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Engelenaar in beeld
Aan boord van de CAAN
Engelenrun in de startblokken
Avondvierdaagse komt er weer aan
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Sport- en Ontspanningsmassage
Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

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

www.cblife.nl

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

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

5kg 40,- euro

ph plus en ph minus

5kg 22,50 euro

chloor snel granulaat

5kg 40,- euro

Vlokmiddel

5.l 25,00 euro

Opheldermiddel

5.l 30,- euro

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

Van de bestuursraad
Bestuursraad Engelen-Bokhoven 2018-2022 met portefeuilles
Hieronder treft u de voorlopige portefeuilleverdeling van de nieuwe bestuursraad. Na
een periode van inwerken en overdracht zal
de definitieve verdeling vorm krijgen.
Iedere portefeuille kent één trekker: hoofd
portefeuillehouder. Daarnaast zijn alle
leden van de bestuursraad als 2e, 3e of 4e
persoon betrokken bij een van de andere
portefeuilles. Op deze manier zijn meerdere personen binnen de bestuursraad
betrokken bij en op de hoogte van hetgeen
er speelt in de diverse portefeuilles.
A. Mobiliteit, Verkeer en Vervoer; Martin
Kroezen, Jolie Mulkens, Bram van der
Ploeg, John Branderhorst
B. Natuur en Milieu; Charles Lavell, Paul
Noz, Martin Kroezen
C. Cultuur en Historie; John Branderhorst, Paul Noz, Yvonne Schram
D. Wonen en Leefbaarheid; Martin de
Rouw, Bram van der Ploeg, Yolie Mulkens,
John Branderhorst
E. Educatie, Zorg en Welzijn; Yvonne
Schram, Margo van den Oord, John Branderhorst
F. Sport en Recreatie; Bram van der
Ploeg, Martin de Rouw, Charles Lavell
G. Communicatie; Margo van den Oord,
John Branderhorst, Charles Lavell, Yolie
Mulkens
H. Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget; Margo
van den Oord, Bram van der Ploeg, Yolie
Mulkens

J. Energietransitie; Yolie Mulkens, Martin
Kroezen, Paul Noz

Volgende vergadering Bestuursraad
Engelen-Bokhoven

De functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester zijn als volgt ingevuld:
Voorzitter, Yvonne Schram
Secretaris, Martin de Rouw
Penningmeester, Paul Noz

De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag
4 juni 2018 om 20.00 uur in de Engelenburcht. Insprekers kunnen zich aanmelden
tot 4 juni 12.00 uur via info@bestuursraad.
nl
Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Lentebloeiers

De gemeente heeft in Engelen weer twee nieuwe bollenvelden aangelegd.
Eentje bij Daliënwaard en eentje op de hoek Schoolstraat/Weislag.
Met dank aan Jasper Maas en Martien van Gorkom van Beheer en Onderhoud.
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FIETSENMAKER
Den
Bosch








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

FoodTour Engelen
Op zaterdag 30 juni vindt van 12.00 tot
17.00 uur de eerste editie plaats van FoodTour Engelen. Initiatiefnemers Erol van den
Bergh en Evi Laurant organiseren in samenwerking met supermarkt PLUS Mulder en
RaKo Printing deze culinaire wandeling.
De Foodtour Engelen is een compleet
middagje uit, waarbij dit jaar stichting ‘Met
Je Hart’ centraal staat. Tijdens de FoodTour
worden 50 kwetsbare ouderen uitgenodigd, die kosteloos een ‘FoodTour Arrangement’ ontvangen.
U geniet samen met uw vrienden, familie,
collega’s of zakelijke relaties van een culinaire wandeling. Na ontvangst van uw
stempelkaart, loopt u een route door het
authentieke deel van Engelen. U loopt
langs 10 verschillende locaties, waar u
kennis maakt met 10 verschillende horecazaken. Bij elke locatie kunt u genieten van
een gerecht/product dat, stuk voor stuk,
de horecazaak kenmerkt en vertegenwoordigt.
Zo zijn er verschillende deelnemende
restaurants, cateraars, een lunchroom en
een delicatessenzaak aanwezig. Daarnaast
maakt u op diverse locaties kennis met
lokale ondernemers, zoals Wanda van Riet,
Nel van Rens, Marjan Veltkamp, Cafetaria
D’n Dijk, Aurum Puur, Maria van Oosterhout
en Wendy van den Oever.
De Stichting ‘Met Je Hart’ heeft uw steun
hard nodig. In Nederland zijn er ruim
750.000 ouderen, die zich eenzaam voelen.
Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd
risico op gezondheidsproblemen. Er is een
groot aantal extreem eenzame ouderen, die
weinig sociale contacten hebben. Stichting
‘Met Je Hart’ zorgt ervoor dat deze onzichtbare groep kwetsbare ouderen kan deelnemen aan de samenleving. De stichting
zet zich structureel in en zorgt ervoor dat
er contact ontstaat tussen de ouderen en
hun buurtgenoten. Tijdens activiteiten, die
de stichting organiseert, worden ouderen

uit dezelfde wijk aan elkaar verbonden,
zodat er duurzame contacten ontstaan.
De stichting heeft als doel het verzachten
van de eenzaamheid bij ouderen. Wij, als
organisatie, vinden het bijzonder belangrijk om de eenzaamheid onder ouderen
tegen te gaan. Daarom reserveren wij van
ieder verkocht kaartje €2,50 zodat wij 50
kwetsbare ouderen een onvergetelijke dag
kunnen geven!

De FoodTour is een culinaire middag, die
in het teken staat van elkaar ontmoeten,
live muziek, genieten, proeven en het
ontdekken van schitterende horecazaken.
Wij zien u graag zaterdag 30 juni 2018. De
tickets bedragen €15,00 per persoon en
zijn verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/
shop/foodtourengelen of PLUS Mulder.
U kunt de ontwikkelingen rondom de FoodTour Engelen volgen via onze Facebook-pagina FoodTour Engelen.

Een fantastische belevenis
Op zaterdag 23 juni a.s. kunt u vanaf 16.30
uur weer lekker buiten genieten van optredens, een hapje en een drankje en bekenden
ontmoeten. Dit gaat weer gebeuren aan de
Diezekade, op en in de Dieze in Engelen.
Neem je eigen eten en drinken mee en
deel het met anderen. Er is ook van alles te
verkrijgen en er staat een barbecue, die met
een vrijwillige bijdrage te gebruiken is.

Jong en oud is van harte welkom en er
wordt dit jaar nog meer georganiseerd dan
vorige jaren, maar muziek en dans blijven
centraal staan.
De voorbereidingen lopen, de artiesten
zijn aan het repeteren, het goede weer is
besteld en de sfeer wordt gemaakt. Kortom,
zet het in je agenda en we rekenen op een
mooie zomeravond in ons unieke Engelen.
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POPquiz
3e editie

Vrijdag 15 juni
Hou je van popmuziek. En van competitie?
Voeg ze bij elkaar en je hebt de Popquiz In een avond in ons gezellige café testen
wij je kennis van popmuziek en ga jij de strijd aan met de andere teams. Elke plaat of
artiest die ooit in de Top 40 heeft gestaan kan de revue passeren. Niet alleen met
muziekfragmenten, maar ook met videoclips, foto’s en songteksten, aangedragen
door dj Frank en technicus Geert, dagen wij je uit te graven in je muzikale geheugen.
De onvolprezen presentatie is weer in handen van Frans Nooijen.
Durf jij de muzikale kennisstrijd aan?

Wacht dan niet te lang met je aan te melden met je team van max 6 personen. De
vorige editie van de popquizz op 16 maart was in no time volgeboekt en

beregezellig!!

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

Een tap van de Engelenburcht en een barbecue voor fans

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

onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Donderdag

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 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.

Dinsdag
Maandelijks koffie-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.

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

Vrijdag
Activiteiten Sportvereniging Topfit 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.

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.

onze
e

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

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

Bingo avonden

op 1 juni en 31 augustus 2018

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

Uw huis verkopen of
een huis aankopen?

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

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

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

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

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

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

maar € 995,- incl. BTW

De snelst groeiende keten van Nederland

Expositie
Voor de mandenmakerexpositie in de
kasteeltoren van Mariënkroon in Nieuwkuijk, is er sinds de opening een grote
belangstelling geweest. Vele bezoekers
hebben herinneringen aan het mandenmakervak door hun vader en/of opa.
Op 2e Pinksterdag is de expositie weer
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Die middag
zal mandenmaker Arie Versteeg uit Wijk
en Aalburg in de De la Courtzaal van de
kasteeltoren demonstraties geven van het
mandenmakervak. In die zaal wordt dan
ook een film getoond.
Afgelopen week werd door de heemkundekring een prachtig boek uitgegeven over de
mandenmakerij van Vlijmen e.o. Het boek
heeft 150 kleurenpagina’s op A4 formaat en
een harde kaft. Het boek kost €20,- en is te
koop bij Bruna in Vlijmen, Sikkers in Drunen
en bij het secretariaat van de heemkundekring, (bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416320995).

“Het zijn niet de standaarddenkers die hier mee beginnen”

Biologisch appelboer Henri Albers
Riet Mangnus
Henri Albers (1950, Westerbeek) groeide
op, op een gemengde boerderij, in een
gezin met zes kinderen. Na de middelbare
school ging hij Bodemkunde studeren in
Wageningen. Via allerlei korte baantjes
belandde hij uiteindelijk in het landbouwonderwijs. Hij gaf les in Cuijk en Zutphen en
kreeg daarna een fulltime baan op de MAS
(Middelbare Agrarische School) in Boxtel,
waar hij les gaf in vakken als bodemkunde,
plantenteelt, grasland en gewasbescherming. Hij werkte er van beginjaren ’80 tot
2005.

Naar buiten

“Na een vroege, milde, mid-life crisis besloot
ik in 1991 5 hectare grond aan te kopen in
Bokhoven. Het onderwijs is cyclisch, elk jaar
weer een nieuwe groep en dezelfde stof. Ik
wilde graag meer naar buiten. Goede grond
is belangrijk,” aldus de teler. Daarom koos
hij bewust voor het vruchtbare rivierengebied. Hij plantte 15.000 bomen, die hij in 2
voorafgaande jaren zelf had opgekweekt: ’s
winters enten en ’s zomers oculeren.
Hij begon meteen biologisch te telen, uit
principe. ‘“r was nog geen enkele subsidie
toen. Ik zag bedrijfseconomisch echter
zeker mogelijkheden. De eerste jaren was
het echt buffelen. Teelt-technisch had ik
het nog niet in de vingers. Schurft was
een groot probleem, ook was de afzet nog
niet goed geregeld. Langzaam vergaarden
we kennis; we waren echt voorlopers. Het
hoofdras in de biologische fruitteelt was
toentertijd Groene Boskoop (goudrenet).
Ik plantte in ’91 vooral de toen opkomende
Elstar, met Alkmene als bestuiver en daarnaast nog Jonagold. Voor de bestuiving
staan er ook bijenkasten met honingbijen.
Twee derde van mijn land bestaat nu nog
uit oude aanplant (’91). Daarnaast heb ik
schurftresistente rassen zoals Santana.”
Henri heeft een maatschap met zijn vrouw
Diny. Zij ontfermt zich voornamelijk over de
boekhouding.

Beurtjaargevoelig

De Elstar is ‘beurtjaargevoelig’: het ras laat

het na een rijke dracht het jaar daarop
afweten. Henri: “Niet-biologische boeren
spuiten jaarlijks voor een goede vruchtdunning. Omdat ik niet chemisch dun, draagt
de boom het ene jaar minder vruchten dan
het andere jaar. Mensen zien de Elstar als
een bulkappel, maar eigenlijk is het een
lastige appel. Schurftgevoelig ook. Door
een schimmelziekte verruwt de schil en
dat is vanuit cosmetisch oogpunt niet te
verkopen.” Biologisch wil niet zeggen dat
er geen gewasbescherming plaats vindt;
Henri werkt volgens de SKAL standaard
(Stichting Kontrole Alternatieve Landbouw).
Hij spuit met plantenextracten en met delfstoffen als zwavel en bicarbonaat. Zwavel
wordt preventief gebruikt om infecties te
voorkomen en bicarbonaat werkt curatief:
het doodt de schimmel, als deze net in het
blad zit.

Timing

Timing is belangrijk bij schurftbestrijding;
je moet de schimmel op ’t juiste moment
pakken. De tablet wordt er bijgehaald.
Henri legt uit: “Ik heb een weerstation op
het perceel. Daarop kan ik temperatuur,
luchtvochtigheid en neerslag uitlezen. Met
behulp van een zogenaamd ‘bladnatmetertje’ weet ik ook wanneer de bladeren nat
zijn en wanneer actie geboden is.” Al met
al komt er heel wat bij kijken. Biologische
landbouw is kennis- en kapitaalintensief.
De boeren maken meer kosten en werken
arbeidsintensiever. Zo is het belangrijk de
grond onder de bomen ‘zwart’ oftewel
onkruidvrij te houden. Dit gebeurt zowel
mechanisch als met de hand. Vooral in het
begin van het seizoen, rond de bloei, mag
er niks concurrerends zitten, want de laagstambomen wortelen niet zo diep.

Schaalvergroting

De laatste jaren zijn de opbrengsten goed.
“We zijn nog steeds in ontwikkeling en leren
nog iedere dag bij. Je kunt niet zomaar op
je lauweren gaan rusten, want dan gebeurt
er wel weer iets anders!” weet hij uit ervaring. In de laatste twee jaar is er ook een
kentering gaande: er komen grotere
bedrijven bij van zo’n 20 tot 30 hectare. Met

de verwachte schaalvergroting zal de prijs
ook wel gaan zakken, vermoedt Henri. Om
grotere marktpartijen te kunnen bedienen
is hij zelf aangesloten bij ‘Biofruit’, een
verkoopcombinatie van zes biologische
fruittelers uit Zuid- en Midden-Nederland.
Hij begint langzaamaan wel te denken
aan afbouwen. Er heeft zich helaas geen
opvolger aangediend. Dat zou het mooiste
zijn natuurlijk. “Misschien ga ik volgend
jaar al wel wat bomen rooien”, peinst hij
hardop. En hoe zit het met de hobby’s? Hij
lacht: “Naast lezen heb ik verder weinig tijd.
Misschien ga ik straks de Camino (Santiago
de Compostella, red.) wel lopen …”
Meer weten? Kijk op www.boomgaardbokhoven.nl of mail naar henrialbers@hotmail.
com
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Diëtistenpraktijk voor jong tot oud!
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!

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

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

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

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

John Blank, goudsponsor van FC Engelen

‘Boem is Blank!’
Els Brendel

Het heeft even geduurd, maar op 5 mei
werden de handtekeningen gezet: directeur/eigenaar John Blank van Blank Autoschade is samen met zoon Bas, mede-eigenaar, naar de prachtige accommodatie van
FC Engelen gekomen om met duo-voorzitter Bert Geerts het nieuwe sponsorcontract te tekenen.
Overal aan de hekken rond de speelvelden
hangen de borden ‘Boem is Blank!!!’. John
Blank, vanaf 5 mei goudsponsor, heeft al
sinds 1990 (officieel sinds 1994) zijn autoschadebedrijf in Engelen. Eigenlijk schadebedrijf en autospuiterij. Aanvankelijk
was het een eenmansbedrijf, maar sinds 8
jaar alweer is zoon Bas mede-eigenaar en
werd het bedrijf een VOF. De samenwerking
verloopt prima en John is apetrots op het
feit, dat zijn zoon hem straks gaat opvolgen.
Zijn vader en zoon ook sportief? Vooral op
de tribune, zo blijkt. Dochter Nikkie voetbalt wel bij FC Engelen.
Bert Geerts is voorzitter van de club. De
‘zaterdagvoorzitter’ zegt hij. Doorvragen
leert dat er sprake is van een duo-voorzitterschap. Sinds 2 jaar zijn Paul van de Kraan
en Bert beide voorzitter. Bert bemoeit zich
vooral met de jeugd, was ook 11 jaar jeugdvoorzitter, en is daarom de ‘zaterdagvoorzitter’, Paul is de ‘zondagvoorzitter’. Overleg
met de gemeente en beleidsmatige zaken

doen ze samen. Naast de voorzitters is
Maikel Mariman verantwoordelijk voor
het werven van sponsors. Dat doet hij met
verve. Maikel is een van de vele vrijwilligers
van de club. Zonder hen zou de club niet
draaien. Die vrijwilligers worden op 23 juni
in het zonnetje gezet met een feestavond.
Overdag is er een zeskamp voor alle leden.
Op deze zaterdag, 5 mei, heeft Bert Geerts
ook een nieuwtje te melden. Vanaf het
nieuwe seizoen gaat een G-team spelen
in het paars/wit. Inmiddels is de training
gestart. Spelers, die ook in dat team willen
spelen, kunnen zich aanmelden of gewoon
een keer komen kijken. Het G-team bestaat
uit spelers, die door een beperking of

handicap niet zo makkelijk in een regulier
voetbalteam kunnen spelen.
Natuurlijk is de fotograaf aanwezig voor
het maken van een foto. Dat heeft nog wel
wat voeten in aarde. Uiteindelijk vindt het
officiële deel, de ondertekening, plaats op
de middenstip van het hoofdspeelveld. De
borden ‘Boem is Blank!!!’ uiteraard goed in
beeld.
Blank Autoschade maakt door middel van
sponsoring veel zaken mede mogelijk
voor de club. Bert geeft aan te hopen dat
spelers en ouders bij schade aan hun auto
aan Blank Autoschade denken. Dat verdient
deze sponsor zeker.

Jonger Oranje Talentendag
Op vrijdag 4 mei werd op het sportcomplex van FC Engelen een Jonger Oranje
Talenten dag gehouden. De organisatie
Jonger Oranje geeft iedereen, jongens en
meisjes, in de leeftijd van 5 tot 18 jaar de
kans hun droom te verwezenlijken: profvoetballer worden. Door de samenwerking
met 12 profclubs wordt voetbaltalent in elke
uithoek van Nederland door diverse scouts

ontdekt. Nu waren scouts van o.a. Feyenoord en PSV aanwezig.
Er waren 250 deelnemers afgekomen op
deze talentendag en een nog groter aantal
ouders en familieleden waren meegereisd. Er waren zelfs ook deelnemers uit
België bij. De voetballers waren ingedeeld
in ‘landenteams’ en met van elk land een
vlaggendrager voorop, liepen ze onder luid

applaus langs het volgepakte terras en de
tribune. Daarna volgden een gezamenlijke warming up, een techniektraining en
een aantal wedstrijden. Tussendoor werd
iedereen voorzien van eten en drinken door
de hardwerkende catering. Met FC Engelen
als gastheer werd Engelen met zo’n mooi
sportpark en veel complimenten wederom
goed op de kaart gezet!
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seniorenles

www.blankautoschade.nl

BOEM IS BLANK!

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

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

“Mooiste uitzicht van ’s-Hertogenbosch.”

Waar houdt restaurantmanager Pascal Boot
zich mee bezig?
Monique Geertsen
Wat valt er te doen bij de weidse groene
velden tussen Engelen en de kastelen?
Golfen in ieder geval. En meer. De Tweeterp licht een tipje van de sluier op in
een vierdelige serie over de mensen van
BurgGolf Haverleij. Deze maand deel 4:
restaurantmanager Pascal Boot.
Je verwacht het niet als je langs het clubhuis van de golfbaan wandelt of fietst. Je
ziet een vrij gesloten gevel. Geparkeerde
golfkarretjes. Aan de linkerkant golfers, die
hun balletje afslaan. Maar een restaurant of
terras? Nou nee.
Maar eenmaal binnen, en de trap op, kom
je in een grote ruimte in warme kleuren,
met comfortabele zitplaatsen. En als het
meizonnetje schijnt, zit je in no time buiten
op het terras met een portie bitterballen en
biertje, bij het mooiste uitzicht van
’s-Hertogenbosch, zoals een van de vaste
bezoekers eens opmerkte. En die vaste
bezoeker is géén golfer. Je hoeft immers
niet te kunnen golfen, laat staan lid te zijn
van BurgGolf Haverleij om hier neer te
strijken voor een hapje en drankje.

Gemêleerd publiek

Voor restaurantmanager Pascal Boot is
juist het gemêleerde publiek (golfers èn
niet-golfers) een van de charmes van zijn
werk hier in restaurant Magnolia’s: “De een
komt bezweet binnen na een ronde van
18 holes, de ander is netjes aangekleed
vanwege een zakelijke bijeenkomst, dan zit
er weer een stelletje voor een romantisch
onderonsje, of een gezin uit de buurt aan
een bord nasi. Ook de VVE’s van de kastelen
komen hier vergaderen. Je wilt dat iedereen
het naar z’n zin heeft.” Met zijn team van 6
vaste medewerkers en 10 oproepkrachten is
hij daar voortdurend mee in de weer. Je ziet
hem zelf ook vaak met een dienblad rondlopen. Zo bouw je snel een band op met
de gasten, vindt hij. “Een van de prettige
kanten van mijn werk.”

Reilen en zeilen

Die omgang met gasten in de horeca, was
trouwens een van de redenen dat Pascal na
zijn studie Communicatie besloot bij het
restaurant te blijven werken, waar hij ooit
als oproepkracht was begonnen. En na 10
jaar in diverse functies, is hij nu sinds 1,5
jaar manager van het restaurant. Samen
met chef Martijn Westerveld, die de scepter
zwaait in de keuken, is hij verantwoordelijk

voor het reilen en zeilen van Magnolia’s. Er
komt heel wat bij kijken, vertelt hij: “Zorgen
dat de bediening goed loopt, dat er goed
wordt schoongemaakt. Soms moet je een
DJ regelen voor een feest, dan weer zorgen
voor de juiste sfeer bij een condoleancebijeenkomst. In april hadden we de paasbrunch en open dagen. Het is altijd anders.”

Flexibiliteit

Al die flexibiliteit heeft ook zijn weerslag op
de kaart. “’s Ochtends kun je al terecht voor
koffie en gebak, of een frisse smoothie.
’s Avonds de dag afsluiten met een wijntje of
zoiets. We hebben bovendien geen aparte

lunch- en dinerkaart. Je kunt uitgebreid
lunchen met diverse warme gerechten.
Dineren met alleen een broodje kroket. Of
vice versa.” Favorieten op de kaart zijn er
beslist, weet hij: “Ik noem alleen al de clubsandwich en de salade geitenkaas.”
En hoewel hij alle ins en outs van de kaart
kent en van veel gasten de naam, is voor
hem geen enkele dag hetzelfde. “Daardoor
heb ik het hier enorm naar mijn zin. Het
enige wat ik nog zou moeten gaan doen is
golfen”, besluit hij lachend.
Meer weten? www.burggolf.nl.
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Reparaties en accessoires
iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

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

Tineke van der Lee
Voor de meivakantie gingen we op
donderdag 5 april op schoolreis met de
groepen 1 t/m 7. De groepen 1-2 gingen
naar Hullies. De groepen 3, 4 en 5 gingen
naar Ouwehands Dierenpark. De groepen 6
en 7 gingen naar De Efteling. Ondanks het
wat tegenvallende weer, werd het voor alle
kinderen een prachtige dag.
Op vrijdag 20 april vierden we Koningsdag.
Het prachtige weer op die dag werkte mee
om de feestvreugde te verhogen. Na een
lekker ontbijt werd er door alle groepen
een koningsschilderij geknutseld. Daarna
deden de onderbouwgroepen gezelschapsspelletjes en speelden de bovenbouwgroepen levend stratego op het fortje. Ook
hadden alle kinderen een dansworkshop.
Ze leerden de dans op het koningsdaglied
Fitlala. Tussendoor kregen alle kinderen
een heerlijk ijsje. Om 12.15 uur lieten de

kinderen het aangeleerde dansje op de
speelplaats zien aan de ouders. Daarna
begon de meivakantie.
Juf Iris ging met zwangerschapsverlof.
Zij kwam op donderdag 19 april afscheid
nemen van haar groep. Ze trakteerde de
kinderen op een heerlijke lekkernij. De
kinderen maakten voor haar een prachtig
receptenboek, waarin de lievelingsrecepten
van alle kinderen waren opgenomen. Ook
was er nog een cadeautje voor de baby.
Joep van Kempen uit groep 4B heeft de
gemeente ‘s-Hertogenbosch gevraagd
om een afvalbak bij hem in de straat te
plaatsen. Hij ruimde al een hele tijd het
zwerfafval in de straat op en miste dan
steeds een afvalbak. De gemeente ging
er graag op in. Er werd op dinsdag 10 april
samen met de hele klas vuil verzameld en
een splinternieuwe afvalbak geplaatst.
Ook voor de komende periode staan er
weer verschillende activiteiten op het
programma:
Ieder jaar organiseren we een GOED-DOEL
actie. In overleg met de leerlingenraad en
oudervereniging hebben we gekozen voor
een sponsorloop voor KIKA. Op woensdag
23 mei a.s. is het dan zover. Groep 1 tot en
met 8 zal in de ochtend rondjes rond de
vijver in het parkje lopen. (ongeveer een half
uur per klas). De kinderen zoeken sponsors
bij familie en vrienden, die een bedrag per
rondje of een vast bedrag willen betalen.
De kinderen van de groepen 7 brengen op
vrijdag 18 mei een bezoek aan de Ontdekfabriek in Eindhoven. Zij gaan daar op
uitvindersexcursie. Het thema voor groep 7
is: De Uitvinders en het verborgen oog. Na
het beleven van een spannende speelfilm
gaan de kinderen onder begeleiding zelf
uitvindingen bouwen binnen de beleving
van de film!
Op vrijdag 15 juni is het praktisch
verkeersexamen voor de kinderen van
de groepen 7. Vooraf worden de fietsen
gekeurd. De kinderen fietsen een route
door Engelen. Op een aantal controleposten staan mensen, die controleren of

de kinderen zich houden aan de verkeersregels.
In de groepen 6/7 en 7 gaan de kinderen
aan de slag met het Rode Draadproject
van de bibliotheek. Zij moeten daarbij de
antwoorden op 80 vragen zoeken, alleen
of in groepjes. Deze vragen hebben allemaal met boeken te maken. De kinderen
hebben een weddenschap afgesloten met
juf Aukje van de bibliotheek: als het lukt
krijgen de kinderen van haar een film en
popcorn om tijdens de film op te eten. Lukt
het niet dan geven zij chocolade aan juf
Aukje. Om te kunnen winnen moeten de
kinderen kunnen laten zien en bewijzen dat
ze alle antwoorden gevonden hebben. Er is
een maand de tijd om alle antwoorden te
verzamelen. Op 12 juni moet alles klaar zijn!
Spannend!
Tot slot een oproep: KC de Matrix is voor het
nieuwe schooljaar op zoek naar vrijwilligers
die tussen de middag op maandag, dinsdag
en donderdag ondersteuning willen bieden
bij het overblijven van de kinderen. Hebt u
interesse? Mail dan naar Sandra Mariman:
sandra@eigenwijzekinderopvang.nl.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand. Wilt u meer of andere informatie over onze school, dan kunt u contact
opnemen met de directeur, Mevr. B. EntkenBuunen, tel. 073-8519990
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Parochie St. Lambertus
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen, telefoon: 073-6311216
www.parochie-engelen.nl; e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl.
Spreekuur: maandag van 9.00–12.00 uur.
Bereikbaarheid pastor Fons Boom: maandag van 9.00–11.00 uur op de pastorie.
Rabobank: NL 04 RABO 0121 9076 43 t.n.v. Voorzitter R.K. Kerkbestuur Engelen,
Graaf van Solmsweg 75, 5221 BM Engelen.

	
Zo 20 mei
10.00 uur

Hoogfeest van Pinksteren, eucharistieviering
T.i.v. Theodorus van de Grint en Christina van de Griend, Jo Boelen,
Jan Cornelissen, Henk Broeren en Wim de Wit, Coby Mimpen - van de Griend,
Annie Grevers - Blank
Na deze viering drinken we gezamenlijk koffie

Ma 21 mei

Tweede pinksterdag
In onze kerk geen viering

Z0 27 mei
11.00 uur

Eerste Communieviering
In deze viering ontvangen 13 kinderen voor het eerst het brood van Jezus.
Let op de aanvangstijd!
T.i.v. alle overleden familieleden van de communicanten

Zo 3 juni
10.00 uur

Sacramentsdag, woord- en communieviering
T.i.v. Ad de Bekker, Joke Merks - van de Heuvel, Coby Mimpen - van de
Griend, Annie Grevers - Blank

Zo 10 juni
10.00 uur

Tiende zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Jan Cornelissen, Net Brouwers - van Boekel, bijzondere intentie uit
dankbaarheid, overleden familieleden van de Ven en van den Brandt, Annie
Grevers - Blank

Zo 17 juni
10.00 uur

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

Berichten uit de parochie

Muziek in de kerk

Op zaterdag 16 juni start om 20.00 uur het
vierde concert rondom het nieuwe orgel in
de St. Lambertuskerk. De vier jaargetijden
volgend staat dit concert in het teken van
de zomer. Ook deze avond begeleid het
orgel weer solisten en staan er werken op
het programma van legendarische componisten. U bent van harte welkom. De kerk is
open om 19.30 uur en de koffie staat klaar.
De entree is 5 euro.

Gregoriuswandelingen

Zin om met R.K. leeftijdsgenoten (25 - 55
jaar) te gaan wandelen?
Het is de ideale manier om mede R.K.
25-plussers te ontmoeten en het R.K.
geloof samen te delen. We gaan één keer
per maand wandelen, soms gecombineerd
met het bijwonen van een H. Mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan
eten na afloop.
Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/
Georgiuswandelingen.html

Week Nederlandse Missionaris

Dopen:

De doopvieringen kunnen gepland worden
op zondagmiddag; u kunt een afspraak
maken met Monique Janssen (073-6219416),
de contactpersoon voor de werkgroep.
Op 6 mei is gedoopt Jelle Wijns, Aalscholverlaan 9.

Overleden

Op 6 april is, op 77-jarige leeftijd, overleden
Bert Oremans - de Laat, Rondeweg
Op 6 mei is, op 92-jarige leeftijd, overleden
mevrouw Annie Grevers - Blank,
de Hooghe Klock

Statistiek 2017

In 2017 hebben we van 9 parochianen
afscheid genomen in een uitvaartviering.
Er zijn 3 kinderen gedoopt, er hebben 20
kinderen de eerste communie ontvangen,
zijn er 5 tieners gevormd en is er 1 huwelijk
gesloten.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM)
zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert
de WNM campagne voor deze mensen,
die zich elke dag met hart en ziel inzetten
voor hun medemens. Dit jaar staan pater
Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris
in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in
de campagne. Zij zetten zich in voor de
ander, net als honderden missionarissen
en missionair werkers wereldwijd. Vanuit
hun geloof gaan zij de strijd aan tegen
armoede en onrecht. Samen gaan zij op
zoek naar perspectief en hoop, op weg
naar een betere toekomst en een wereld,
waarin iedere mens meetelt.

Pater Bert Hagendoorn

Van de geschatte drie miljoen inwoners
van Papoea behoort slechts een derde nog
tot de oorspronkelijke bevolking. Transmigratieprogramma’s, mijnbouw en grootscheepse boskap voor palmolieplantages,
brachten met zich mee dat Indonesiërs van
buiten Papoea naar het gebied kwamen.
“De kerk zag het als haar taak de bevolking van Papoea klaar te maken voor een
soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij, die van buitenaf hun land binnenkwam,” vertelt pater Bert. Dat was het
Nederlandse koloniale bewind en later
de regering van de republiek Indonesië.
Onderwijs en gezondheidszorg speelden
toen een grote rol. De eerste scholen waren
doorgaans gestart door missionarissen
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en in de kleine klinieken en ziekenhuizen
waren zusters werkzaam. “Met respect voor
de traditionele manier van grond bewerken,
werden nieuwe vormen van land- en tuinbouw geïntroduceerd,” voegt de franciscaan eraan toe. Maar er is veel veranderd
in de afgelopen veertig jaar. Het land heeft
zich ontwikkeld. Regeringsdiensten hebben
het werk in het onderwijs en de gezondheidszorg overgenomen. Het wegennet
is uitgebreid, waardoor de binnenlanden
beter bereikbaar werden.

Inge Kuiphuis

Missionair werker Inge Kuiphuis (1986) is
sinds drie jaar werkzaam in San Marcos in
het westen van Guatemala aan de grens
met Mexico. Met steun van de St. Pancratius Parochie in Tubbergen en de WNM, is
zij uitgezonden en werkzaam bij landarbeidersbeweging MTC.
De landarbeidersbeweging bestaat twintig
jaar en is ontstaan vanuit het sociaal pastoraat. De crisis in de koffiesector leidde er
destijds toe, dat veel landarbeiders werden
ontslagen zonder dat zij ook maar enige
vergoeding kregen. Daarnaast zijn de
arbeidsomstandigheden in de koffieplantages erg slecht. “Het loon is ongeveer een
derde van het minimumloon. De meeste
koffieplukkers hebben geen ziektekostenverzekering, noch een pakket met arbeidsvoorwaarden. Als zij vanuit de hoogvlakte
in vrachtwagens naar de koffieplantages

vervoerd worden, gebeuren er regelmatig
dodelijke ongelukken,” weet Inge. De beweging MTC maakt zich dan ook sterk voor de
rechten van de landarbeiders.

Protestantse kerk
Engelen

Wees solidair

Wilt u bijdragen aan dit werk? Steun de
WNM met een gift op NL30 RABO 0171
2111 11 of middels een bijdrage in de extra
collecte op eerste pinksterdag in de St.
Lambertuskerk. Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie
over de WNM Pinksteractie.

Sam’s kledingactie
De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in
Nood die werd gehouden op zaterdag 21
april, heeft met ongeveer 45 zakken ruim
215 kilo opgebracht. De werkgroep Wereldkerk bedankt dan ook iedereen voor de
fantastische bijdrage en hoopt dat u oude
kleding wilt blijven bewaren.

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

Vastenactie

Zo 20 mei
1.00 uur

Jazz in Duketown
Pinksteren
Grote Kerk in Den Bosch

Zo 27 mei
10.30 uur

Mevr. G. Poelstra

Zo 3 juni
10.30 uur

Ds. H. van Tilburg

Zo 10 juni
10.30 uur

Preek van de Leek,
Dhr D. Hollander,
Verzet en Overgave

Zo 17 juni
10.30 uur

Dhr. D.J. Bierenbroodspot

Met Palmpasen hebben we voor de Vastenactie in de extra collecte € 137,30 ontvangen
en overgedragen aan het project. Hiervoor
onze hartelijke dank.

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

Preek van de leek

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Elk jaar wordt in de Protestantse kerk een
speciale Preek van de Leek-kerkdienst
gehouden. Hierin verzorgt iemand, die niet
als professioneel theoloog werkzaam is,
de overdenking, waarin hij zijn visie geeft
op kerk en geloof of vanuit eigen ervaring
vertelt wat geloof in zijn leven betekent. De
afgelopen jaren hebben we wethouder Huib
van Olden en journalist Stijn Fens mogen
ontvangen. Op 10 juni a.s. zal historicus
Dick Hollander, regelmatig bezoeker van
onze kerkdiensten, de dienst verzorgen. Hij
leest, met als thema ‘Verzet en Overgave’,
voor uit zijn net verschenen (jeugd)boek
‘Elsje en Daantje, twee oorlogskinderen’.
Het is een zoektocht naar antwoorden op
vragen, die nooit zijn beantwoord.
Onder andere vragen naar het lot van
vermoorde Joodse Nederlanders en
verzetsstrijders, onder wie een domineesgezin in zijn nabije omgeving.
Deze dienst is ook gericht op jongeren,
zodat zij zich een beeld kunnen vormen van
het leven van kinderen in oorlogstijd. Jong
en oud is van harte welkom!

Aanbieding eerste exemplaar aan achterkleinkinderen van vermoorde (gefusilleerde) Hendrik
Kolkman, buurman van Elsje.

Anders in de Kerk
Onder het motto ‘Anders in de kerk’ organiseert de stichting Semper Vigilans vier
bijzondere bijeenkomsten in het historische kerkje van Bokhoven. Het jaarthema
van 2018 is: ‘Pro Deo: bestaat God nog wel
voor ons?’
Het thema ‘Pro Deo’ slaat zowel op ‘werk
voor God’, als op het profaan vrijwilligerswerk zonder vergoeding. Het weerspiegelt
ook de verschuiving in de tijd van concentratie op het hogere, het transcendente,
naar het profane, waarin ook iets kan
meeklinken van: wanneer iets gratis aangeboden wordt, zal het wel niet veel bijzonders zijn. De verschillende invalshoeken,
die in de inleidingen aan de orde komen,
overlappen elkaar gedeeltelijk.
Op vrijdag 25 mei spreekt Frank van Beers,
bestuursvoorzitter Cello Zorg en voormalig
openbaar bestuurder, over: ‘Ieder voor
zich?’
Enerzijds zien we de ontwikkeling van
gemeenschapszin en een al dan niet door
het geloof geïnspireerde hulp aan medemens/-gelovige, zoals Diaconie en Vincentius, naar een op zichzelf gericht individualisme. Anderzijds doet zich de ontwikkeling
voor van een overheid als hoeder van de

hulpbehoevende en zorgverlener naar wat
met een eufemisme de participatiemaatschappij wordt genoemd: het schuiven van
taken door de overheid naar gemeenten,
wat veelal neerkomt op meer bureaucratisering, het stellen van onmogelijke eisen
en het afschuiven ervan zonder voldoende
financiële middelen. Taken worden noodgedwongen doorgeschoven naar vrijwilligers, die moeilijker te vinden zijn, waar
ouders beiden werken. Daarnaast heeft
de verhoging van de pensioenleeftijd een
terugloop van vrijwilligers tot gevolg.

Aanmelden

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

Programma van de avond

Vanaf 19.30 uur bent u welkom en ontvangen
wij u graag met een kopje koffie of thee. De
lezingen beginnen steeds om 20.00 uur. Na
afloop van de lezing volgt een discussie
en hierna kunt u onder het genot van een
glaasje wijn of fris nog informeel met de
spreker en andere aanwezigen in gesprek
gaan. Rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten.

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

20 mei

Eerste pinksterdag
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

21 mei

Tweede pinksterdag
Geen viering

27 mei

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

03 juni

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

10 juni

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

17 juni

Vaderdag
Viering met orgelbegleiding
Intentie voor An Weijts

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent van het koor.
Het dameskoor van de Parochie zingt op
feestdagen en buiten de vakantie om op de
laatste zondag van de maand.
Als het koor zingt op het einde van de
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee.
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De startnummers lopen heel hard! Hoe hard loop jij?

De Engelenrun: wie neem jij mee?
Nog maar een paar weken. Het dorp kleurt
weer langzaam paars. De posters hangen
voor steeds meer ramen, de spandoeken
hangen weer op vertrouwde plekken: alles
om je te herinneren aan de Engelenrun.
10 Juni wordt weer een feestelijke hardloopdag, die we bijna een traditie van ons
fijne dorp kunnen gaan noemen. Terwijl
de voorbereidingswerkzaamheden voor
de Engelenrun al maanden in volle gang
zijn, begint het nu toch echt al dichterbij te
komen ... Heb jij al voldoende getraind? Of
je antwoord nou ja of nee is: je hoeft niet
HARD te gaan ... ALS je maar gaat! Je bent
altijd sneller dan iemand, die op de bank
blijft zitten! En wat zit die bank een stuk
lekkerder, als je je lekker hebt ingespannen!
Krijg je jezelf niet van die bank? Heb je een
stok achter de deur nodig? Wil je graag met
een groep gezellige mensen lopen, dan kan
dat maandag, woensdag en vrijdagavond
vanaf 19.30 uur en vrijdagochtend van 9.0010.30 uur. Hardloopclub Engelen biedt dan
goede trainingen met gezellige mensen,
die graag samen lopen. Kijk op www.hardloopclubengelen.nl voor alle informatie.
Ongeacht jouw tempo, heb je bij de Engelenrun JUICH-garantie: wij zijn op iedereen
die loopt, even trots en je bent verzekerd
van aanmoediging door de organisatie,
de toeschouwers, de vrijwilligers. En de
grootste juicher ben jij uiteindelijk zelf!
Omdat je het toch maar weer gedaan hebt!
De hardlopers van onze club zijn er allemaal
bij. Sommigen gaan zelf lopen voor die
unieke medaille, anderen zijn vrijwilliger.
We hebben 80(!) vrijwilligers, die er allemaal
zin in hebben en die bijdragen aan de sfeer,
die de Engelenrun haar specifieke karakter
geeft: het is een hardloop-FEEST! Op 10
juni draait het in Engelen om hardlopen.
Zelf lopen, aanmoedigen, meehelpen,
meefeesten. Zowel lopers als publiek
worden opgezweept door muziek op elke
850 meter van het parcours door ons mooie
dorp. Op ons lijstje met dikke pluspunten
staat de goede verzorging van de lopers
(EHBO, waterposten, fruit), de mooie route,
de gezelligheid, de professionele tijdregistratie, jouw uitslag op uitslagen.nl en
ons vermogen om je een goed gevoel te
geven. We hebben een unieke combi van
een professionele organisatie en de knusheid en gezelligheid van een kleinschalige
wedstrijd. Voor iedere loper hebben we
een unieke medaille (die zeker weten een
ereplaatsje krijgt). Hoor jij bij de snelste 3?
Dan sta jij op het podium voor een mooie
beker!
Tussen 12.00 en 15.00 uur zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen in het Engeler-

hart, zoals schminken, een springkussen en
activiteiten, die mogelijk gemaakt worden
door o.a. Burggolf, Recrea, U-base, Dansplaats en De Schuilplaats. Je mag GRATIS
gave foto’s maken in de fotobus.
De startnummers vliegen eruit. Grote kans
dat je jezelf (en je kinderen) allang hebt ingeschreven. Daarom onderstaand de belangrijkste informatie over het programma van
10 juni:
• Ophalen startnummers zaterdag 9
Juni tussen 10.00 en 12.00 uur en op
zondag tussen 9.30 en 12.45 uur. Als je
inschrijft voor 6 juni staat je naam op
je startnummer, zodat iedereen je kan
aanmoedigen.
• Een spetterende warming up wordt
verzorgd door TopFit om 10.45 uur.
• Kinderen van 4 tot 6 jaar starten om
11.00 uur.
• Kinderen van 7 tot 9 jaar starten om
11.15 uur.
• Kinderen van 10 tot 12 jaar starten om
11.30 uur.
• Prijsuitreiking om 11.45: Voor elke leeftijdscategorie is er een beker voor de 3
allersnelste lopers!
• Een spetterende warming up wordt
verzorgd door TopFit om 12.00 uur.
• De Auto Haarsteeg 6 km Engelenrun
om 12.15 uur.
• De Auto Haarsteeg 12 km Engelenrun
om 13.15 uur.
• Prijsuitreiking Auto Haarsteeg 6 km en
12 km Engelenrun om circa 15.00 uur.
• Vanaf 15.00 uur Afterparty om al
deze geweldige prestaties te vieren
m.m.v. Blue Flamingo en Sambaband
Tempestade, Impulsao Maracatu en Oi
xango!
Mocht je nou nóg iets nodig hebben om
je over de (start)streep te halen. Tijdens de
afterparty om 16.00 uur maak je, tegen inlevering van je startnummer, gratis kans op
een van de drie prachtige prijzen:
• Weekend cabrio rijden van Jaguar
Land Rover The Adventure ‘s-Hertogenbosch of
• 1 Minuut gratis winkelen bij PLUS
Mulder of
• Een golf clinic voor jou en 10 personen
bij BurgGolf De Haverleij.
• Voor de kinderen hebben we ook
mooie prijzen: een waardecheque van
40 euro van Decathlon, beschikbaar
gesteld door Plus Mulder, en 2 en 3
deelnamebewijzen aan de supergave
trainingen van U-base!

Ook onze vrijwilligers dingen mee naar de
prijzen. Dus zijn die hardloopschoenen niks
voor jou, maar help je graag mee bij een
feestje? Meld je dan op onze site als vrijwilliger. Om kans te maken op bovenstaande
prijzen, is er maar een ding nodig: dat je
zelf jouw startnummer aan ons kan overhandigen op het moment van de trekking!
Ben jij of ken jij een hardloper zonder
startnummer voor onze Engelenrun?
Schrijf je dan snel in: www.engelenrun.nl
De Engelenrun: Wie neem jij mee?
De dank van het zeer energieke organisatiecomité gaat als eerste uit naar al onze
enthousiaste vrijwilligers. Zonder jullie is er
geen Engelenrun! Daarnaast bedanken we
onze gulle en meedenkende sponsors voor
het mogelijk maken van een verrassende 4e
editie van de Engelenrun. Dank aan:
Auto Haarsteeg, WHC BV, The Adventure,
Plus Mulder, Run and Walk, Autorijschool
Coenen, Fysiocompany Rijken, Psychologiepraktijk Youdid, Langenhuizen Interbouw,
IVT, Baker Tilly Berk, WeWash, Hoveniersbedrijf van Bokhoven, Burger King, Viermakelaars, Florissant huishoudelijke hulp, LOEX,
Masterpiece Financials, LXA the Law Firm,
Baustoff Metall, Interstar BV, Huijbregts
notarissen & adviseurs, Schepper communicatie, Gijben, FC Engelen, Merkx, VMG,
Stagelight, Sportclub Topfit, Brabant water,
Marechal Electro, Artishoot, René Coense
fotografie, BurgGolf, Online Shoeshop,
Decoriginals, Inqar en het Engelerhart.

SCHRIJF
JE VANDAAG
NOG IN!

www.engelenrun.nl

Wie neem jij mee?

10 juni 2018
Startlocatie Sportpark Engelerpark

KIDSRUN 11:00 uur
12:15 uur
6 km
13:15 uur
12 km

Mulder schepper
’s-Hertogenbosch - Vught - Rosmalen

communicatie

De specialist in Exploitatie-, Energie- en Onderhoudsbeheer

De specialist in Exploitatie-, Energie- en Onderhoudsbeheer

Met dank aan: Baker Tilly Berk, Onlineshoeshop.nl, Langenhuizen, Van Zeelst loodgieters, LXA, Run and Walk, Masterpiece Financials,
Hoveniersbedrijf van Bokhoven, Burger King restaurants, Baustoff + Metall, Burggolf, Stage Light
ENGELEN RUN 2018 TWEETERP A4.indd 1

04-04-18 16:56
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PILATES
STEP/BODY SHAPE
GRATIS PROEFLES

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

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

VERHUISPLANNEN?

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

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

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

Moeder en zoon spelen ‘Een zaterdagmiddag’ van Bert Wagendorp

Opdat we niet vergeten …
Els Brendel
Foto: Angelique Swinkels
4 Mei is de dag waarop we herinneren en
gedenken. Naast de 2 minuten stilte, de
vele verhalen vol schrijnende herinneringen
en vaak onvoorstelbare moed, het grote
verlangen naar vrede en vrijheid, kennen
we sinds een paar jaar het project ‘Theater
na de Dam’. Overal in het land worden voorstellingen gespeeld, die als thema hebben
‘Als de stilte doorbroken is, moeten we het
verhaal blijven vertellen.’
Met Cokky van Dongen en haar bedrijf
‘Solotwo Theatermakers’ hebben we in een
eerdere Tweeterp al kennis kunnen maken.

Samen met haar zoon Simon Heijmans,
speelde ze dit jaar, in het kader van ‘Theater
na de Dam’ de voorstelling ‘Een zaterdagmiddag’ naar het boek van Bert Wagendorp op 3 en 4 mei in de Verkadefabriek.
Ik zag de voorstelling en was ontroerd. Het
verhaal was aangrijpend, moeder en zoon
samen op het toneel bijzonder. Het leek
me een goede reden voor een hernieuwde
kennismaking.
Cokky woont in Engelen. Zoon Simon woont
inmiddels al vele jaren in Amsterdam. Cokky
heeft al 20 jaar haar bedrijf Solotwo en
werkt als theatermaker, regisseur en acteur,
maar haar grote liefde is het schrijven van
teksten. Vaak voor bijzondere gelegenheden, de laatste tijd ook voor uitvaarten,
die zij een persoonlijk tintje wil geven. Zij
maakte veel voorstellingen op maat. Afhankelijk van wat zo’n voorstelling vroeg, trok
zij acteurs en muzikanten aan. Vaak speelde
ze ook zelf mee.
Naast Solotwo is zij een actief lid van Zonta
Den Bosch. Zonta bestaat uit vrouwen met
een sterk netwerk, die zich inzetten om
de positie van vrouwen, maar met name
meisjes, te verbeteren. Zij doen dat via
fundraising. De gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten, die dus de
maatschappelijke positie en/of het welzijn
van vrouwen bevorderen. Voorbeelden
van projecten zijn Kloosterhotel ‘De Soete
Moeder’, waar leerwerktrajecten worden
gerealiseerd, en de Stichting ‘She Decides.’
De Stichting zet zich in voor veilige abortussen, seksuele voorlichting en kraamzorg in arme landen. Voor meer informatie:
www.zontadenbosch.nl.

Bij zoon Simon bleek de appel niet ver van
de boom te vallen. Vanaf zijn 7e ging hij
mee naar voorstellingen en op zijn 13e ging
hij spelen bij De wetten van Keppler. Na
het gymnasium te hebben afgerond, ging
hij naar de Theaterschool in Amsterdam,
waar ook Cokky studeerde. Zij rondde
daarna nog de post HBO opleiding ‘Drama
schrijven’ af. Zo moeder zo zoon dus. Simon
speelde in films, theaterproducties en ook
op festivals als Oerol en de Boulevard.
Dochter Céline en zoon Gil hebben overigens voor heel andere studies gekozen.
Cokky kreeg op zeker moment het boekje
van Bert Wagendorp in handen, las het
en wist onmiddellijk dat zij dat met Simon
wilde spelen. Beide zijn echte tekstacteurs
en hebben hetzelfde taalgevoel. In ‘Een
zaterdagmiddag’ vertelt de dochter van een
schoolmeester haar zoon eindelijk wat er is
gebeurd, nu zeventig jaar geleden. Hoe
een Engelse bom haar broertje doodde,
waarmee de droom van haar vader uiteen
spatte. Door het verhaal te vertellen, legt
zijn moeder de link naar zijn eigen bestaan.
Cokky en Simon maakten er een aangrijpende voorstelling van.
Nog even praten we over haar werk als
woorddienstbegeleider. Een nieuwe fase,
ervaart zij zelf. Schrijven en spreken bij het
allerlaatste afscheid.
Een creatieve plaatsgenoot, Cokky. Op haar
website vindt u meer informatie: www.
solotwo.nl.

40-jarige jubilaris VMHC viert féést!
In september 1978 rolde de eerste
hockeybal in de toenmalige gemeente
Vlijmen. Destijds nog gewoon op gras met
spelers, hockeyend met houten sticks. Nu,
zo’n 40 jaar later, gaat de Vlijmense Mixed
Hockey Club dat groots vieren.
Aan de Bilderdijkstraat 2A worden er gedurende dit seizoen evenementen georganiseerd, zoals een doelpuntenactie en een
pubquiz. Als afsluiter is er een groot knalfeest op zaterdag 1 september. Precies op
die dag bestaat de club namelijk 40 jaar.
Gedurende de dag zullen er verschillende

sportieve knipogen naar het verleden zijn,
zoals wedstrijden met oud leden, clinics en
ook de bekendmaking van het winnende
team van de doelpuntenactie!
Ook wordt er goed gezorgd voor de inwendige mens met een aantal foodtrucks. ‘
s Avonds is er een feestavond met een
muzikaal top-optreden en is er voldoende
gelegenheid om herinneringen op te halen!
Voor de sponsoren is er alle gelegenheid
om te netwerken met andere bedrijven
en aspirant-leden kunnen meedoen aan
proeftrainingen.

Iedereen die zich verbonden voelt of heeft
gevoeld met de VMHC of hockey in het
algemeen, is welkom!
Meer weten?
Voor meer info: bezoek www.vmhc.nl de
sociale-mediapagina’s van het 40 Jarige
bestaan van Hockeyclub Vlijmen en/of
meld je aan op lustrum2018@hockeyclubvlijmen.nl

De Tweeterp mei 2018 • pagina 23

5 t/m 8
Misschien wel het leukste
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

3, 5 en 10 kilometer lekker wandelen, voor jong en
Met weer een geweldig slotfeest in Slot Haverleij
Inschrijven kan via de website: avondvierdaagseen
Maar ook bij het afhalen van startbewijzen
Afhalen startbewijzen op 31 mei en 4 juni om 18
Engelenburcht
Inschrijfkosten € 5,- bij inschrijven via website
Inschrijfkosten € 6 bij andere manier van inschri
We hebben heel hard nog vrijwilligers nodig! Meld
aan via onze website.
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Als het tij verloopt, verzet men de bakens

Aan boord van de CAAN bij de familie De Goeij
Om een uur of twee sta ik met mijn koffertje
en auto op de kade van de Bossche
Container Terminal bij het containerschip
CAAN. Dit schip vaart een aantal keren per
week over de Dieze richting Rotterdam of
Antwerpen en weer terug naar BCT. Heen
en weer dus, al sinds de oprichting van BCT,
25 jaar geleden. Misschien smaakte u al
eens het genoegen te mogen wachten, als
het schip de sluis in- of uitvoer.
Engelen heeft een band met de scheepvaart, er stonden vroeger vrij veel schippers ingeschreven. Ons dorp telde ook een
aantal togers, mensen die de zeilschepen
van de Maas naar ‘s-Hertogenbosch of v.v.
trokken langs het jaagpad, daar zeilen op
dit stuk vaak onmogelijk was. Een toogpaal
in de Togenaarstraat herinnert daar nog
aan. Ik wilde mijn vermoeden bevestigd
zien, dat er sinds die tijd iets veranderd is in
de vrachtvaart en vroeg schipper Ties of ik
eens mee mocht, om te zien hoe het er nu
aan toe gaat. Ties vond dat mijn auto mee
moest, je wist maar nooit waar ik er af wilde
of moest. Zeeziekte, scheurbuik, andere
bestemming? Mij had ie.

Speciaal schip

De CAAN is speciaal gebouwd op de afmetingen van sluis Engelen en kan dus een
optimale hoeveelheid vracht meenemen,
wat het schip rendabel maakt voor alle
partijen. Uit ‘s-Hertogenbosch vertrekken
volle containers met vooral bier, ze worden
vaak opgevuld met ballonnen om schuiven
van de lading te voorkomen. Op de terugreis brengt het schip lege containers terug.
Het schip vaart volcontinu en ligt vaak op
donderdag- en maandagochtend tot ’s
middags in de containerhaven om boodschappen te doen en al dan niet zelf reparaties uit te voeren. De techniek en elektronica zijn vaak zodanig ingewikkeld, dat
alleen vaklui hieraan kunnen werken. De
service is overigens 24/7 en op de plaats
waar hij besteld wordt. De stuurhut is in
hoogte verstelbaar, zodat je ook bij een
hoge lading uitzicht hebt en geeft een
prachtig uitzicht over de omgeving. Bij
bruggen gaat hij om voor de hand liggende
redenen omlaag en wordt er op apparatuur gevaren, 6 monitors, radar en AIS. De
CAAN is dubbelwandig en kan tussen die
wanden geballast worden met water. Het
vooronder heeft een waterdicht schot. Via
de zijspiegels en op beeldschermen kan
de stuurman zien wat er op het voor- en
achterdek gebeurt met aanleggen. De
conversatie tussen stuurhut en dek gaat
via een portofoon. Er kijkt ook een camera

CAAN verlaat sluis Engelen

vooruit, zodat te zien is hoeveel ruimte
er nog zit tussen de kop van het schip en
bijvoorbeeld de sluisdeur.
Het schip vaart alleen voor BCT en men
weet nooit precies waar de reis naar toe
gaat. Ik was in de veronderstelling dat we
een retourtje Rotterdam zouden doen,
maar dat bleek Antwerpen te worden via
Alblasserdam. Voor de volcontinue vaart
moeten er twee schippers aan boord zijn en
twee matrozen. De CAAN leidt als erkend
leerbedrijf voor het beroepsbegeleidend
onderwijs ook jongeren op, die het vak
in willen. In dit geval matroos Naomi, zij
moet nog een jaar een aantal periodes naar
school voor het groot vaarbewijs.

Toekomst

Ties ziet toekomst in de scheepvaart: de
wegen verstoppen en we kunnen niet heel
Nederland asfalteren. Zonder containerbinnenvaart zou Rotterdam volledig dichtslibben. Bovendien mogen containers per
schip tot 24 uur tevoren worden aangevoerd en per vrachtwagen moet dat al drie
dagen tevoren. Alleen met de trein of auto
redden we het niet.
Het brandstofgebruik verdient wel de
nodige aandacht, een oplossing is nog niet
direct in zicht. De overstap naar dieselelektrische voortstuwing vindt hier en daar
plaats, maar levert eerder een toe- dan
afname van het brandstofverbruik op.
Scheepsdieselmotoren gaan ook nog eens

MS CAAN
Lengte: 89,95 m.
Breedte: 11,45 m.
Laadvermogen: 1672 Ton. / 158 TEU.
Motorvermogen hoofdmotor: 1521 PK.
Motorvermogen boegschroef: 543 PK.
Bouwjaar: 2004.
Werf: Smits, Krimpen a/d Lek.
Eigenaar: Vof. De Goeij, Hedel.
veel langer mee dan vrachtwagenmotoren
en de investeringen zijn aanzienlijk. De
CAAN is uitgerust met een NOX- en roetfilter om het milieu te ontzien. Voor bevrachters is er nog geen argument om schonere
schepen in te huren. Misschien dat de te
bouwen windmolens genoeg energie gaan
leveren om enorme accu’s op te laden voor
elektrisch aangedreven motoren. Misschien
dat de consument er eens wat meer druk
op moet zetten. Binnenvaartschepen zijn
wel verplicht met zwavelarme diesel te
varen, in de Noordzee mag geen zware
olie meer verstookt worden, wel diesel die
dan overigens weer niet zwavelarm hoeft te
zijn. De CAAN verbruikt ongeveer 8 kuub
gasolie per week en kan 60 kuub laden. De
12 cilinder Caterpillar gebruikt ongeveer160
liter per uur bij 18 km. Daarnaast staan er
nog drie aggregaten aan boord voor stroom
en hulpsystemen en een 543 pk motor voor
de kopschroef. Er valt in de scheepvaart dus
nog een en ander te winnen.
Lees verder op pagina 28
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Aan boord van de CAAN
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Afvaart

De auto en ik gaan aan boord. Om een uur
of vier vertrekken we naar Alblasserdam
om 11 containers te laden. De schipper
heeft een laadplan gemaakt, dat aan de
kraanmachinist overhandigd wordt. Zo’n
laadplan houdt in dat, met behulp van een
computerprogramma, wordt uitgerekend
waar welke container wordt geplaatst, rekening houdend met het laadvermogen van
het schip, de grootte, het gewicht en de
bestemming.
Om 20.00 uur in Alblasserdam, om 21.00 uur
weer onderweg. De avond begint te vallen.
Tegenover de terminal in Alblasserdam ligt
het natuureiland Sophiapolder, speciaal
aangelegd als vogelwaadgebied, o.a. de
kluut, de tureluur, de bergeend en de lepelaar zijn er te vinden. Bezoekje waard. Hier
loopt nog tij, dus het eiland staat regelmatig onder. Hoewel het een succes schijnt
te zijn, is er tot onze spijt vanavond geen
beestje te bekennen. Dit is een van de
drukst bevaarde stukken van Nederland,
met veel binnenvaart en ook zeeschepen
voor Moerdijk/Rotterdam, waar Hollandsch
Diep, Dordtsche Kil, Beneden Merwede,
Oude Maas en de Noord samenvloeien.

CAAN op de Dieze

Wisseling van de wacht

Op de Dordtsche Kil neemt schipperse Cor
samen met schoondochter Ilona het schip
over, verder het donker in. De duisternis is
ingetreden, er staat amper wind of deining.
Ook het zicht is goed, althans voor de
stuurvrouw. Tussen mij en het navigatielicht op de boeg zit een zwart gat, waarin
ik containers weet, maar niet meer zie. Ik

snap wel dat schepen vroeger vaak iets
met ‘vertrouwen’ en ‘hoop’ in hun naam
hadden.
Wordt vervolgd in het juninummer.

Enquête JJc de Schuilplaats

Gezocht party-crew
achtergrond), maar staat klaar voor huurders. Je houdt toezicht op de gemaakte
Wij zijn druk bezig om JJc de Schuilplaats te
Bij de Schuilplaats krijgen we steeds vaker
afspraken en veiligheid. Aan het einde van
vernieuwen en verbeteren. We willen graag
de vraag of de ruimte te huur is voor
het feest ruim je gezamenlijk op. Naast een
dat het jongerencentrum een plek is, waar
feesten.
kleine vergoeding bieden we je de mogealle jongeren uit Engelen zich thuis voelen
Dat is zeker mogelijk, maar … we hebben
lijkheid om een BHV-certificaat te halen.
en graag naar toe komen.
op dit moment geen vrijwilligers, die de
Heb je interesse of wil je meer informatie,
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feestjes
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begeleiden.
We
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op
Persbericht:
Jeugd- en Jongerencentrum De Schuilplaats
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(21+)
bewoners
uit
Media:
maandblad Tweeterp, Engelen
jongerenwerker.
18 jaar vragenPeriode:
deze in te vullen.
Natuurlijk
Engelen,
die
tegen
een
kleine
vergoeding,
mei 2018
horen we ook graag de stem van ouders en
De Schuilplaats willen beheren bij feesten.
wat er georganiseerd
zoudemoeten
worden
De taken van de crew bestaan uit het
Contactgegevens:
Enquête Jjc
Schuilplaats
voor de jeugd.Wij
Dezijn
enquête
is teom
vinden
openenteen
afsluiten en
van
De Schuilplaats.
Jos dedat
Kort
druk bezig
Jjc deop
Schuilplaats
vernieuwen
verbeteren.
We willen graag
het(Jongerenwerker)
facebook, boven
aan onze pagina.
de feestjes
ben jezich
aanwezig
(op de
j.dekort@powerup073.nl
jongerencentrum
een plek is waarTijdens
alle jongeren
uit Engelen
thuis voelen
en graag
naar toe
Invullen kostkomen.
ongeveer 1 minuut. De
enquête staatWe
tot hebben
31 mei online.
een enquête online geplaatst en willen met name de jongeren tussen 11 en 18 jaar
www.facebook.com/deschuilplaatsinenvragen deze in te vullen. Natuurlijk horen we ook graag de stem van ouders en wat er georganiseerd
gelen
moet worden voor de jeugd. De enquête is te vinden op facebook, boven aan onze pagina.
Invullen kost ongeveer 1 minuut. De enquête staat tot 31 mei online.

Nieuwe datawww.facebook.com/deschuilplaatsinengelen
workshop

Pas jij wel eens op je neefjes en nichtjes of
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Heb je interesse of wil je meer informatie, neem even contact op met Jos de Kort, jongerenwerker.

Activiteitenaanbod:
dag
Activiteit
dinsdag
Cursus Oppassen
Inloop Jongeren
woensdag Inloop schooljeugd
Sport- & Spelactiviteit
vrijdag
Streetcats
Inloop
Jongereninloop
Schuilplaats XL
Contactgegevens:
Jos de Kort (Jongerenwerker)

tijd
19.00 – 20.30u
20.30 – 21.30u
13.30 – 15.30u
15.30 – 17.00u
14.15 – 15.45u
18.30 – 20.00u
20.00 – 21.30u
20.00 – 23.00u

Leeftijd
12-16 jr.
13+
10+
10+
Groep 8
11+
13+
13+

Opmerkingen
Data: 5 – 12 – 19 – 26 juni
Bij goed weer buiten op het panna-veldje
meiden
data: 15 juni – 6 juli
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PROFESSIONELE MUZIEKLES IN ENGELEN
neem een gratis proefles
• akoestische gitaar

Johannes Westendorp

Engelerhart/ Kindcentrum

• elektrische gitaar

Erik den Tuinder

Engelerhart/ Kindcentrum

• zang

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• piano

Wil van Hazendonk

Engelerhart/ Kindcentrum

• dwarsfluit

Babs van der Graaf

Engelerhart/ Kindcentrum

• klarinet

Joost van Balkom

Engelenburcht

• slagwerk

Pieter Bast

Engelenburcht

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

info@muziekschoolshertogenbosch.nl/ 06- 173 869 14

Engelenaar in beeld: Tonnie Brouwers
Yvonne van Roosmalen
Veel meisjes uit Engelen komen al jaren
naar Tonnie Brouwers om zijn pony’s te
verzorgen. Hiermee heeft Tonnie Brouwers
veel betekend voor deze meisjes en doet
dat op zijn 82e nog steeds.
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Misschien wel de leukste schoolopdracht ooit:

Ontwerp je eigen pretpark
In het grote project dat op Jenaplanschool
Antonius Abt traditiegetrouw wordt afgesloten met de Pareltjesavond, draaide dit
jaar alles om techniek. Een boeiend thema,
dat ook nog eens een flinke dosis extra
plezier mee kreeg: de kinderen mochten
namelijk een pretpark ontwerpen!
Hoe zorg je ervoor dat heel veel kinderen
een thema leuk gaan vinden? Nou, daar
hebben ze bij Jenaplanschool Antonius Abt
een heel goed middel voor: de ‘prikkeling’.
Dit jaar was dat wel een heel bijzondere
prikkeling: een videoboodschap van Arijan
van Bavel, ook wel bekend als ‘Adje’ uit
de shows van Paul de Leeuw. Arijan is niet
alleen acteur en zanger, hij is ook pretparkmanager. En waar vind je nou leukere techniek dan in een pretpark? Arijan nodigde de
kinderen uit om op de plaats, waar vroeger
het Land van Ooit was, een pretpark te
bouwen. En dat vonden de kinderen een
geweldige uitdaging.

Een goede voorbereiding

Als je het goed wilt doen, moet je het net
zo doen als echte pretparkbouwers. En dat

begint natuurlijk met een degelijke voorbereiding. Daarom bezochten de kinderen
eerst de locatie (waar nu een natuurgebied
is) om de ruimte eens goed te bekijken en
om samen ideeën op te doen. Eén cluster
is ook nog naar de Efteling geweest, om
daar te kijken naar constructies en voorzieningen. Vervolgens zijn de kinderen gaan
ontwerpen. Niet alleen attracties, maar echt
alles wat een pretpark nodig heeft, zoals
een restaurant en een snoepkraam.

beschikbare ruimte en de meest geschikte
plek voor elke attractie.

Maquettes, website en apps

Volledig vanuit de kinderen

In de bovenbouw hebben de kinderen zelfs
een website gebouwd en apps ontwikkeld.
Ook dat gebeurde allemaal heel professioneel. Zo heeft bijvoorbeeld één cluster
uitgezocht wat je allemaal nodig hebt voor
een goede website en een ander cluster
heeft vervolgens de website ook echt
gebouwd.

In de onderbouw werd nagespeeld hoe je
jezelf voorbereidt op een bezoek aan een
pretpark. Hoe pak je een tas in? Wat kom je
te weten bij een VVV-kantoor?
Daarnaast werd door een groep een werk-/
bouwkamer ingericht met gereedschap en
materialen. Een paar weken lang zijn de
kinderen druk bezig geweest, onder meer
met het bouwen van een maquette. Ook
in de midden- en bovenbouw werden naast de schetsen op schaal! - maquettes
gemaakt.
Daarbij werd door de kinderen heel goed
rekening gehouden met bijvoorbeeld de

In een project als dit leren de kinderen
onder meer hoe ze het beste kunnen
samenwerken. Dat betekent ook stilstaan
bij de vraag, wat je met eigen kwaliteiten
kunt en waar je de kwaliteiten van een ander
nodig hebt. Belangrijk bij de start waren de
vragen, die bij de kinderen zelf leefden.
Vanuit die vragen is gezamenlijk gewerkt
naar een eindproduct. Dat eindproduct was
overigens niet het belangrijkste: het ging
vooral om het proces. Tijdens de Pareltjesavond op 12 april lieten de kinderen
daarom niet alleen zien wat ze allemaal
gemaakt hadden, maar vooral ook hoe ze

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

WORTELS & VLEUGELS

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarmee geven we ze vleugels die ze uit kunnen slaan in de wereld.

gesprek

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.

spel

werk

viering

ijs

derw
ruim 30 jaar on
Biedt kinderen
s.
ipe
inc
pr
aplan
volgens de Jen

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.

Locatie Slot
Oberon 17

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 LT Engelen

5221 AM Engelen

infor

mati
avon eden
23 o
ktob
er
15 ja
nuar
5 ma i
art

infor
ma
ochte tiende
11 ap n
r
23 m il
e
20 ju i Wilt u meer weten over onze school?
ni
Bel of mail dan de directeur
Peter Sonnenberg / 073 - 85 11 200
p.sonnenberg@antoniusabt.nl
www.antoniusabt.nl

dat gedaan hadden. Dat deden ze onder
meer aan de hand van filmpjes, schetsen
en tekeningen. Daarnaast vertelden de
kinderen welke ideeën niet waren uitgevoerd of afgerond en waarom.

Geslaagde Pareltjesavond

Het vergroten van de zelfstandigheid is een
belangrijk doel in het Jenaplanonderwijs.
Tijdens de Pareltjesavond werd duidelijk,
wat dat oplevert. Een groepje kinderen
regelde op eigen initiatief zelf de catering.
Ze namen onder meer een popcornapparaat mee naar school en verkochten met
succes allerlei lekkers. De winst, die ze die
avond hadden gemaakt, werd door de
kinderen geschonken aan een goed doel.
De Pareltjesavond leverde ook dit jaar weer
veel positieve reacties op, zowel bij de
kinderen als bij de ouders en de groepsleiders. Dat de kinderen het zelf ontzettend
leuk vonden, was overigens al tijdens het
project duidelijk geworden. In de onderbouw gingen de kinderen zelfs liever verder
met hun attractie of kraampje, dan dat ze
buiten gingen spelen!
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Handen uit de mouwen voor Spieren voor Spieren

We gaan bouwen!

Zoals in de vorige Tweeterp aangegeven,
deze keer iets meer over onze samenwerking met Spieren voor Spieren. Als stichting
en organisatie van de Paal Parket U-Battle
Run vinden we het belangrijk om een deel
van het inschrijfgeld te doneren aan een
goed doel. Onder het motto ‘Gezonde
spieren zetten zich in voor zieke spieren’,
ondersteunen veel (ex)topsporters de
doelstelling van de Stichting Spieren voor
Spieren, en daar sluit U-Battle Run zich
graag bij aan! De opbrengsten worden
onder andere ingezet ten behoeve van
spierziekte-onderzoek en verbetering van
het diagnosetraject. Daarnaast worden er
ook leuke, sportieve activiteiten georganiseerd voor kinderen met een spierziekte.
We zitten inmiddels bijna op 400 deelnemers en daar zijn we hartstikke blij mee!
Maar er is nog steeds plek, dus je kunt je
nog tot 1 juni inschrijven en hiermee ook
Spieren voor Spieren steunen!

bruggetjes over alle sloten in de Haverleij.
Maar er worden ook hindernissen gebouwd
van een ‘simpele swingover’ tot een hele
combi. Een combi is, zoals het woord al
doet vermoeden, een combinatie van
hindernissen achter elkaar.
Hoe simpel of hoe moeilijk een hindernis
ook is, veiligheid staat natuurlijk voorop!
Dit betekent dat je niet op 1 dag alles kan
bouwen. Een gespecialiseerde bouwploeg
is al maanden met de voorbereidingen
bezig en zal vanaf juni ook daadwerkelijk
gaan beginnen met bouwen. Belangrijk om
te realiseren, is dat de hindernissen dus in
aanbouw zijn. Al zeer binnenkort zijn er
(delen van de) hindernissen ‘te zien’. Voor
kinderen kan het verleidelijk zijn om erin
te klimmen … maar het is dus echt niet de
bedoeling om de hindernis te betreden! De
hindernissen zullen dus ook worden voorzien van een verbodsbord. Dit alles voor
ieders veiligheid!

Inschrijving

Tot 1 juni kun je je nog inschrijven voor
de Paal Parket U-Battle-Run. Individueel,
ouder/kind, in groepsverband, recreatief
of wedstrijd. Als je je al hebt ingeschreven,
top! Misschien dat je vrienden, buren of
kennissen nog kan benaderen om niet
alleen jou te komen aanmoedigen, maar
dat ze zich opgeven als vrijwilliger. Dan
kunnen ze je van dichtbij in een hindernis
in actie zien ...
Wil je vooraf nog je techniek nog checken
en/of bijschaven? Ook dat kan! Op zaterdag
19 mei en 2 juni van 10.00 tot 11.30 uur staan
er trainers voor je klaar om je helemaal klaar
te stomen voor de Paal Parket U-Battle Run.
Meld je hiervoor aan via info@u-battle-run.
nl o.v.v. Start to U-Battle.

Bouwen

Een survival run organiseren vraagt veel
voorbereiding. Vooral als het gaat om
het bouwen van hindernissen. Sommige
hindernissen zijn er al van nature, denk
bijvoorbeeld aan het lopen door een sloot
of een heuvelloop. Andere hindernissen
‘bevinden’ zich al op de route, zoals de vele

Hond uitlaten

Hond uitlaten op Engelerpark? Dan graag langs het fietspad op dit stukje grasveld. De kinderen zullen hier erg blij mee zijn!
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Trimsalon
Engelen
Gediplomeerd
Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

eFFect Festival is terug, en hoe!
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
vindt voor de vierde keer het eFFect
Festival plaats op het terrein van boerderij De Locatie tussen Vlijmen en ‘s-Hertogenbosch, nabij het Engelermeer. Op
het eFFect Festival gaan feestvieren,
leren en maken hand in hand. Grenzen
tussen verschillende bevolkingsgroepen,
artiesten en publiek, mensen met en
zonder een beperking, instellingen en
burgerinitiatieven
vervagen.
Samen
hebben we het grootste eFFect!
In 2013, 2014 en 2015 hebben vele bezoekers genoten van het eFFect Festival. Dit
jaar is er weer een tweedaags festival. Na
de verschrikkelijke brand op maandag
5 februari, waardoor de kantine van De
Locatie volledig is afgebrand, is er uit allerlei
hoeken steun en warmte ontvangen. Creatiever en weerbaarder kijken we uit naar
deze editie, met spiegeltent!
De eerste editie, die georganiseerd werd ter
ere van het 5-jarig bestaan van de jeugdzorgboerderij, was een daverend succes.
We zijn nu vijf jaar verder, oftewel het
10-jarig bestaan wordt gevierd. Begonnen
als een eendaags festival is er dit jaar weer
twee dagen een programma.
Midden in het groen, op een boerenkar,
bij de dansvloer of in een heuse spiegeltent: overal is een gevarieerd programma
van muziek, theater, dans en poëzie of
cross-overs daartussen. Goed voor een
veelzijdigheid aan verrassende belevingen.
Het publiek zit bij de artiest op de lip, en
andersom.
Van lokale talenten tot de meest verfijnde
acts uit het buitenland, die nodig eens aan
het Nederlandse publiek moeten worden
voorgesteld. Met één ding gemeen: het
eFFect is voelbaar ... doordat je een traantje
wegpinkt, wegdroomt, met je tanden knarst
of niet meer stil kan blijven zitten.

Een tipje van de sluier

Donnerwetter (NL) - alternatieve psychedelische rock uit de Achterhoek
DAAU (Be) - de grootvaders van de avontuurlijke filmische muziek
Lyenn (Be) - duistere kippenvel liedjes
Béle Béle Band (Fr) - diepste Afrogroove
geheim uit de Arriège

Nog interactiever

Je kunt zelf je eten bereiden, meedoen met
de zeskamp of het pop-up orkest, eten aan
een aanschuiftafel, zelf je koffie branden,
kennismaken met oude ambachten etc.
Op De Locatie wordt nu hard gewerkt aan
locatietheater pur sang. Het stuk Ridders en
Vuren is speciaal geschreven voor de boerderij, gebruikmakend van het hele decor
en met spelers, die betrokken zijn bij De
Locatie.

Brengt mensen, duurzaamheid en
cultuur samen

eFFect Festival is een bottum-up initiatief,
dat gestoeld is op de inzet van vele vrijwilligers, instellingen, artiesten en bedrijven.
De opzet van het festival biedt volop ruimte
voor het manifesteren van sociale en duurzame initiatieven, die de wereld een beetje
beter willen maken.
Het geheel wordt verbonden door een
levendige interactieve markt van zelfgemaakte spullen, streekproducten en maatschappelijke instellingen en duurzame
projecten, die zich op een creatieve manier
presenteren. In een ambachtendorp zijn
vakmensen aan het werk en kan het publiek
zelf actief worden in workshops. Bezoekers kunnen aan de slag om van niets iets
te maken. Maatschappelijke initiatieven
bouwen samen met het publiek ter plekke
aan hun idee.
Het festival is dit jaar wederom gratis
toegankelijk. Het geluk kan niet op, want

het geluksweekend Den Bosch vindt dit jaar
plaats op het eFFect Festival. Het festival is
op zaterdag 9 juni van 14.00 tot 01.00 uur en
op zondag 10 juni van 11.00 tot 21.00 uur op
boerderij De Locatie aan De Gemeint 3 te
Vlijmen. Voor meer informatie gaat u naar
www.effectfestival.nl.

Achtergrondinformatie

Gastheer en initiator van eFFect Festival is
jeugdzorgboerderij De Locatie. De Locatie
heeft als doelstelling hulp te bieden aan
jongeren, die in de grote instellingen niet
goed tot hun recht komen. De Locatie
biedt hulp door wonen, werken en zorg
met elkaar te verbinden op één plek in
een huiselijke en vertrouwde omgeving.
De Locatie is een modelboerderij met een
educatieve functie, waar ook tal van andere
activiteiten aangeboden worden. Contact
tussen jongeren en andere deelnemers
komt daar op een natuurlijke wijze tot
stand. De basis van eFFect.
De doelstelling om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt of sociale beperkingen
te integreren in de samenleving, zit diep
verweven in de opzet van het festival.
eFFect is een vrijplaats voor mensen met
dromen en biedt een creatieve context voor
actieve burgers. Omdat het festival met
niets start, moet het opgebouwd worden
door mensen die vinden dat het er moet
komen. De kracht die uitgaat van die intrinsieke motivatie is enorm.

Foto: Super Formosa Photography
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BIN-berichten
Achtervolging

Op vrijdag 6 april rond 23.25 uur zette de
politie op De Haverlij de achtervolging in
achter een verdachte personenauto, welke
niet voldeed aan een stopteken. Tijdens
deze achtervolging door Engelen werd met
zeer hoge snelheid gereden en uiteindelijk is de bestuurder van de personenauto
de macht over het stuur verloren op de
Bokhovense Maasdijk in Bokhoven. Hierbij
heeft hij een lantaarnpaal geraakt en is hij
tegen een boom tot stilstand gekomen. De
zwaargewonde bestuurder is overgebracht
naar het ziekenhuis en van hem werd bloed
afgenomen i.v.m. gebruik van verdovende
middelen. Ook in zijn auto werden verdovende middelen aangetroffen. De politieauto raakte ook beschadigd, doordat
hij de omgereden lantaarnpaal niet meer
kon ontwijken. Er raakten geen agenten
gewond. De personenauto is getakeld en
de gemeente is ter plaatse gekomen i.v.m.
losliggende bedrading van de lantaarnpaal.
Tegen de bestuurder van de personenauto
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Ierse klusjesmannen

Er zijn weer meldingen van Engelssprekende klusjesmannen, die hun diensten
huis aan huis aanbieden. Uit onderzoek
blijkt dat zij uit Ierland afkomstig zijn. De
politie waarschuwt voor de praktijken van
deze klussers.
Zij zullen u wijsmaken, dat er diverse zaken
aan uw woning niet in orde zijn (zoals
dakpannen) en indien u met hen in zee
gaat, kunt u erop rekenen dat uw onkosten
niet in verhouding staan tot de werkzaamheden. Tevens staan ze niet ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel en heeft men
geen vergunning van de gemeente. Trap er
dus niet in!
Ziet u klusjesmannen met een busje met
Iers kenteken in uw omgeving, bel dan de
politie op 0900-8844. Hebt u de indruk
dat (vaak oudere) buurtbewoners er toch
intrappen, probeer ze dan bij te staan om
gewoon ‘nee’ te zeggen.

Reacties

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

Een strijder tegen zwerfvuil
Martin Berens
Hij heeft al in de krant gestaan, is op
Omroep Brabant geweest en er is zelfs een
promotiefilmpje van hem gemaakt. Joep is
de held van de Diezekant en van Engelen,
en is de enige beheerder van een afvalbak.

Joep van Kempen een voorbeeld

Joep van Kempen, een stoere knul uit groep
4 van kc De Matrix, vecht vanaf zijn 4e jaar
tegen het afval dat mensen achterlaten
in de bermen. Zelfs daar, waar niet zoveel
mensen wonen aan de Diezekant, liggen de
bermen meestal toch aardig vol met allerlei
rommel.
Toen Joep in een uitzending van Klokhuis
zag hoeveel vissen er sterven door de
plastic vervuiling van onze zeeën, besloot
hij om de vissen te helpen en alle rommel
op te gaan ruimen, die in zijn buurt lag. Zo
gaat hij regelmatig alleen, met zijn hond of
met zijn grote zus de buurt in om afval op
te ruimen. En dat is niet zomaar wat weggegooide papiertjes en lege blikjes. Nee, er
wordt serieus vuil weggegooid. Volgens
Joep is hij zelfs een paar skeelers tegengekomen, een koelkast en diverse kleden. Om
hem te helpen heeft zijn tante hem al eens
een grijpertje gegeven, waarmee afval kan
worden opgepikt.
Toch blijft het wringen, want waarom
gooien mensen gewoon al dat vuil op
straat? Joep dacht dat het een stuk minder
zou zijn, als er maar een afvalbak zou
komen te staan langs de route. Dus heeft
Joep de stoute schoenen aangetrokken
en aan de gemeente gevraagd, of zij een
afvalbak konden plaatsen.

Afvalbak in het buitengebied te duur?
Dit was helaas niet mogelijk, omdat het te
duur zou zijn om een afvalbak in het buiten-

gebied te plaatsen. Maar de gemeente
vond de aanvraag van Joep toch wel erg
belangrijk. Dus kwam de gemeente op
bezoek bij Joep om eens te praten over zijn
plannen. Na een stevig gesprek kwam men
er toch uit. De gemeente zou een afvalbak
plaatsen, onder beheer van Joep. Dat wil
zeggen: de afvalbak heeft een sensor die
aangeeft dat de zak vol is. Dan kan Joep de
zak eruit halen met een eigen sleutel en er
een nieuwe vuilniszak in doen.

De overhandiging

Dinsdag 10 april was de grote dag. Op de
dag van Proper Jetje, waarbij Joep met zijn
klas van kc De Matrix afval heeft geruimd in
het dorp, mocht hij samen met zijn medeleerlingen van groep 4, de afvalbak gaan
plaatsen en kreeg hij meteen de sleutel
overhandigd. De afvalbak heeft hij samen
met zijn vader en zus Kiki verfraaid, zodat
hij goed in het oog valt.
De plaatsing van de afvalbak was meteen
groot nieuws. Iedereen kwam naar onze
Joep toe. De krant, radio Omroep Brabant
en hij werd benoemd tot Bossche Superheld, Brabander van de dag en Bosschenaar
van de week. En er werd ook nog eens een
promotiefilmpje geproduceerd, dat op alle
scholen in ‘s-Hertogenbosch zal worden
getoond, waarin Joep de kinderen en
natuurlijk hun ouders aanspoort om toch
vooral geen vuil weg te gooien, omdat dat
zo slecht is voor de natuur.
De afvalbak heeft hij geplaatst op de
Gemaalweg vlak bij Kasteel Meerwijk. Hij
vindt dat het daar een prachtige plaats
is, omdat daar heel veel wandelaars en
fietsers langs komen. De afvalbak wordt
goed gebruikt en hij verwacht begin mei al
een telefoontje van de gemeente, met de
melding dat de afvalbak vol zit.

Gaan we nu zelf ons vuil opruimen?

Maar wat vindt Joep zelf wat het hele circus
heeft opgeleverd:
Met alle publiciteit zijn de kinderen van zijn
klas aangestoken en zij gaan ook regelmatig bij hen in de buurt afval opruimen,
maar vooral ook niets weggooien. Wat hij
nog wel kwijt wil aan iedereen: gooi nou
niet alles zo maar weg op straat. Doe het in
de afvalbak of bewaar het tot je thuis bent.
En als je dan groot vuil tegenkomt, dat
iemand daar “per ongeluk” heeft achtergelaten, bel even naar de gemeente 6155555
of geef het door via de gemeente app.
Zoals gezegd ... gewoon een stoere knul,
die heel verlegen is bij al die aandacht,
maar die weet wat onze natuur nodig heeft.
Bedankt Joep en ga zo door!

FC Engelen verlengt contract
Het contract met sportkledingbedrijf
Macron is met 3 jaren verlengd.
Zowel FC Engelen als Macron zijn zeer
content over de samenwerking van de
afgelopen 3 jaren. Na goed overleg hebben
beide partijen weer hun vertrouwen naar
elkaar uitgesproken en dit schriftelijk vastgelegd. Marcel Giesen, namens Macron
’s-Hertogenbosch en de voorzitters van
FC Engelen, Paul v.d. Kraan en Bert Geerts
tekenden het nieuwe contact. Zo zullen
met ingang van het voetbalseizoen 20182019 de teams van FC Engelen er weer piekfijn bijlopen in een compleet nieuw tenue,

bestaande uit shirt, broek en kousen.
Meer weten over Macron: www.macronstoredenbosch.nl
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Sing it!
Op zondag 8 april was er bij de familie
van der Heijden aan de Schoolstraat een
bedankfeestje van de vriendengroep van
Tara en Zoë voor de steun, die zij hebben
gegeven in de afgelopen periode. Plotseling zijn daar de bekende zangers Nick
en Simon, die opnamen maken voor hun
nieuwe SBS6-programma Sing it. In dit
programma brengen mensen hun liefdevolle, positieve boodschappen over aan
geliefden, familie, vrienden of collega’s op
een wel heel bijzondere manier: met een
lied.
Nick en Simon maakten een mooie tekst
en zongen namens Tara een lied voor Zoë
en de beide vriendengroepen, die erg veel
voor haar doen. Omdat Tara groot fan is van
Dré Hazes, hadden ze die als extra klapper
ook nog meegebracht!
Momenteel is Tara nog volop in revalidatie in een Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH)-klas in Tilburg. Ook werkt ze enkele
uren per week bij FC Engelen. Door al deze
therapieën gaat het op een wonderlijke
manier steeds beter met haar.

Duurzamer door ledlicht èn leden
Tennisvereniging Engelen wil de komende
jaren duurzamer worden. Dat doen we
onder meer door te investeren in duurzame energie. In 2018 nemen we een eerste
stap door de huidige baanverlichting van
ons tennispark te vervangen door ledverlichting. Dit levert, naast een besparing op
energieverbruik, ook een flinke reductie op
de onderhoudskosten op. Het plan is om de
voorinvestering te financieren door obligaties uit te geven aan leden, hun familie of
kennissen van de vereniging.
Wij willen de aanschaf van ledverlichting

financieren door obligaties van €250,- uit te
geven. Leden, familie en kennissen kunnen
één of meerdere obligaties aanschaffen en
ontvangen dan een rente van 3%. Betaling van rente en aflossing geschied in 10
jaarlijkse gelijke termijnen. Alle details
en natuurlijk het inschrijfformulier zijn te
vinden op de website www.tennis-engelen.
nl.
We hopen van harte dat er leden, familie en
kennissen interesse hebben in één of meerdere obligaties, immers zo kan de vereni-

ging en mooie stap zetten om meer duurzaam te worden. Inschrijven kan tot
31 mei 2018.

Een schitterende Koningsdag
Na twee jaar de activiteiten van Koningsdag
door weersomstandigheden naar binnen
te hebben moeten verplaatsen, wilde het
afscheidnemende comité graag nog een
keer buiten knallen.
Met twee grote attracties werden kosten
nog moeite gespaard, maar qua temperatuur en regenverwachting was het van te
voren weer twijfelachtig. Gelukkig werd het
een schitterende Koningsdag.
De dag begon weer traditioneel met de
versierde fietsen achter harmonie Oude
Post uit ’s-Hertogenbosch. Met 75 deelnemers weer een aardige stoet. Veel mensen
toonden daarbij hun belangstelling en
hadden de vlag uithangen. Bij de Engelenburcht reikte Charles Lavell en Bram van der
Ploeg namens de bestuursraad de prijzen
uit aan Rosa de Bont, Luuk ten Bergen,
Jente Bos, Floris Goorden, Do van Wegen
en Pieter de Wijs.
Bij de spelletjes waren de elektrische minicars de echte topper. Een leuke attractie,

waar de jeugd de hele dag veel plezier mee
beleefde. De oudere jeugd kon zich uitleven
op een klimwand. En ook daarvoor stonden
bijna de hele dag jongeren te wachten om
te mogen klimmen.
De vrijmarkt trok aardig wat bezoekers en
er werd redelijk goed verkocht. Ook lieten
zich een aantal kinderen mooi schminken.
In het muziekprogramma waren de Laatbloeiers weer van de partij met een goed
stuk muziek. Het publiek liet zich daarbij de
oranje-bitter goed smaken. Disco Starlight
nam het daarna muzikaal over.
Het afscheidnemende comité kijkt moe
maar voldaan terug op hun laatste
Koningsdag, met heel veel dank aan de
doeners voor het opzetten van de tenten
en sjouwen met meubilair. Hopelijk kan
het stokje worden overgedragen aan een
nieuw enthousiast team, waardoor deze
mooie dorpstraditie in Engelen op een of
andere manier behouden kan blijven.
Voor meer foto’s: www.tweeterp.nl.
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www.eigenwijzekinderopvang.nl

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

Drukke herdenking 4 mei
Charles ter Ellen

Kerk

In de, tot op het koor toe, geheel bezette
Protestantse kerk vond op vrijdag 4 mei
de herdenkingsdienst plaats. ‘Geef vrijheid
door aan de volgende generatie’ was het
thema, met dit jaar speciaal het ‘Jaar van
verzet’.
De dienst begon met een lied, waarin werd
gevraagd om bescherming ‘tegen het leed
van oorlogen’, waaraan de wereld nog
steeds op vele plaatsen is blootgesteld.
Ook dominee mevrouw Van Egmond ging
in haar herdenkingswoord in op dit leed,
waardoor velen geestelijk vermorzeld
worden en velen van hun leven werden
beroofd door haat en rassenwaan.
Hoe heeft het toch kunnen gebeuren,
dat maar steeds weer nieuwe onschuldige slachtoffers vallen, steeds maar weer
nieuwe verschrikkelijke oorlogsbeelden
op ons afkomen, laat het toch stoppen.
Zoals Gabriël Smit voorstelt in zijn gedicht:
Laten we opnieuw beginnen, opnieuw ons
verzetten tegen liefdeloosheid, machtswaanzin en onrecht tegenover anders
denkenden, anders gelovigen en anders

geaarden. Geef alle mensen de vrijheid
om te leven en deze vrijheid door te
kunnen geven aan hun nageslacht. Dat is te
bereiken door te herdenken en een nieuwe
wereld te bouwen, waarin iedereen in vrede
en vrijheid kan leven.
Tijdens de voorbeden werden bijzondere
verzetsmensen gememoreerd, zoals Titus
Brandsma, die hun leven voor onze vrijheid
hebben gegeven.
Muziek Collectief Engelen besloot de dienst
in de kerk met een zeer stemmig Ave Verum.

Monument

De aanwezigen vertrokken daarna in een
‘stille’ tocht naar het monument. Het
bloemstuk werd gedragen door Nienke
Sommers en haar moeder Carla Brouwers. Nienke is een achter-achterkleinkind
van Fientje Brouwers, een van de gevallen
dorpsgenoten tijdens de oorlog.
Bij het monument werd door Frans Lucas
verteld over de bijeenkomst in het stadhuis,
waarbij alle 4 mei-comités van de dorpen
in de gemeente het boek ‘Erelijst’ van
oorlogsslachtoffers werd aangeboden.
Na de twee minuten stilte en het blazen
van de ‘Taptoe’ zong het Kadekoor, dat ook

al tijdens de kerkdienst gezongen had, het
zeer stemmig en toepasselijk Zweeds lied
‘Vem kan segla’.
Hierna memoreerde mevrouw Broere, dat
er in Engelen ook wel degelijk verzet was
gepleegd. Misschien niet zo spectaculair, maar het laten onderduiken van een
Joods meisje en Engelse piloten, mensen
uit het verzet een schuilplaats bieden,
melk en vlees geven aan dorpsgenoten
en vreemde evacuees. Daden waarvoor je,
als je verraden werd, gedood had kunnen
worden.
Na nog een toepasselijk Zuid Afrikaans lied,
‘Siyahamba/We are marching’ door het
Kadekoor, werd de herdenking besloten
met een bloemenhulde door de aanwezigen.
De organisatie kan terugzien op een waardige en indrukwekkende herdenking, waarover in de Engelenburcht onder het genot
van ’n kopje koffie nog werd nagepraat.
Een speciaal compliment voor de afdeling
Erfgoed van de gemeente, voor het fraai
herstel van het groen rond het monument,
is daarbij zeker op z’n plaats.
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www.bighelaardij.nl

Voorstraat 78

Holterveste 64

Ipperhoeve 8

5334 JV Velddriel

5221 KL Den Bosch (Haverleij)

5254 JA Haarsteeg

Woonoppervlakte 212 m²
Perceeloppervlakte 975 m²
Inhoud 830 m³
9 kamers (4 slaapkamers)

€ 615.000 k.k.

Woonoppervlakte 115 m²
Inhoud 382 m³
3kamers (2 slaapkamers
2 badkamers)

€ 400.000 k.k.

Woonoppervlakte 175 m²
Perceeloppervlakte 1045 m²
Inhoud 1474 m³
9 kamers (6 slaapkamers)

€ 600.000 k.k.

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

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl

BIGHELAARDIJ makelaars - Fuutlaan 38 - 5221 GR Engelen - tel.nr: 073 - 633 0600
180511_Adv_Bighelaar_190x120.indd 1

11-05-18 14:02

ECHTE HULP BIJ

HOOIKOORTS?

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

Oude ansicht
Deze keer een vrij recente ansicht, namelijk eentje uit 1988 met zicht op De Terp.
Tot aan de annexatie van Engelen door
’s-Hertogenbosch in 1971, heette deze
straat de Kerksteeg of Kerkstraat. Maar
omdat er in ’s-Hertogenbosch al een straat
met dezelfde naam bestond, moest die
in Engelen worden gewijzigd. In het huis
rechts, met de gele IJsselsteentjes en de
topgevel met schouderstukken en vlechtingen, was vanaf 1 november 1871 het
allereerste hulppostkantoor van ons dorp
gevestigd. Het werd in die tijd gerund door
de familie De Kemp. De stukken die daar
gepost werden, kregen een rondstempel
met de naam “Engelen” en de betreffende
datum. Het postkantoor bleef in functie tot
twee jaar na de annexatie, maar moest in
1973 definitief zijn deuren sluiten. Er kwam
een stadspostagentschap in de Lambertusstraat voor in de plaats, gevestigd in de
winkel van Marietje van Boekel. In het oude
hulppostkantoor aan De Terp bevinden zich
nog delen van mooie achttiende-eeuwse
gebintconstructies. Omdat het een rietgedekte kap heeft, moest er tussen dit huis
en het buurpand Graaf van Solmsweg 65
(de woning van Ans Vermeijden) een druipstrook worden gemaakt. Immers, rietgedekte huizen hebben geen goot en het
regenwater drupte van het riet simpelweg

naar de grond. Daartoe moest het riet
natuurlijk uitsteken buiten de gevels en
was genoemde druipstrook noodzakelijk. Die smalle strook is tot op de dag van
vandaag tussen beide huizen nog goed
herkenbaar. Bouwhistorici noemen dit een
ozendrup. Het grote witgepleisterde en
van schijnvoegen voorziene gebouw aan
de linkerkant op de ansicht is boerderij De
Terp 2. Deze boerderij dateert ook nog uit
de achttiende eeuw en werd aan het einde
van de negentiende eeuw bewoond door
de toenmalige hoofdonderwijzer van ons
dorp, Mathias Nass. Die was als zodanig
aangesteld op 1 mei 1870. Hij stierf overi-

gens in het harnas, want in februari 1901
kreeg hij onder het oog van zijn leerlingen
een beroerte, aan de gevolgen waarvan hij
enkele dagen later overleed. De Terp 2 werd
in de tijd dat Nass er eigenaar van was, al
meer als woning dan als boerderij gebruikt.
In 1926 verdween ook de laatste boerenactiviteit uit het gebouw, omdat toen bakker
Klaas Hagelaar er eigenaar van werd. In 1941
werd het pand aan de achterzijde verlengd
om nog meer wooncomfort te creëren. De
kaart maakt onderdeel uit van een serie
van vier en werd uitgegeven door Jefke
Kieboom. r.gruben@baac.nl

containers. Ze zijn hier al een tijdje mee
bezig. Eind 2017 is intern besloten, dat ze
een geheel nieuwe campagne op poten

gaan zetten om bewoners hun afval nog
beter te laten scheiden. De stickers zouden
een onderdeel gaan worden van deze
campagne. Naast de stickerreeks komen er
ook advertenties, filmpjes etc. De gemeente
hoopt het ontwerp van de stickers snel af
te ronden, zodat ze naar de drukkerij toe
kunnen. Daarna gaan ze alle containers in
onze gemeente beplakken.

Plastic containers
Een oplettende dorpsgenoot heeft aan
de gemeente gevraagd, hoe ver het staat
met de stickers op de ondergrondse plastic

Plastic verpakkingen
en drankkartons
Wel in de container:

Niet in de container:

• Plastic tasjes en folies
• Zakken van pasta, rijst, brood en
snoep
• Kuipjes, bekers en bakjes van kaas,
vlees en vis
• Flessen van frisdrank, water en azijn
• Flacons van wasmiddelen, shampoo
en zeep
• Bekers van yoghurt, vla en ijs
• Bakjes van salade, groente en fruit
• Kuipjes van boter, saus en smeerkaas
• Tubes van tandpasta, crème
• Potjes van gel, vitamines
• Plantenpotjes
• Drankkartons/pakken voor
vruchtensappen, water en wijn
• Drankkartons/pakken voor melk,
vla en yoghurt
• Pakken voor soep en pastasaus

• Zakken van chips, snoep of koek
met aluminium binnenzijde
(restafval)
• Doordrukstrips van medicijnen
(restafval)
• Piepschuim en tempex verpakkingen
(restafval)
• Plastic afval dat niet als verpakking
is gebruikt zoals tuinstoelen,
speelgoed, emmers etc.
(milieustation)
• Landbouw- en vijverplastic
(milieustation)
• Chemisch afval, zoals kitkokers,
jerrycans of emmers van muurverf
(lege verpakkingen horen bij het
restafval, niet lege verpakkingen
naar milieustation of ‘t Scheidpunt)
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Download onze APP
en ervaar de voordelen!

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

●
●
●

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

AUTO

Haarsteeg

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

Advertentie AOP 130x96mm.indd 1

Gecertiﬁceerd BOVAG dealer.

17-07-15 13:46

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

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

Dorpsagenda

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

Maandag 21 mei
vanaf 12.00 uur

Open dag WV Engelermeer

Woe 23 & 30 mei
0.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 27 mei
1.00 uur

FC Engelen tegen Taxandria

Maandag  juni
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Dinsdag  juni
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in De Engelenburcht

 t/m  juni
1.00 uur

Avondvierdaagse
start op diverse locaties

Redactieleden
Charles ter Ellen, Els Brendel,
René van der Hoeven, Monique
Geertsen, Hans van de Ven,
Ingrid Dobbelsteijn-Roefs,
Kitty van de Grint,
Martin Berens en Riet Mangnus

Woensdag  juni
0.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger

Zondag 10 juni
vanaf 10. uur

Engelen Run
vanaf De Engelenburcht

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff en
Wim Daemen

Woensdag 13 juni
0.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Redactieadres
Mevrouw Kitty van de Grint,
Heuvel 11, 5221 AP Engelen
073-6311822
redactie@tweeterp.nl

Fotograﬁe
Wim Roelsma en
Yvonne van Roosmalen
Cartoon
Mark Wijnmaalen

(S)limmerik

Website
Lisette Langens
Harp Webdesign
www.tweeterp.nl

Rond Pasen tijdens een wijnproeverij,
met enkele fijnproevers daarbij,
lieten deze met kennis van zaken
zich de chateau-wijn maar al te goed smaken.
En wel met enige snoeverij.

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

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

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

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

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

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

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 16 juni
Kopij moet uiterlijk

dinsdag � juni
binnen zijn.

De TweeTerp mei 2018 • pagina 47

e
d
n
a
v
r
o
s
n
o
p
s
e
Tro ts
n
u
r
s
id
K
n
e
l
e
g
n
E

NZE’ PLUS?
‘O
ER
ND
ZO
N
LE
GE
EN
IN
E
W
N
TE
OE
M
WAT
llige evenementen mogelijk te maken.
Plus Mulder is er altijd bij om in ons dorp geze
run!
e trots de hoofdsponsor van de Engelen Kids
Daarom is onze Plus ook dit jaar weer met grot
!
Bij de Engelenrun ook: Lekker en gezond hardlopen
Wij gaan bij Plus Mulder voor lekker en gezond.
i parcours, een unieke medaille en een goodie bag,
Je krijgt een startnummer met je naam, een moo
en drankje.
rs op krachten komen of blijven door een hapje
Wij zorgen ervoor dat lopers, publiek en vrijwillige
Onze Plus brengt graag gezonde kwaliteitsprodu

cten onder de aandacht, zowel in de winkel als

tijdens de Engelenrun.

km!
al ook veel plezier op de 1200 m, 6 km of de 12
Wij wensen alle hardlopers veel succes en voor
el!
wink
zien elkaar graag op de route of in onze
Wij zijn trots op alle sportieve prestaties en we

Plus Mulder én de Engelenrun:
Bijzonder genieten in Engelen! WIE NEEM JIJ MEE?
PLUS Mulder | Dien van Hemertstraat 1 | 5221 JN ’s-Hertogenbosch

Openingstijden

PLUS Mulder
Kidsrun Engelen.indd 1

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

12.00 - 18.00 uur
11-05-18 15:24

