith: “In bijeenkomsten 
met collega’s uit de middenbouw kijken 

Belangrijke vaardigheid, brede aanpak
Hoe leesvaardigheid wortel schiet op 
Jenaplanschool Antonius Abt

we dan wat er goed gaat en waar nog aan 
gewerkt moet worden. Daarnaast dragen 
we ons steentje bij aan de scholingsbijeen-
komsten.” Sanne: “Door goed met elkaar te 
overleggen, zorgen we ervoor dat er een 

doorgaande lijn in het leesonderwijs is.”

Samen oefenen
Lezen wordt op de school niet als een 
losstaand ‘vak’ gegeven, maar verwerkt in 
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allerlei activiteiten. Judith: “Voor groep 3 
hebben we wel een methode aanvanke-
lijk lezen, maar we koppelen het leeson-
derwijs aan de actuele thema’s waaraan 
we samen met groep 4 en 5 werken. Bij 
het leesonderwijs laten we de kinderen 
zoveel mogelijk samenwerken. Oudere 
kinderen uit dezelfde middenbouwgroep 
gaan bijvoorbeeld ‘fl itsen’ met een maatje 
dat nog bezig is met aanvankelijk lezen. 
Kinderen uit de bovenbouw oefenen ook 
met de kinderen uit de middenbouw. Die 
zijn daar erg creatief in en komen vaak met 
alternatieve werkvormen. Ze lezen bijvoor-
beeld een rijtje woorden voor, waarvan één 
woord verkeerd is. Hun leesmaatje moet 
dan zeggen welk woord dat is.”

Variëren in vorm
In de groepen 3, 4 en 5 krijgt lezen een 
extra dimensie door de boekpresentaties. 
Judith: “Kinderen geven een presentatie 
van ongeveer 10 minuten over een door 
hen zelf gekozen boek. Ze vertellen bijvoor-
beeld iets over de schrijver en geven een 
korte samenvatting van het verhaal. Het is 
de bedoeling dat ze hun presentatie op een 
ludieke manier starten. Zo had een van de 
kinderen zich verkleed als Pippi Langkous. 
De andere kinderen geven na zo’n presen-
tatie hun ‘tips en tops’. En dat doen ze heel 
eerlijk!” In de groepen 6, 7 en 8 is voor een 
andere vorm gekozen. Sanne: “De kinderen 
daar verzorgen een elevator pitch, een kort 
‘verkooppraatje’ waarin ze het door hen 
gekozen boek moeten promoten.”

Nog meer motiverende activiteiten
Naast deze vaste vormen zijn er nog tal van 
andere manieren om kinderen te laten zien 
dat lezen heel leuk kan zijn. De groepslei-
ders zijn daar volledig vrij in. Sanne: “Iedere 
collega doet wel iets extra’s. Zo heeft één 
van hen ‘boekenbingo’ geïntroduceerd: 
tussen januari en juni worden in die groep 
veertig boeken voorgelezen. Ik doe zelf de 
‘blind date’ in mijn groep. Eén keer in de 
twee weken pak ik een boek in. Eén kind pakt 
het uit, bespreekt het en kijkt wie dit boek 
ook wil lezen.” Judith leest één ochtend per 
week een gedicht voor. “De kinderen willen 
dat graag. Met hen bespreek ik bijvoor-
beeld hoe je een gedicht moet lezen. Ik heb 
ook zes weken lang iedere week een keer 
voorgelezen uit een Engels prentenboek 
en daar met de kinderen in het Engels over 
gesproken.”

Bieb: vindplaats én werkplek
Een belangrijke plek om boeken te vinden, 
is de schoolbieb. Sanne: “De bieb is dage-
lijks geopend en wordt gerund door ouders 
én door kinderen uit de bovenbouw. De 
kinderen moeten echt solliciteren voor een 
functie in de bieb, met een brief en een 
elevator pitch. Het werken in de bieb vinden 

ze hartstikke leuk, onder andere omdat ze 
dan andere kinderen mogen begeleiden bij 
het kiezen van een boek.” Judith: “Ze helpen 
natuurlijk ook met praktische zaken, zoals 
het uitlenen en innemen van de boeken. 
Daardoor hoeven we als groepsleiders niet 
meer mee naar de bieb.” 

Dennis van de bieb
Leesconsulent Dennis Termorshuizen van 
de bibliotheek in Den Bosch speelt een 
belangrijke rol bij het leesonderwijs. Zo 
doet hij elk jaar iets bijzonders met de 
kinderen bij de start van de Kinderboe-
kenweek. Sanne: “De kinderen vinden het 
leuk als Dennis komt. Hij leest voor in de 
groepen en heeft in de bovenbouw een 
cursus ‘gedichten schrijven’ gegeven. In het 
begin van het schooljaar laat hij de kinderen 
de bieb zien.” 
Eén keer per jaar proberen groepsleiders 
met de kinderen naar de stadsbibliotheek 
van Den Bosch te gaan. Judith: “Dat is 
superleuk. De kinderen krijgen daar een 
rondleiding van iemand die écht alle tijd 
voor ze neemt.”

Themaboeken
Regelmatig krijgt de schoolbieb nieuwe 
boeken en kinderen kunnen ook zelf 
boeken aanvragen. Bovendien worden 
er boeken aangeschaft rond de thema’s 
die op dat moment centraal staan. Judith: 
“Iedere groep heeft een budget voor een 
thema. Dat kun je onder meer gebruiken 

voor excursies, maar ook voor de aanschaf 
van boeken. Het grote project waar we nu 
mee bezig zijn, gaat over ‘techniek’. Via de 
bieb hebben we themapakketten aange-
schaft over dit onderwerp.” Sanne: “Die 
boeken worden bijvoorbeeld uitgedeeld 
en de kinderen nemen de boeken zelf door. 
Met behulp van ‘geeltjes’ kunnen ze vervol-
gens aangeven wat ze nog niet wisten.”

Actuele onderwerpen
Voor begrijpend lezen worden ook ‘gewone’ 
lessen gegeven, bijvoorbeeld over het 
samenvatten van een tekst. Daarbij maken 
de groepsleiders onder meer gebruik van 
‘Nieuwsbegrip’. Sanne: “Dat is een online 
methode waarin telkens een tekst wordt 
gemaakt over een onderwerp uit de actu-
aliteit. Midden- en bovenbouw behan-
delen hetzelfde onderwerp, maar hun 
teksten hebben een ander niveau.” Judith: 
“We volgen die methode niet slaafs, maar 
kijken of er ook onderwerpen zijn geweest, 
die beter passen bij het thema waaraan 
we werken. De laatste maanden waren dat 
onder meer ‘energie’ en de ‘plastic soep’. 
Daarnaast werken we met ‘de dag vandaag’: 
dat zijn kleine, dagelijkse tekstjes over de 
actualiteit. Die tekstjes gebruiken we ook 
voor het aanleren van vaardigeden als 
zinsontleding. Kinderen zijn heel enthou-
siast over deze methode. Toen ik laatst aan 
hen vroeg wat ik moest doorgeven aan 
de nieuwe duo, zeiden ze: dat ze ‘de dag 
vandaag’ doet!” 



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

Uw huis verkopen of 
een huis aankopen? 

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

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

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

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

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

maar € 995,- incl. BTW

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

Charles ter Ellen

Op dinsdag 6 maart jl. vond in de Engelen-
burcht de jaarlijkse ledenvergadering van 
seniorenvereniging 55+ plaats. Rond 10.00 
uur opende voorzitter Hans van Dartel de 
bijeenkomst met de mededeling dat het 
voor hem nu voor de derde keer was en hij 
vindt het zo leuk, dat hij het nog wel enkele 
jaartjes wil volhouden. Vervolgens werden 
de twee overleden leden Els Dirks en Joke 
Merkx herdacht. De seniorenvereniging 
groeit gestaag en telt momenteel 121 leden.

Na het vermelden van de in- en uitgaande 
stukken werden de notulen van de vorige 
vergadering voorgelezen en voor akkoord 
aangenomen. Ook de bestuurssamenstel-
ling blijft gelijk met volledige goedkeuring 
van de aanwezige leden.
De penningmeester had een gezond fi nan-
cieel verslag dat door de kascontrolecom-
missie werd geverifi eerd. Zowel penning-
meester als commissie werden bedankt 
voor hun inzet. De heren De Graaf en 
Westerlaken gaan de nieuwe kascontrole-
commissie vormen.
Het jaarverslag van de secretaris was 
lovend, want er zijn afgelopen jaar zeer 
aantrekkelijke evenementen en bijeenkom-
sten geweest. 
Door het gunstige bericht dat de gemeen-
tesubsidie weer mag worden verwacht, is 
de contributie voor 2018 gelijk gebleven, 
met het dringende verzoek deze voor 1 mei 
a.s. te voldoen.

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende 
vragen aan de orde:
• Graag een algemene ledenlijst. Dit zal na-

der worden bekeken, gezien de wet op de 
privacy.

• Het bestuur zet zich in om elke maand 
iets extra’s te organiseren: in maart het 
bezoek aan de kamelenboerderij, in april 
een bezoek aan het Koning Willem I Col-
lege met een lezing over veiligheid in huis, 
in mei  een bezoek aan de rechtbank.

• De jaarlijkse busreis wordt dit jaar gehou-
den op donderdag 23 augustus en zal 
gaan naar Maastricht.

• De kerstviering is gepland op 19 decem-
ber en hiervoor heeft men Lia de Haas 
kunnen vastleggen.

• Ook wil men proberen meer samenwer-
king te realiseren tussen de diverse in-
stanties die iets organiseren voor 55-plus-
sers in onze gemeenschap.

Met een dankwoord aan de andere 
bestuursleden voor hun bijzondere inzet 
sloot de voorzitter de vergadering.  

Elke maand 
iets extra’s
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Riet Mangnus

Vorig jaar zongen we met het Crèvekoor bij  
een van de bedevaartdiensten in Bokhoven. 
Na afloop ontwaarde ik bij de naastgelegen 
boerderij een uitnodigend bord: “Marike 
houdt open dag, koffie staat klaar!” Nieuws-
gierig geworden liep ik naar binnen. En zo 
maakte ik kennis met schilderes Marike 
Boerman. Een hartelijke, enthousiaste en 
initiatiefrijke dame. Ik beloofde haar terug 
te komen voor een interview. 

Muziek
Geboren in Eefde in 1974 verhuisde ze na 
een paar maanden naar Zwolle. Na 9 jaar 
verkaste het gezin naar ‘s-Hertogenbosch. 
“We woonden in Orthen op het plein naast 
de San Salvatorkerk. Ik had een leuke jeugd.  
Elk weekend trokken we naar natuurtheater 
de Kersouwe in Heeswijk. Mijn moeder was 
bij het toneel en mijn zusje en ik speelden 
ook. We deden mee aan grote produc-
ties waaronder Anatevka.” Daar ontdekte 
ze dat zingen haar meer lag (ze speelde 
al dwarsfluit en percussie) en dus besloot 
ze te gaan zingen. Ze dacht echt dat haar 
toekomst in de muziek lag. “Ik zat intussen 
op de IVO-Mavo en had daar een bijzonder 
inspirerende muziekleraar, Ad Nienhuis.  
Door de passie waarmee hij geweldige 
verhalen vertelde over het vak muziek was 
hij mijn grote inspirator: ik wilde ook les 
gaan geven! Ik ging naar Havo/MBO op de   
Mariënburg aan de Papenhulst. Spijtig 
genoeg voor mij zat er geen muziek in het 
eindexamenpakket.”

Beeldend
Uiteindelijk ging ze toch voor de beel-
dende vakken.  Verduidelijkend: “Dat deed 
ik eigenlijk al: ik tekende en knutselde van 
kinds af aan, altijd mijn fantasie volgend. 
Uiteindelijk werd het de Kunstacademie in 
Tilburg. Deze academie had een docenten-
opleiding. Hier kwam mijn wens om met 
mensen te werken en beeldend bezig te zijn 
dus heel mooi samen.” Ze studeerde af in 
schilderen en fotografie.

Onderwijs 
“Ik was toen al zwanger van Stan”, memo-
reert ze. “Ook had ik al een leuke baan 
in Tilburg in het speciaal onderwijs bij 
kinderen met leerproblemen en problemen 
op sociaal-emotioneel gebied. Door de vele 
bezuinigingen was mijn veiligheid echter 
niet langer gewaarborgd en ik besloot na 4 
jaar zelf te stoppen. Daarna had ik verschil-
lende banen in het (speciaal) onderwijs. 
Uiteindelijk werd het reizen me te zwaar.”

“Ik wil een oase creëren”
Atelier ‘De Heerlijkheid’ van Marike Boerman

Artime
Ze begon een eigen bedrijfje: Artime. De 
hoofdmoot bestond uit het ontwikkelen 
en (laten) uitvoeren van kunsteducatiepro-
jecten op scholen. Verder maakte ze voor 
bedrijven schilderijen en muurschilderingen 
in opdracht. Daarnaast ontwierp ze logo’s 
en geboortekaartjes. Inmiddels was zoon 
Dai geboren. Een mooie combinatie: ze kon 
het thuiswerken goed combineren met de 
zorg voor de kinderen. Lachend: “Het ging 
goed totdat Hinde, nummer 3, kwam. Toen 
werd het toch echt te veel.” Ze solliciteerde 
bij het Cambium College in Zaltbommel. 
Nog vóór ze thuis was had ze de baan al. 
Ze werkt er inmiddels alweer 10 jaar. Haar 
bedrijfje werd langzaam opgeheven.

Bokhoven
Haar huwelijk werd niet wat ze ervan 
verwachtte, maar ze is heel gelukkig met 
haar drie heerlijke kinderen. Vijf jaar was ze 
alleen met hen, toen  kwam ze Rick tegen. 
Ze kochten de oude boerderij naast het 
kerkje in Bokhoven. “Eerst dacht ik: véél te 
groot, maar toen begon ik te dromen over 
een atelier. Het wás niet te groot: het was 
een prachtige plek voor een atelier! Het is 
hier aan alle kanten zó mooi.” Ze wijst naar 
het kerkje en de weilanden aan de ene kant 
en naar de mooie grote tuin en binnentuin 
aan weerszijden van het huis. Het atelier 
was meteen goed, vertelt ze. “Ik wil heel 
graag een sfeer creëren waar mensen zich 
welkom voelen. Dat is het allerbelang-
rijkste.”

Activiteiten atelier ‘De Heerlijkheid’
Marike heeft ruim 12 jaar teken- en schil-
derles gegeven bij amateurvereniging Het 

Bossche Palet. Nu geeft ze op vrijdag in 
haar eigen atelier les tussen 9.30 en 12.00 
uur. Iedereen mag aan zijn of haar eigen 
werk werken, Marike gooit er af en toe een 
beetje uitdaging  doorheen. Mensen die 
geen ervaring hebben, krijgen de basis-
beginselen aangereikt. Plezier in het bezig 
zijn is het belangrijkste, aldus Marike. Er zijn 
trouwens nog 3 plaatsen beschikbaar! Ze 
biedt ook met regelmaat workshops aan. 
Variërend van één dag tot meerdaagse 
workshops. Op de eerste vrijdag van de 
maand houdt ze verder ‘Open werkate-
lier’ tussen 12.30 en 17.00 uur. Iedereen die 
een plek zoekt om kunst te maken kan dan 
in het atelier komen werken. Het idee is 
elkaar te stimuleren, motiveren en inspi-
reren. (Bij de deur staat een potje voor een 
kleine bijdrage voor koffie/thee en stook-
kosten.) Ook vindt ze het leuk zo nu en dan 
een filmavondje te houden. Maar ze heeft 
meer plannen. Zo denkt ze aan lezingen,  
gedichten voorlezen, try-outs (wel passend 
bij haar atelier), muziek enz. Plannen 
genoeg dus! Marike heeft naast de kunst 
nog andere liefhebberijen. Ze kickbokst, 
rijdt motor en zingt bij buurman Marcel 
(inclusief huiswerk, lacht ze). En af en toe 
gaat ze hardlopen met Rick. Ze hebben 
samen 5 kinderen:  Max (21), Ruben (20), 
Stan (16), Dai (13) en Hinde (10).

Meer weten? Bel 06-18275207, mail naar 
marikeboerman@gmail.com of neem een 
kijkje op www.marikeboerman.nl.



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

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

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

AUTO
Haarsteeg

Gecertifi ceerd BOVAG dealer.Gecertifi ceerd BOVAG dealer.

Download
de GRATIS APP op
www.autohaarsteeg.nl

Advertentie AOP 130x96mm.indd   1 17-07-15   13:46
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In de vorige editie van De Tweeterp kon 
u kennis maken met een dorpsgenoot als 
nieuwe ster aan het politieke fi rmament. In 
deze editie staat Erol van den Bergh, 21 jaar 
oud en kandidaat voor de gemeenteraad 
voor Leefbaar ’s-Hertogenbosch.

Erol: ‘Twee jaar geleden ontmoette ik mijn 
vriendin Evi Laurant in Engelen en sindsdien 
zijn we samen. Direct was ik erg enthousiast 
over het historische uiterlijk van dit prach-
tige dorp. Ik kwam in contact met de voet-
balclub, de Engelenburcht, de senioren en 
de lokale supermarkt. Ik constateerde dat 
er weinig tot geen activiteiten waren voor 
de jongvolwassenen. Na een gesprek met 
Evi zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij 
hierin het verschil konden maken’. 

Het afgelopen jaar hebben ze met veel 
passie verschillende activiteiten georga-
niseerd in het dorp. Zo organiseerden ze 
Moonlight Shopping, verschillende diners 
rond de kerst, Dinnershow “Helemaal 
Heppie” en zijn ze vrijwilligers bij de Enge-
lenburcht. 

Erol: ‘Ik heb dan ook het streven om, samen 
met Evi, mijn netwerk, het lokale bedrijfs-

Ambitie genoeg
leven van Engelen en andere belangheb-
benden, ervoor te zorgen dat Engelen meer 
bruisende evenementen en activiteiten gaat 
krijgen. Daarbij hebben wij de toekomst 
van de Engelenburcht en de zorg van onze 
senioren hoog in het vaandel staan.”

Het is heel mooi wonen in Engelen en 
Bokhoven. Dat moeten we met elkaar vooral 
zo houden. Vandaar dat wij er ook niks voor 
voelen dat er op steenworp afstand wind-
molens komen te staan. Maar er is ook 
werk aan de winkel: De Engelenburcht is 
verouderd en moet hoognodig opgeknapt 
worden, zodat die weer aantrekkelijk wordt 
voor inwoners van Engelen en Bokhoven, 
verenigingen, het bedrijfsleven en voor 
onze senioren.
Want ook in Engelen is sprake van vergrij-
zing. Dat hoeft geen probleem te zijn, 
maar dat vraagt om betere zorgondersteu-
ning: één zorgteam met vaste, vertrouwde 
werkers is ons antwoord en een centrale 
plek voor ontmoeting en het ondernemen 
van activiteiten.
 
Ook op het sportpark Engelerhart zal wat 
moeten gebeuren. Het is te krap: een extra 
kunstgrasveld zal uitkomst moeten bieden 

en de kleedaccommodatie voor de dame-
selftallen zal uitgebreid moeten worden.
Het bruist in Engelen en Bokhoven van de 
burgerinitiatieven. De viering van Engelen 
1200 was daar een mooi voorbeeld van. 
Maar ook het businitiatief is iets waar we 
trots op mogen zijn. Wij staan er vierkant 
achter!

Schaatspret



Waarom Langenhuizen?

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

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n lV E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l

V E R H U I Z I N G E N
I N B O E D E L O P S L A G
’s-Her togenbosch  073 -  6313000 www.v lugo.n l
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Op zaterdag 24 maart a.s., in de ochtend, 
gaan we weer met zo veel mogelijk mensen 
aan de slag om ’s-Hertogenbosch, en dus 
ook Engelen, zwerfafvalvrij te maken. 
Tijdens deze dag maken mensen sámen de 
openbare ruimte schoon. Voor een prettige 
en leefbare omgeving, maar ook voor meer 
bewustzijn rondom zwerfafval. Bovendien 
is het hartstikke gezellig. Hopelijk helpt 
iedereen, mogelijk net als voorgaande 
jaren, weer mee om van deze dag een 
succes te maken.

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

Schuilplaats XL
Naast de wekelijkse activiteiten (zie activi-
teitenaanbod) is er veel ruimte voor ideeën/
plannen van de jongeren zelf. Wil je dat er 
een vette party komt, een LAN-party voor 
al de gamers, een avond line-dancing of 
een workshop breien? Niets is te gek, maar 
je moet wel zelf aan de slag! Samen met 
de jongerenwerker en stagiaires gaan de 
jongeren zelf aan het werk om hun plan 
of idee uit te werken tot een activiteit of 
evenement. Eén vrijdag in de maand is het 
jongerencentrum tot 23.00 uur open, voor 
jongeren van 13 jaar en ouder. Die avond 
hebben we de werknaam “Schuilplaats XL” 
gegeven.
De volgende XL-avond is al op 6 april! 

Jongerenbestuur
Naast organisatoren van activiteiten en 
evenementen zijn er jongeren nodig, die 
meedenken over allerlei zaken die belang-
rijk zijn voor het hele jongerencentrum. 
Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van De 
Schuilplaats of hoe de flyers en de website 
eruit moeten zien. Welke afspraken zijn er 
over  hoe we met elkaar omgaan in het 
jongerencentrum? Hiervoor willen we een 
jongerenbestuur oprichten. Je denkt mee 
over zaken en leert hoe een jongerencen-
trum bestuurd wordt. 

Heb je interesse of wil je meer weten of 
heb je gewoon een goed plan? Laat het ons 
dan weten. Onder aan dit bericht staan de 
gegevens van Jos, de jongerenwerker, of 
loop gewoon binnen bij De Schuilplaats.

STREETCATS, de kracht van meiden:
STREETCATS is een creatief project voor 
meiden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. In 
de workshops leer je voor jezelf opkomen 
en je eigen mening geven. Je werkt aan je 
zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en 
leert je talenten ontdekken en gebruiken. 
Bij STREETCATS leer je je echte schoonheid 
kennen en trots zijn op jezelf. 
Aanmelden voor het project STREETCATS 
kun je doen via de jongerenwerker in De 
Schuilplaats of op de website van www.
streetcats.nl 

Halloween 2018
Al is Halloween pas begin november (noteer 
3 november in je agenda), we gaan vanaf 
maart starten met de eerste voorberei-
dingen. Hoe dit evenement eruit gaat zien, 
is nog niet bekend. Eén ding staat vast… dit 

moet een spectaculair evenement worden 
voor heel Engelen.
Wil je dit jaar helpen bij de activiteit, zowel 
in de voorbereiding of op 3 november zelf, 
laat dit weten aan de jongerenwerker. We 
proberen iedereen, die in voorgaande jaren 
geholpen heeft, persoonlijk een uitnodi-
ging te sturen. Heb je in maart geen brief 
ontvangen? Meld je dan bij ons.

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

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

De Schuilplaats in beweging

Activiteitenaanbod: 
Dag Activiteit Tijd Leeftijd Opmerkingen 

Dinsdag Jongerenbestuur 18.30 – 19.30u 13+ 
Inloop Jongeren 19.30 – 21.00u 13+ 

Woensdag Inloop schooljeugd 13.30 – 15.30u 10+ 
Sport- & Spelactiviteit 15.30 – 17.00u 10+ Bij goed weer buiten op het panna-veldje 

Vrijdag Streetcats 14.15 – 15.45u Groep 8 meiden 
Inloop 18.30 – 20.00u 11+ 
Jongereninloop 20.00 – 21.30u 13+ 
Schuilplaats XL 20.00 – 23.00u 13+ data: 6 april – 18 mei – 15 juni – 6 juli 

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

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



Trimsalon Engelen
Gediplomeerd

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

GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com
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Als straks in 2024 de aftakking van de Betu-
welijn bij Meeteren een feit zal zijn, zullen 
er 80 tot 100 extra goederentreinen via het 
spoor langs de gemeente ’s-Hertogenbosch 
gaan denderen. Samen met het ‘spoorboe-
kloos rijden’ betekent dit, dat er minstens 
elke 5 minuten een trein voorbij zal komen.  
Maar over dat spoor rijden overdag ook 
personentreinen met een frequentie van 10 
minuten. Dus is er overdag niet al te veel 
ruimte op het spoor. Daarom zullen veel van 
die extra goederentreinen dan ook vooral ’s 
nachts moeten gaan rijden. Geen fijn voor-
uitzicht voor allen die nu al te lijden hebben 
van het lawaai dat de treinen maken op de 
spoorweg/spoorbrug.

Veel lawaai en trillingen
Zeker die goederentreinen veroorzaken 
veel lawaai en trillingen. Volgens de RIVM 

Het schrikbeeld van “Actiecomité Goederentreinen Nee” 
Elke 5 minuten een goederentrein

vormen juist die trillingen én de geluids-
hinder in de nacht een gevaar voor de 
volksgezondheid. En natuurlijk ook nog 
eens de schade aan de huizen, die in de 
buurt van de spoorweg staan. ProRail weet 
dat, maar zegt er niets aan te kunnen doen. 
Het beschermen van de inwonens van 
’s-Hertogenbosch tegen geluidsoverlast en 
trillingen gaat namelijk te veel geld kosten 
en is niet doelmatig genoeg. Bovendien is 
door het rijk al aangegeven dat er onvol-
doende budget is om goede beschermings-
maatregelen, zoals bijvoorbeeld kunststof 
dwarsliggers, te plaatsen.

Omleiding is niet nodig
Pijnlijk is echter dat berekeningen uitwijzen 
dat de omleiding van de Betuwespoorlijn 
helemaal niet meer nodig is. Immers, als 
de omleiding klaar is, is ook de aansluiting 

op de Duitse Spoorwegen allang klaar en 
kan gewoon gebruik gemaakt worden van 
de Betuwelijn, zonder daar de inwoners van 
Brabant extra mee te belasten.

Gemeente ’s-Hertogenbosch is ook 
tegen
Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch is om. 
Ook zij ziet in dat de verlegging van de 
spoorlijn, met daarbij het spoorboekloos 
rijden, voor de inwoners van ’s-Hertogen-
bosch een te grote belasting is, die boven-
dien niet eens nodig zou kunnen blijken 
te zijn. Maar zoals eerder met de Betu-
wespoorlijn, dendert de trein bij ProRail 
gewoon door en worden alle bezwaren van 
de hand gewezen als zijnde niets toevoe-
gend aan het project.
Binnen de gemeente is er een actieco-
mité opgericht, dat al een paar jaar bezig 
is om de komende problematiek onder de 
aandacht van de mensen te brengen. Nu 
wordt het tijd om zwaarder geschut in stel-
ling te brengen.

Een burgerinitiatief om het in de Ka-
mer te brengen
Het actiecomité wil met een zogenaamd 
burgerinitiatief dit probleem op de agenda 
van de Tweede Kamer zetten, zodat erover 
gediscussieerd kan worden. Daarbij zal 
ProRail moet aantonen dat de ombuiging 
bij Megen absoluut noodzakelijk is, omdat 
er anders geen (gif)treinen meer naar 
Duitsland kunnen rijden. Toezeggingen 
van de minister of staatssecretaris hebben 
eigenlijk geen waarde. Kijk maar naar de 
discussie over giftreinen. Er is een plafond 
aan het aantal giftreinen dat door Tilburg 
en Eindhoven mag rijden. Dit plafond wordt 
regelmatig fors overschreden, ook als de 
minister het plafond verhoogt. ProRail doet 
gewoon waar het zelf zin in heeft.

Daarom moet dit burgerinitiatief er komen. 
Wij vragen dan ook aan alle inwoners om 
zo’n initiatief te steunen. Dit kan door op 
de website van het actiecomité, www.
goederentreinennee.nl aan te geven (via de 
webmaster) dat u dit burgerinitiatief steunt. 
Dit moet lukken. U komt bij de webmaster 
door op de website helemaal naar beneden 
te scrollen en dan links in de hoek.
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Dorpsagenda
De Tweeterp verschijnt elke 
maand en wordt gratis huis 

aan huis verspreid in 
Engelen en Bokhoven. 
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Drukwerk is verzorgd door

De volgende editie 
verschijnt in het weekend 

van 14 april
Kopij moet uiterlijk 
dinsdag � april

binnen zijn.

Colofon

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

Elke woensdag
9.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 1 maart
19.30 uur

Muziek in de kerk
in de St. Lambertuskerk

Zondag 18 maart
12.30 uur

Open Dag Tennisvereniging 
Engelerpark

Woensdag 21 maart Verkiezingen bestuursraad

Zaterdag 24 maart
11.00 uur

Open Dag Lage Leun
Gezondheidscentrum Lage Leun

Zaterdag 24 maart
09.30 uur

Zwerfafvaldag
Engelerhart

Zondag 25 maart
14.00 uur

FC Engelen tegen Real Lunet

Dinsdag 3 april
10.00 uur

Koffi  eochtend  met senioren
in De Engelenburcht

Zondag 8 april
14.00 uur

 FC Engelen tegen Zwaluw VFC

(S)limmerik
Rond 1580 raakte Engelen betrokken
bij een staatsgreep met wapens en stokken
De krijgers hadden het vooral gemunt,
(en voor de gelovigen een kostbare stunt)
op de kerktoren met zijn koperen klokken.

N.B. Om vervolgens tot kanonnen te worden om gesmolten.



Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

Sparen voor

10% korting 
op uw

boodschappen!

spaar vanaf nu 10% korting, 

verzilver uw spaarkaart

bij PLUS Mulder.

Bepaal zelf de hoogte van uw korting!

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


