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Lintje voor Frans Lucas
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Engelenrun en U-Battle in de startblokken
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Van de bestuursraad
Wonen zal ook Engelen, Haverleij en Bokhoven een zorg zijn …
Yolie Mulkens
De Bestuursraad Engelen-Bokhoven heeft
in zijn voorbereidende vergadering het
Raadsvoorstel met als onderwerp ‘Speerpunten woonagenda 2019/2020’ besproken.
In het Brabants Dagblad is al een en ander
aan de orde gekomen en in deze openbare
vergadering is de bevlogen wethouder
met Wonen in zijn portefeuille aanwezig.
Wethouder Geers is enthousiast en twittert vol enthousiasme over nieuw gerealiseerde woningen of goedgekeurde woonprojecten. Het Raadsvoorstel is ambitieus
en hier en daar doorspekt met Engelse
termen, waarin het Bossche dialect klaarblijkelijk tekortschiet.
Kennisnemend van de speerpunten, die
voortgaan op de vier hoofdopgaven en een
plan van aanpak voor een nieuwe meerjarige Woonvisie, plaatst de bestuursraad
toch wat kanttekeningen. De bestuursraad
juicht de inzet en doelgerichtheid van de
wethouder van harte toe. De plannen zijn
ambitieus, divers en ook de energiezuinige
woonomgeving krijgt aandacht.
Toch wil de bestuursraad extra aandacht
vragen voor het feit dat juist in Engelen
inclusief de Haverleij en Bokhoven geweldige initiatieven en ambities op het gebied
van zorg en welzijn zijn verwoord en in
gang gezet. Zoals in onze vorige vergadering besproken zijn er al meerdere bijeenkomsten geweest voor inventarisatie van
wensen van bewoners, die graag in hun
huidige woonomgeving willen blijven
wonen, ook als zij meer zorg nodig hebben.
Er zijn groepen geformeerd om dit verder
uit te werken en de plannen gaan in de
komende tijd meer vorm krijgen. Behoefte
op dit moment is er vooral aan een ontmoetingsplek dicht bij huis en zeker in het Slot
wordt zo’n plek op dit moment node gemist.
Gewoon voor even een bakkie koffie, een
praatje of een gezamenlijke maaltijd, een
advies of hulp. Juist dat maakt de woonomgeving prettig, veilig en sociaal. Elkaar
ontmoeten, dat is belangrijk. Woningen
zijn meer dan de omhulsels van de muren.
In speerpunt 8 wordt daar melding van
gemaakt, maar wie zijn kwetsbare bewoners? Het woonbeleid zou juist gericht
moeten zijn op het feit dat bewoners niet
snel kwetsbaar worden door eenzaamheid,
gevoel van onveiligheid en zich hulpeloos
voelen bij lichamelijk ongemak voor korte
of langere tijd. Juist dat moet een onder-

deel zijn van de planvorming.
Door de bestuursraad is met de gemeente
gesproken over een initiatief van een
nieuw te bouwen derde kasteel met een
woon-zorgbestemming in de Haverleij.
We zien in de ter tafel liggende plannen
niets terug van dit initiatief. Er wordt fors
ingezet op al dan niet tijdelijke woningen
voor studenten en jongeren. Zelfs mogelijkheden van woningsplitsing en kamerverhuur. Ook de initiatieven voor ‘Buy to let’,
waarbij particuliere beleggers goedkope
woningen kopen en vaak voor veel geld
doorverhuren aan bewoners, die tijdelijk
verblijven en vaak geen direct deel willen
uitmaken of een bijdrage willen leveren aan
de leefbaarheid in de buurt.
De bestuursraad zou graag juist een inspanning willen vragen om deze woningen
beschikbaar te maken voor jonge starters, die vaak zijn geboren en getogen in
onze dorpen en hier graag willen blijven.
Zij zorgen voor de broodnodige mix in
de samenstelling van de bevolking. Een
speculatief woningbestand draagt volgens
de bestuursraad niet bij aan de leefbaarheid van de wijk en het dorp. Ook wil de
bestuursraad pleiten voor meer aandacht
voor het behouden en ontwikkelen van
betaalbare woningen voor ouderen, zodat
inwoners ‘door’ kunnen schuiven naar een
betaalbare woning, die zij zich ook met een
bescheiden pensioen kunnen veroorloven.
De woning die zij verlaten, kan dan weer
plaats bieden aan nieuwe bewoners.
In de paragraaf waar ook het akkoord
Duurzaam Wonen ’s-Hertogenbosch wordt
besproken, valt het de bestuursraad op dat
vooralsnog geen enkele keer de namen
Engelen, Haverleij of Bokhoven vallen. Juist
in onze dorpen zijn veel mensen al actief
in het nemen van energiezuinige of energieopwekkende maatregelen. Echter een
aantal huizen zijn moeilijker en dus duurder
energiezuinig te maken, omdat de bouw

ervan heeft plaatsgevonden in de zestiger
en zeventiger jaren van de vorige eeuw.
Denk aan de buurt rond de Schoolstraat,
lage nummers Hoogveldweg, Togenaarstraat en Lambertusstraat en enkele huizen
in het oude bungalowpark. Graag zou de
bestuursraad met de gemeente willen
onderzoeken op welke manieren ook onze
dorpen bij de vernieuwingen en buurtgerichte aanpak kunnen meedoen. Ook willen
we aandacht vragen voor het intensiever
benaderen van VVE’s zoals in de Haverleij, om met elkaar energiezuinige dan
wel energieopwekkende maatregelen te
kunnen realiseren.
De Bestuursraad Engelen-Bokhoven wil zich
met de gemeente en deze wethouder net
zo ambitieus inzetten voor het realiseren
van de vier genoemde hoofdopgaven uit
het Raadsvoorstel om ook hun bestuursgebied tot aantrekkelijk woongebied te
blijven markeren. We vragen daarom mede
om aandacht voor de woon- en zorgwensen, die al zijn uitgesproken door en
voor oudere bewoners. Ook het betaalbaar
houden van woningen voor starters en
blijvers draagt bij aan de leefbaarheid van
onze dorpen, nu en in de toekomst. Maar
we vragen ook om te participeren in proefprojecten op het gebied van energiemaatregelen, en onderzoek op wijkniveau naar
mogelijkheden voor de ontwikkelingen
rond het gebruik van waterstof, buurtbatterijen, enz. We zijn benieuwd naar de reactie
van de wethouder.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag
24 juni 2019 om 20.00 uur in de Engelenburcht. Insprekers kunnen zich aanmelden
tot 24 juni 12.00 uur via info@bestuursraad.
nl Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.
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Bijlessen in Engelen
Ervaren docent
Mavo/ Havo
Vwo

Scheikunde/ Wiskunde/Natuurkunde
Scheikunde

Behoefte om structuur in je schoolwerk aan te brengen of
bijvoorbeeld betere vaardigheden strategisch lezen te
ontwikkelen?
Vraag vrijblijvend een persoonlijk gesprek aan zodat we
samen kunnen kijken waar jouw aandachtspunten liggen.
Contact:

06-344 13 887 / 073-631 20 15

De hoeder van de Engelense historie

Een lintje voor Frans Lucas
Martin Berens
Op 26 april hoorden wij dat Frans Lucas,
de voorzitter van heemkundekring Angrisa
en aanjager en bedenker van zoveel
meer, benoemd was in de Orde van Oranje-Nassau   vanwege zijn verdiensten voor
de samenleving. Niemand stond hiervan te
kijken, hooguit verbaasde men zich erover
dat hij niet al veel eerder een lintje had
ontvangen voor alle activiteiten die hij als
vrijwilliger heeft ontplooid en waar hij nog
steeds mee bezig is.
De nieuwe lintjesdrager, Frans, is geen
onbekende in Engelen. Noem maar iets
op en Frans is er wel - soms zijdelings - bij
betrokken. Vooral zijn grote belangstelling voor de historie van Engelen en in het
bijzonder voor de Tweede Wereldoorlog is
algemeen bekend.

Historische luchtvaart

Nu was Frans altijd wel gefascineerd van
de (militaire) luchtvaart. Als kleine jongen
spaarde hij al de foto’s en plaatjes van
allerlei vliegtuigen. Hij schroomde niet om
bijvoorbeeld vliegtuigbouwers, vliegmaatschappijen en verschillende luchtmachten
aan te schrijven om meer en nadere informatie. Daar deed hij toen ook al wat mee.
Hij is al 25 jaar lid van de ‘Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht’, waar
hij de functie heeft van vliegtuigbekleder.
(In oude tijden bestond de romp van een
vliegtuig uit een houten of stalen buizenframe waar een linnen huid overheen was
gespannen. Dit linnen vergaat na verloop
van tijd en wordt dan bij deze historische
vliegtuigen voorzien van nieuw doek,
hetgeen tegenwoordig van kunststof is.)
Hij is, na een gedegen opleiding, ook een
van de weinigen die gereviseerd materiaal
weer als gebruikswaardig mag certificeren.

De Nacht Wacht

Toen hij na zijn verhuizing naar Engelen
ging kijken op het kerkhof, kwam hij daar
ook de graven tegen van twee Engelse vliegers die in augustus 1944 zijn neergestort
in de Henriettewaard.
Na heel veel speurwerk in de archieven
van zowel de gemeente ’s-Hertogenbosch
als bijvoorbeeld ook bij de RAF, kon hij de
plaats waar het vliegtuig was neergestort
detecteren. Over zijn naspeuringen en over
de lotgevallen van het vliegtuig alsmede
de bemanning (zeven bemanningsleden
en drie mensen van de geheime dienst)
heeft Frans samen met de toenmalige
radio-operator het boek ‘De Nacht Wacht’

geschreven. Een indringend verhaal over
heldhaftigheid, verraad en behulpzaamheid.

Heemkunde

Dat onderzoek bracht hem in contact met
Ton Verlaat, die lid was van de Heemkundekring Onsenoort met een werkgroep in
Engelen. Omdat Onsenoort zich toch veel
meer oriënteerde op de Langstraat, is de
werkgroep Engelen zelfstandig geworden
en heeft toen de naam Heemkundekring
Angrisa aangenomen.
Tja, en dat bracht hem weer bij Engelens Belang en bij parochie St. Lambertus,
waar hij zeer lang werkzaam is geweest als
acoliet en als lector.

Gastlessen

Omdat hij zo begaan is met de geschiedenis van Engelen, wordt hij al enkele jaren
gevraagd   om rond Bevrijdingsdag op
de basisscholen van Engelen een gastles
te geven aan de kinderen. Hier leren de
kinderen (en hun leerkrachten) dat het niet
altijd even leuk is geweest in de Tweede
Wereldoorlog, en ook dat na de bevrijding van ‘s-Hertogenbosch pas goed de
ellende voor Engelen en Bokhoven begon.
Hij kan hun dan ook vertellen dat onder
het oorlogsmonument op de Achterstraat
werkelijk de lichamen begraven zijn van hen
die omkwamen bij die ene verschrikkelijke
gebeurtenis op 29 oktober 1944.

Bij Angrisa zijn helaas nog veel te weinig vrijwilligers aanwezig die alle plannen kunnen
omzetten in iets concreets. Bijvoorbeeld
het digitaliseren en toegankelijk maken
van de vele interviews die al gehouden zijn
met oudere dorpsbewoners. Hierdoor blijft
onze geschiedenis behouden!

Plannen

Maar buiten het lintje heeft Frans natuurlijk
een heel netwerk overgehouden aan zijn
activiteiten. Zo zal hij proberen te bewerkstelligen dat de ‘British Memorial Flight’,
die in oktober boven ‘s-Hertogenbosch zal
vliegen, ook over Engelen en de Henriettewaard zal vliegen als eerbetoon aan de
daar omgekomen vliegers. Als alles goed is,
dan bestaat deze flight uit een Spitfire, een
Huricane en een Lancaster. Prachtig gezicht
lijkt mij dat.
In dit artikel zijn twee uitgaven genoemd,
namelijk de ‘De Nacht Wacht’ en ‘De
Kindercanon van Engelen’. Beide boekjes
zijn nog verkrijgbaar bij Angrisa.

Kindercanon

Maar het is niet altijd kommer en kwel bij
zijn ‘geschiedenislessen’. Bij het jubileum
van ‘1200 jaar Engelen’ is, samen met de
basisschool ‘de Matrix’, het plan opgevat
om de kinderen van groep 7 meer te
betrekken bij de geschiedenis van Engelen
en Bokhoven.
De kinderen hebben allemaal, alleen of in
groepjes, een gebeurtenis onderhanden
genomen. Daarvoor hebben zij archieven
doorzocht, interviews gehouden en boeken
doorsnuffeld. Het project heeft twee jaar
geduurd. De resultaten zijn door Frans,
Tineke van der Lee en Anja Verlaat samengevat in een heel fraai boekje: ‘De Kindercanon van Engelen’. Het boekje kon door  
Angrisa worden uitgegeven ter ere van het
1200-jarig bestaan van Engelen. Wellicht
een goed idee om op deze wijze leerlingen
van het basisonderwijs en de onderbouw
van het middelbaar onderwijs te betrekken
bij de geschiedenis van hun woongemeenschap én van Nederland, Europa en wereldwijd.
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de engelenburcht
café, eten en drinken,
feesten, zaalverhuur,
theater, muziekpodium,
dorps evenementen,
workshops,
vergaderen, bijeenkomsten,
cultuurhuis,
verenigings activiteiten

www.engelenburcht.nl

de engelenburcht 2.0

het borrelt in de burcht!

Ledenvergadering en lezing
Vanuit de leden kwam het verzoek om de
ledenvergadering van Heemkundekring
Angrisa niet in de avonduren te laten plaatsvinden, omdat de meeste leden die naar
de vergadering   en de daarop volgende
lezing willen komen ouder zijn. Voor hen
is een dergelijke activiteit in de avonduren
vaak moeilijker in te plannen. Om ook de
belangen van de werkende leden niet uit
het oog te verliezen heeft het bestuur
daarom besloten om de ledenvergadering
dit jaar te organiseren op zondagmiddag
26 mei van 14.30 tot 15.15 uur in De Engelenburcht. Inloop vanaf 14.15 uur.

Boek  over MEERWIJK

Na afloop van de ledenvergadering hebben
we traditiegetrouw een lezing die ook voor
niet-leden toegankelijk is. Voor leden is de
lezing gratis. Niet-leden betalen € 2,- voor
de lezing, inclusief een kopje koffie of thee.
Rob Gruben en Bertie Geerts verzorgen
dit jaar de lezing. Hun verhaal staat in
het teken van de productie van het boek
‘Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant’. Het boek beschrijft het interessante
verleden van buitenplaats Meerwijk. Na het
midden van de 18e eeuw verrees aan de
Dieskant, tegenover het dorp Engelen, de
buitenplaats ‘Meerwijk’. Tot 1856 was deze
buitenplaats in het bezit van de adellijke
familie Thije Hannes. Later werd de adellijke
buitenplaats gesloopt en vervangen door
een landhuis en werden er utilitaire functies
in ondergebracht, waaronder een scheeps-

werfje en een orgelfabriek. In 1921 werd het
gebouw omgevormd tot woonhuis. Maar
het meest bekend is Kasteeltje Meerwijk in
de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw als
de meest exclusieve sexclub van ons land.
De liefde voor de Engelense geschiedenis zit Bertie Geerts en Rob Gruben
in het bloed. Als 12-jarigen waren deze
twee buurjongens al geïnteresseerd in de
geschiedenis van Engelen. Zij klopten toen
met hun vragen aan bij hun voormalige
overbuurvrouw Anneke Heimeriks, een van
de pioniers van Angrisa. Sindsdien is hun
enthousiasme alleen maar gegroeid. De
beide auteurs vormen een goed op elkaar
ingespeeld team en ze hebben hun sporen
in de lokale geschiedschrijving ruimschoots
verdiend. Vele Engelenaren kennen de
prachtige uitgave ‘Engelen, grensdorp
aan de Dieze’, dat onder hun inspirerende
leiding tot stand kwam.
Wie de twee heren samen spreekt, begrijpt
al snel het succes van hun samenwerking. Hun enthousiasme is aanstekelijk en
ze weten ieder op hun eigen manier het
vertrouwen van hun gesprekspartner te
winnen. Hierdoor is het hen voor dit boek
weer gelukt om bijzondere informatie
‘boven Dieswater’ te halen. Bovendien zijn
beiden rasvertellers. Tijdens deze presentatie geven zij u een uniek kijkje in het
proces dat leidde tot hun nieuwste boek.
Dit boek is de vrucht van jarenlang intensief onderzoek. Juist daardoor konden veel

bronnen worden geraadpleegd en kon de
geschiedenis van deze buitenplaats aan de
Dieze goed in beeld worden gebracht. Het
boek verschijnt eind juni in samenwerking
met Angrisa Heemkundekring Engelen.

Dertiende editie staat voor de deur

Dubbeldooiertoernooi 2019
Nog voor de zomervakantie gaat het
Dubbeldooiertoernooi 2019 van start bij
Tennisvereniging Engelen. Het toernooi
vindt plaats in de week van zaterdag 22 juni
t/m zondag 30 juni. Iedereen is druk, zo net

voor de vakantie, en juist daarom is het tijd
voor een relaxed toernooi: lekker actief op
de baan en na de wedstrijd ontspannen in
en rond het clubhuis. Het tennispark zal
geheel in de stijl van het thema omgetoverd worden.
Tijdens het toernooi vinden er wedstrijden
plaats in de dubbel op basis van actuele
rating, vanaf 17 jaar. Doordeweeks ben je
vanaf 18.00 uur hartelijk welkom en in het
weekend vanaf 12.00 uur. Uiteraard voorzien onze vrijwilligers jou graag van een
heerlijk hapje en drankje.
Ben je geen lid? Ook dan ben je natuurlijk
gewoon van harte welkom op het tennispark aan het Engelerpark in Engelen om de
sfeer van dit gezellige toernooi te proeven.

De Tweeterp mei 2019 • pagina 7

≈≈ he u ve l t j es ≈≈
Te huur in Lochem/Achterhoek:

mooi ruim 4 persoons recreatie-chalet.
Berging voor 2 fietsen. Hond toegestaan.
Roken niet.
Grote tuin, prachtig park en omgeving.
Voor nadere informatie: 06-16142288 of
agvdgiessen@telfort.nl

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

Avondwandelen in Engelen

www.eigenwijzekinderopvang.nl

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

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

Vertrekpunt: BurgGolf-terrein, Leunweg
40, Engelen; verzamelen buiten.
Gezellig, tot dan.
Groetjes,
Willy, Erica & Marian
PS: er zijn geen kosten aan verbonden.

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

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

Vind je wandelen ook zo leuk?
Elke dinsdagavond wandelen we ongeveer een uur. Vanaf 21 mei 2019, start:
19.30 uur.
Mannen en vrouwen kunnen aansluiten.
Soms nemen we ook wel eens de fiets,
altijd in overleg met de groep.
Heb je interesse, dan zien we je graag
op bovengenoemde datum en tijd.

maar € 995,- incl. BTW

De snelst groeiende keten van Nederland

“De ontwikkelingen op dit gebied zijn ongekend”

Fietsenmaker Den Bosch timmert aan de weg
Riet Mangnus
Bij Fietsenmaker Den Bosch op de Vutter
kunt u terecht voor onderhoud en reparatie van (elektrische) tweewielers. Eigenaar
Piet Kruijt (Ameide, 1955) begon in 2005 in
eerste instantie met het importeurschap
van de Segway, die in 2010 bij wet werd
goedgekeurd voor de openbare weg. Daarnaast zette hij een aparte fietsenzaak op
voor de directe omgeving Engelen /’s-Hertogenbosch. Piet: “Er is een groeiende interesse in onze diensten vanuit de inwoners
van Engelen.”

Goede locatie

Fietstechnicus Mark de Bruyne (Oss, 1991)
werkt sinds vorig jaar augustus bij Fietsenmaker Den Bosch. Hij vindt de locatie van
de zaak, zo tussen het centrum van ’s-Hertogenbosch en Bokhoven/Engelen, echt
een pluspunt. “Ik repareer veel gewone
fietsen, maar ook steeds meer elektrische.
Je zult verbaasd staan over wat er hier nog
meer wordt aangeboden: dat varieert van
golftrolleys, tot bakfietsen en kinderwagens. We hebben een haal- en brengservice
voor Engelen, Haverleij en Bokhoven: bellen
en dezelfde dag ophalen, en diezelfde
of de volgende dag weer terug. Klanten
krijgen een sms-bericht als de fiets klaar
is. We hebben regelmatig acties op onze
Facebookpagina, zoals seizoensgebonden
beurten. En verder willen we ons ook meer
gaan toeleggen op accessoires, zoals fietstassen, pompen, zijwieltjes enz. Ook hiervoor geldt: niet op voorraad, de volgende
dag binnen.”

regionale dealer geworden voor consumentenscooters van het merk NIU. “De
demo-modellen zijn net binnen, dus nieuwsgierige klanten kunnen komen testrijden”,
glundert zoon Michiel Kruijt (Engelen, 1989).
“We bieden drie soorten e-scooters aan. De
NIU-U: zeg maar de elektrische vervanger
van de Tomos, met een actieradius van 35
km en een prijs van € 1.900. Dan is er de
wat grotere NIU-M, met een actieradius tot
80 km, prijs € 2.500. En tot slot, de grootste
en veel zwaardere, de NIU-N, actieradius
50 km, prijs € 3.000.” Fietstechnicus Mark
volgde speciaal een cursus voor het onderhoud van deze e-scooters. Piet: “We zijn
ook aan het nadenken over het idee ‘deelscooters’. Denk je eens in: bij elk kasteel een
paar deelscooters. Met een serviceabonnement voor een paar tientjes per maand.
Delen gaat per app. Hoe mooi zou dat zijn?”

Cargobikes voor de zakelijke markt

Michiel is verantwoordelijk voor de Sales
binnen het bedrijf E-Milers.com (waar ook  
Fietsenmaker Den Bosch onder valt). 2,5
Jaar geleden werd hij belast met het op de

markt brengen van de eerste elektrische
scooters voor de zakelijke markt, de Cargobikes. Elektrische bakfietsen met koffers
erop tot 200 liter. De actieradius voor dit
bedrijfsvervoersmiddel gaat inmiddels tot
180 km. “E-Milers levert als importeur van
het merk Silence nu o.a. aan Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Groningen.
Afnemers zijn bijvoorbeeld Gemeenten,
WeenerXL, PostNL en BOA’s. De laatste
groep gebruikt o.a. scanvoertuigen voor
het scannen van kentekens.”
Met alle ontwikkelingen op dit gebied was
het zeker interessant hier eens een kijkje te
nemen. Meer weten? Of is uw stalen ros of
golftrolley toe aan onderhoud?
Fietsenmaker Den Bosch, De Bloemendaal
5 ( Vutter), ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 0880123000
info@fietsenmakerdenbosch.nl
Facebook: www.facebook.com/fietsenmakerdenbosch
Website: www.fietsenmakerdenbosch.nl

Ontwikkelingen

Fietsenmaker Den Bosch is ook servicepunt
van Fietsenwinkel.nl in de regio ‘s-Hertogenbosch. Het bedrijf overweegt om hiervoor een speciale bedrijfswagen in te gaan
richten. Piet: “Ook autobedrijven gaan zich
steeds meer specialiseren in de verkoop of
het leasen van fietsen voor werknemers.
In Brabant doen wij daarvoor preventief
onderhoud op locatie.” Daarnaast willen ze
zich ook nog gaan richten op het onderhoud van deelfietsen in de grote steden.
Genoeg in de pijplijn dus.

Nieuwe lijn elektrische scooters

Fietsenmaker Den Bosch is onlangs ook

links fietstechnicus Mark de Bruyne, rechts Michiel Kruijt
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Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Onze werkzaamheden:

✓ Dakbedekking
✓ Zinkwerk
✓ Dakrenovatie
✓ Dak onderhoud
✓ Lekkages
✓ Stormschades
✓ Dakgoten reinigen
✓ Dakgoten repareren
✓ Schoorsteenonderhoud
✓ Nokvorstenrenovatie
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade?
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera

Contactgegevens
 Heuvelstraat 1, 5221 AR, ’s-Hertogenbosch
 073-8700163/06-14463408
 www.dakspecialistbrabant.nl
@ info@dakspecialistbrabant.nl

Pick your battle

U-Battle Run voor de derde keer aan zet!
Dit jaar wordt er alweer voor de derde keer
de U-Battle Run georganiseerd en wel op
zondag 23 juni! Voor diegenen die het
gemist hebben: wat houdt de U-Battle Run
in? U-Battle Run is een survivalrun waarbij
de deelnemers hardlopend een parcours
afleggen en onderweg diverse hindernissen
tegenkomen. Het is een duursport waarbij
enige bekendheid met een aantal technieken van pas komt om de hindernissen
zo efficiënt mogelijk te beklimmen. Daarbij
spelen de elementen van de natuur ook
een rol, wat betekent dat een beetje (sloot)
water en modder je niet tegenhouden …
Onze survivalrun kent verschillende
afstanden en categorieën. Echt iedereen
kan meedoen, want de volgende opties
hebben we in de aanbieding:
5,5 km: Ouder/kind (vanaf 8 jaar)
Jeugd (10-11 jaar en 12-14 jaar)
Individueel recreatief
(vanaf 18 jaar)
7,5 km: Jeugd (15-17 jaar)
Groep (3-8 personen vanaf 15 jaar)
Individueel (recreatief of wedstrijd)
12 km: Individueel (recreatief of wedstrijd)

Bouwen

Een survivalrun organiseren vraagt veel
voorbereiding. Vooral als het gaat om
het bouwen van hindernissen. Sommige
hindernissen zijn er al van nature en
‘bevinden’ zich al op de route, zoals de
vele bruggetjes (over) en 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 alles in één dag kunt
bouwen. Een gespecialiseerde bouwploeg
is al maanden met de voorbereidingen
bezig en zal vanaf 24 mei ook daadwerkelijk
gaan beginnen met bouwen. Belangrijk om
je 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!
Wij hebben er weer enorm veel zin in
en houden jullie graag op de hoogte
van de ontwikkelingen. Wil je nu alvast
meer weten? Neem eens een kijkje op
www.u-battle-run.nl.
Hier vind je meer informatie over inschrijven,
aanmelden als vrijwilliger en sponsoring.

Dus, save the date & pick your battle!
Wacht niet te lang meer met inschrijven,
want we zitten nu al op circa 700 deelnemers. Op www.u-battle-run.nl kun je
je inschrijven en zie je ook per categorie
hoeveel deelnemers nog mee kunnen doen.

Vrijwilligers

Is deelnemen niet jouw ding, maar vind je
het wel leuk om een survivalrun van dichtbij
mee te maken? Ook dat kan! Een evenement
als dit, kan niet zonder vrijwilligers. Op vele
manieren is je hulp meer dan welkom! Voor
de klussers onder ons: help mee bij het
opbouwen van de hindernissen. Of ben
je eerder een zorgzaam type? Je kunt de
dorstlesser zijn voor de deelnemers bij een
van de drinkposten. Houd je graag toezicht
en wil je controleren of de hindernis juist
wordt genomen, dan kun je als jury bij
een hindernis staan. Maar ook voor allerlei
hand- en spandiensten die op een evenemententerrein te vinden zijn, zoals: controleren van de deelnemerslijst, uitgeven van
wedstrijdshirt, inname en bewaking van de
sporttassen, enzovoort.
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C l a a s s e n

P s y c h o s o c i a a l

A d v i e s b u r e a u

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

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

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

Claassen Psychosociaal Adviesbureau
Heuvel 18, 5221 AP, Engelen
info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

Graaf van Solmsweg
René van der Hoeven

Nieuwe balustrade

of eigenlijk het niet aanvangen met, de
werkzaamheden en het vervolg, mochten
de bewoners gissen. Telefonische navraag
maakte duidelijk dat de werkzaamheden
een paar weken waren uitgesteld. Het
parkeerverbod bleef kennelijk gehandhaafd tot laat in de volgende middag, want
pas toen werden de borden weggedraaid.
Eigenlijk onnodig, want 10 april was haast
voorbij. Verwondering was mijn deel. Het
leverde wel leuke plaatjes van een bijna
autoloze Diezekant op. Op 8 mei kregen
de bewoners wederom een brief van de
gemeente; e.e.a. gaat nu van 20 tot en met
24 mei gebeuren.

Walstroom

Op de Graaf van Solmsweg mocht op 9 en 10
april overdag niet geparkeerd worden langs
de Dieze. De oude vangrail zou vervangen
worden door een meer passende, elegantere. Vreugde alom. Over deze vervanging
en het tijdelijke parkeerverbod waren de
bewoners ruim van tevoren in een duidelijke brief geïnformeerd. ’s Morgens was de
dijk dan ook autovrij, de houten balustrade
kon geplaatst.
Na wat kijken en wijzen, groef men met een
graafmachine een paar gaten en bleek er
een internetkabel te liggen. Kennelijk was
het toen niet meer verantwoord door te
werken, want de gaten gingen dicht. Men
vertrok met de machine en de noorderzon.
Naar hoe het zat met het stilleggen van,

Sinds juli 2018 dienen de voor de wal
liggende schepen gebruik te maken van
de walstroomvoorziening en is het gebruik
van aggregaten verboden. Een decennialange diep gekoesterde wens van menig
dijkbewoner. Het functioneert echter maar
matigjes. Wel de voorziening, die is puik in
orde, er ligt zelfs een betegeld pad voor.
De naleving echter is louw loene. Zeker,
een aantal schippers maakt er gebruik
van, maar ondanks niet te missen verbodsborden, ronken de aggregaten op menig
schip lustig, langdurig en zonder conse-

quenties, althans voor de schippers. Zij
willen vooral in het weekend, nog wel eens
een paar dagen van boord zijn.
In de aankondiging van 28 juni 2017 over
het plaatsen van de stroomkast stond
uitdrukkelijk dat er een handhavingsregeling kwam. Logisch lijkt mij, want wat
moet je met een gebodsbord als je niets
af kunt dwingen. Minder logisch is dat de
felgele borden, die al jaren verzoeken om
het aggregaatgebruik te beperken, er nog
steeds staan. Er is, niet alleen in mijn ogen,
een verschil tussen een gebod en een
verzoek. Door zo’n dubbele boodschap zou
ik het, net als sommige schippers, ook niet
meer snappen. In de aankondiging stond
ook nog dat het gebruik van de ligkade na
een jaar wordt geëvalueerd. Ben benieuwd.
De tijdelijke parkeerverbodsborden voor de
nieuwe balustrade spreken klare taal met
o.a. “wegsleepregeling van toepassing”. Ik
heb die tekst in de foto van het verbodsbord voor de schepen geplakt. Geen
ontkomen meer aan, zou ik zeggen.
Was het maar waar: die regeling voor
schepen is er nog immer niet. Zo helder
als de gemeente schriftelijk informeert bij
blijde boodschappen zoals over de stroomkasten en de balustrade, zo onduidelijk is
het als er een kink in de kabel zit. Achter
informatie over hoe het ervoor staat, moet
je zelf aan.
Welnu: plaatsing van de nieuwe balustrade
schijnt nog een paar weken te duren. Er
is tot nu toe nog niets concreets voor de
walstroomhandhavingsregeling.
Misschien kost een hulpsecretarie opheffen
minder tijd.

Herman van der Kamp neemt afscheid

Nieuwe voorzitter Wijkbusvereniging
De Vereniging Wijkbus Engelen-Bokhoven
heeft afscheid genomen van haar eerste
voorzitter Herman van der Kamp. Toen de
plannen met een wijkbus vaste vormen
gingen aannemen, heeft Herman als voorzitter van het opgerichte bestuur op zijn
bekende wijze de vereniging op weg geleid
naar een groot succes. Samen met Berry
Pigmans werden heel wat gemeentelijke
en provinciale deuren platgelopen om de
Wijkbus van start te kunnen laten gaan.
Vanaf het begin bleek de Wijkbus al een
succes. Mede dankzij de vele leden en
passagiers kon Herman al heel snel de

Wijkbus inruilen voor de Buurtbus. Onvermoeibaar bleef Herman zich inzetten voor
de Buurtbus.

Maar ja, Herman woont niet meer in
Engelen. Momenteel woont hij in Boxtel,
waar hij ook allerlei maatschappelijke activiteiten onderneemt. Het (veel) op en neer
reizen naar Den Bosch werd hem toch wel
wat veel.
Daarom heeft Herman wat gas teruggenomen. Tijdens de laatste Ledenvergadering is Herman dan ook afgetreden en hij
is opgevolgd door Dirk Maas. Ook hij is een

bekend gezicht in Engelen en u ziet hem
dan ook regelmatig in de buurtbus rijden
als chauffeur.
Tijdens een bijeenkomst met de chauffeurs op 19 mei is er van Herman afscheid
genomen. Met een lach en een traan. Maar
gelukkig zal er nog veel van Herman te zien
zijn in Engelen. Hij gaat immers weer het
Engelen 2020 leiden!
Herman, bedankt en blijf vooral veel in
Engelen komen!
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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

Atelierroute Engelen in aantocht
Monique Geertsen
Op zondag 6 oktober van 12.00 tot 17.00
uur vindt de derde editie plaats van de
tweejaarlijkse Atelierroute Engelen. Het
thema dit jaar is ‘Tussen kunst en kitsch’.
We kijken alvast vooruit.
Eén dag in de twee jaar kan iedereen in
Engelen een flinke portie kunstzinnigheid opsnuiven wanneer diverse (amateur)
kunstenaars hun ateliers en studio’s openstellen voor belangstellenden en bovendien werk exposeren in De Engelenburcht,
bij De Schuilplaats in het Engelerhart en in
de kleine Lambertuskerk. De deelnemers
van deze editie vormen een creatieve mix
van ruim veertig gevestigde kunstenaars
én aanstormend talent, de meesten uit

Engelen en Bokhoven, maar ook van elders
uit ’s-Hertogenbosch. Onder hen voor het
eerst ook gastkunstenaars. Wat ze gemeen
hebben? Ze creëren de mooiste dingen,
(kunstzinnig en ambachtelijk) en bovendien
delen ze hun verbondenheid met Engelen
en Bokhoven. Het aanbod is weer heel
divers, van design, beelden, schilderijen,
keramiek, fotografie, decoraties, aquarellen, textiele kunst, tot 3D-animaties.

kans op 6 oktober.
In één middag is de hele Atelierroute te
belopen, aan de hand van een duidelijke plattegrond. Voor wie de route niet
graag loopt, is er goed nieuws. Dit jaar
rijdt er voor het eerst een gratis pendelbus
heen en weer tussen de diverse locaties,
bestuurd door vrijwilligers van de buurtbus.
Zo verbindt de Atelierroute iedereen in
Engelen, de kastelen en Bokhoven.

Dit jaar is het thema ‘Tussen kunst en kitsch’
en net als in het gelijknamige tv-programma
kan iedereen die thuis een dierbaar voorwerp heeft (een schilderij, keramiek of wat
dan ook) dit in De Engelenburcht door een
deskundige laten taxeren. Altijd al willen
weten hoeveel dat ene object waard is en
wat het verhaal erachter is? Grijp dan uw

Deze maand stellen we grafisch ontwerper
Saranda Jacobs aan u voor. Volgende
maand brengen we weer enkele andere
deelnemers over het voetlicht.
Iets om de komende maanden in de gaten
te houden: www.atelierroute-engelen.nl

“Engelen is een heel creatief dorp!”
In gesprek met Saranda Jacobs, een van
de organisatoren van de Atelierroute
Engelen en grafisch ontwerper van Stijl3.
Grafisch ontwerper Saranda Jacobs neemt
dit jaar voor het eerst deel aan de Atelierroute Engelen. In 2018 is ze in ons dorp
komen wonen. Wat haar meteen opviel? “De
gemeenschapszin en hoeveel kunstzinnig
talent er in Engelen huist. Een heel creatief
dorp!” Ontwerper Wanda van Riet, een van
de organisatoren van het eerste uur, had
haar bovendien uitgenodigd mee te doen
met de organisatie, die verder bestaat uit
Therese Mol, Erica Sajet, Monique Haanskorf, Elselie Willems, Birgitta Hermans en
Marja Bernts.

Terug tot de kern

Dat organiseren had Saranda bijzonder
aangesproken. “Zo maak je gelijk deel
uit van de gemeenschap.” Saranda, die
negentien jaar ervaring heeft als grafisch
ontwerper, had wel zin in een frisse start
in Engelen. Onder de naam Stijl3 realiseert
zij met haar bureau onder meer huisstijlen
voor profit- en non-profitorganisaties. Haar
uitdaging is alles terug te brengen tot de
kern van waar het bedrijf voor staat. Des te
duidelijker komt de boodschap over, vindt
ze. Je ziet daarom in haar werk veel wit,
strakke lijnen en een duidelijke kleurkeuze.
“Kleur trekt de aandacht, maakt iets los
bij mensen.” Niet schreeuwend maar een
afgewogen spel met kleur en vorm, waarbij
helderheid en soberheid overheersen.

Creatief proces

Tijdens de Atelierroute presenteert Saranda
ook vrij werk. Waar is ze op dit moment mee

bezig, vraag ik. Haar antwoord biedt een
interessant inkijkje in haar eigen creatieve
proces. “Waar ik nu over aan het broeden
ben, heeft te maken met mijn vader. Hij is
in januari overleden. De uitvaartverzorger
had gevraagd of wij vingerafdrukken
wilden bewaren om er later eventueel een
sieraad van te maken. Dat zette me aan
het denken. Mijn vader stond heel dicht bij
me. Hij was net als ik grafisch ontwerper en
mijn leermeester. Zo’n vingerafdruk is heel
persoonlijk: daarmee kon ik zijn persoon
laten herleven. Ik vroeg me af: wie is mijn
vader, waaraan herken ik hem? Hoe zie ik

hem bijvoorbeeld als ik door mijn oogharen
kijk, en alles is alleen maar licht en donker?
Wat denk je? Dat is zijn lichaamshouding,
die herken ik uit duizenden. Zo kwam ik uit
op een silhouet. Daarna zoek ik naar een
combinatie met de unieke lijnen en patronen
van zijn vingerafdruk. Zo komt alles terug
tot de kern, tot het eigenlijke verhaal. Ja, zo
werk ik eigenlijk altijd.” Ontroerend, wat ze
mij laat zien. Ook benieuwd wat ze aan het
creëren is? Tijdens de Atelierroute krijgt u
het allemaal te zien. En nog veel meer.
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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

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

Reis je Wijs
TuiNa Massages | Qigong | Traditional Chinese Medicine

Reis je wijs helpt je bij de zoektocht naar de reis in jezelf want
dat is de plek waar we werkelijk leren om te onthaasten.
Met verschillende massages, waaronder TuiNa, die gericht zijn op
de energie van de totale mens en de bewegingsleer Qigong leer
je de rust terug vinden op elk moment van de dag
wat je bestemming ook is.
Reis je wijs helpt je om je rugzak nooit te vol te stoppen, en
alleen die bagage mee te dragen die je nodig hebt om je
bestemming te bereiken.

Gratis proefles qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

Reis
je
Wijs
Reis je Wijs | Heuvel 18, 5521 AP, Engelen
info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

De Engelenrun: voor iedereen!
Je bent uitgenodigd op het leukste hardloopfeestje van de regio op 10 juni!
Hardlopen verbindt. Jong en oud, op je
gemak of supersnel, ‘voor die beker’ of
‘omdat je die finish nét kunt halen’. De
snelste verdient de schijnwerpers en de
langzaamste moet het langst zijn best
doen. En dus zijn we op jullie allemaal even
trots! Zo denken we er bij Hardloopclub
Engelen over. En omdat we zelf zo veel
plezier hebben in hardlopen, brouwen we
voor heel Engelen en omstreken voor de
vijfde keer op rij het gezelligste hardloopfeestje van de regio: De Engelenrun!
We beginnen op de avond ervoor (9 juni) al
met een pastaparty! Niet op een papieren
bordje, maar een fijn, goedverzorgd pastabuffet met de kwaliteit die je van Magnolia’s
kunt verwachten. Op 10 juni staan er weer
850 deelnemers te popelen om een prachtige route hard te lopen langs de mooie
kastelen. Om 10.45 uur begint de warming
up bij onze nieuwe startlocatie BurgGolf
Haverleij. 250 Sportieve kinderen stuiven
met rode konen 1200 meter lang naar een
prachtige medaille toe, aangemoedigd
door vaders, moeders en dorpsgenoten.
Daarna kunnen deze kanjers genieten van
een leuke goodiebag en een lekker ijsje.
Om 12.15 uur vertrekken enthousiaste hardlopers voor een nieuwe route van 12 kilometer en om 12.45 uur klinkt het startschot
voor de 6 kilometer. Op veler verzoek tonen
we de lopers dit jaar opnieuw de mooie
kastelen, maar ook ons mooie oude dorp,
de prachtige Graaf van Solmsweg en lopen
we over de Sluis van Engelen langs kasteel

Meerwijk. Tussen 12.15 en 13.45 uur kun je in
ons dorp enige verkeershinder verwachten.
We vragen hiervoor jullie begrip. Vriendelijk verzoek om zo veel mogelijk op de
fiets te komen. Het zou superleuk zijn als
je de lopers met zo veel mogelijk mensen
aanmoedigt langs de weg en zo bijdraagt
aan het vasthouden van onze eretitel:
leukste hardloopfeest!
Om de 850 meter klinkt muziek om de
lopers vooruit te helpen en De Engelenrun
prijst zich gelukkig met wel 100 enthousiaste vrijwilligers die mee zorgen voor de  
‘100% juichgarantie’. Restaurant Magnolia’s verzorgt de hapjes en drankjes. Op
het terrein van de BurgGolf is er tussen
11.00 en 15.00 uur allerlei sportiefs te doen
voor de jeugd: tafeltennis, U-base, golf,
een mini-zeskamp van De Schuilplaats, een
fotobus en nog veel meer. Na de prijsuitreiking is er een fijne afterparty. De Engelenrun slaagt er samen met alle lopers,
publiek, vrijwilligers en muzikanten steeds
opnieuw weer in om een serieuze hardloopwedstrijd een zeer gezellig tintje te geven.
Er lopen supersnelle lopers mee en ook
mensen die heel hard getraind hebben om
voor het eerst 6 kilometer te lopen. Juichgarantie voor alle lopers met elk tempo bij
De Engelenrun.
Net als vorig jaar zijn er speciale gastlopers waar we in Engelen erg trots op zijn:
de hardlopers van Running Blind! Enkele
van hen zien niets en horen nauwelijks.
Een enkeling ziet slechts een streepje van
ons normale gezichtsveld. Met een koordje
gekoppeld aan hun buddy, laten zij zich

door kleine signalen leiden om zo toch het
genot van hardlopen te kunnen ervaren. De
Engelenrun gaat voor hen én voor alle hardloopliefhebbers uit de regio een prachtige
dag organiseren. Voel je van harte uitgenodigd om mee te lopen, aan te moedigen of
te helpen.
Voor informatie, het programma, inschrijvingen of opgeven als vrijwilliger: www.
engelenrun.nl.  
Loop hard naar je computer, want de startbewijzen lopen ook heel hard!   De Engelenrun: Wie neem jij mee?

Met dank aan: BurgGolf Haverleij, Plus Mulder, Autohaarsteeg, The Adventure ’s-Hertogenbosch, WHC, Autorijschool Coenen, Run2Day, Fysiocompany
Rijken, YOUdid psychologenpraktijk, Q Wash, EJP accountants, Interstar Dienstverlening, Holla advocaten, Bluemonque, Verachtert, Inqar, Baker Tilly,
Blank Autoschade, Hoveniersbedrijf van Bokhoven, LXA the Law Firm, Marechal Electro B.V., Masterpiece Financials, Schunk Intec B.V., Ger van Zeelst loodgietersbedrijf, Viermakelaars, A. De Voigt schoonmaakdienstverlening, Waterwerk rvs, OnlineShoeshop.nl, Swim Essentials,  Baustoff + Metall, B.V. Den
Bosch, Stagelight, Merkx raamfolie en belettering, Gulden Krakeling, Burger King, Gijben aannemers en verhuurbedrijf B.V., Troef Bouw B.V. , FC Engelen,
Sportclub Topfit, Brabant Water, Ubase, Schuilplaats, Dansplaats Engelen, Boels Rental, Restaurant Magnolia’s, onze TOPFOTOGRAFEN Wim Roelsma en
René Coense, Marc de Nijs en heel veel fantastische vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de Engelenrun mogelijk te maken! Dank!
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PLUS vervangt
wegwerpplastics
Bij PLUS Mulder is geen plastic wegwerpservies meer te koop. Als eerste Nederlandse
supermarkt vervangt PLUS deze week de
wegwerpplastics door afwasbare varianten om de milieu-impact te verkleinen.
De eerste exemplaren van deze borden,
kommen, bekers en bestek zijn overhandigd aan Bas Eickhout, GroenLinks-politicus
en Europarlementariër die heeft meegewerkt aan het verbod op plastic producten.
Dat verbod is recentelijk door het Europees
Parlement goedgekeurd en wordt in 2021
van kracht.
Bas Eickhout: "De plastic soep schreeuwt
om maatregelen. Met de wet tegen
wegwerpplastic die we pas in het Europarlement hebben aangenomen, leveren
we daar een flinke bijdrage aan. Het initiatief van PLUS om als eerste Nederlandse
supermarkt nu al wegwerpplastic in de ban
te doen is een mooie eerste stap om het
gebruik van plastic te verminderen."
Duurzaam beleid
PLUS is groot voorstander van de nieuwe
wet. Bij de supermarktorganisatie staat
maatschappelijk verantwoord ondernemen
hoog in het vaandel en dus speelt de supermarkt al twee jaar eerder dan nodig in op
het verbod op wegwerpplastic. Dit is niet
het eerste initiatief in de strijd tegen plastic.
Eerder dit jaar zette PLUS al in op minder
en hernieuwbaar verpakken, sloeg PLUS de
handen ineen met zijn veertig belangrijkste
leveranciers en Plastic Whale om minder en
milieuvriendelijker te verpakken.

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

Naast afwasbaar servies worden ook
andere producten in het assortiment opgenomen die bijdragen aan het bannen van
wegwerpplastic, namelijk wattenstaafjes en
rietjes van papier, roerstaafjes van FSC-gecertificeerd hout en tapas- en satéprikkers
van FSC-gecertificeerd bamboe. Ook deze
producten liggen vanaf deze week bij PLUS
Mulder in de schappen.
Bob Mulder: “Als Meest Verantwoorde
Supermarkt zijn wij groot voorstander
van alles wat het milieu, de mens en de
maatschappij positief beïnvloedt. Zo ook
dit verbod op wegwerpplastic. De eerste
stappen op weg naar minder plastic en milieuvriendelijkere verpakkingen zijn gezet,
en er zullen er nog vele volgen.”

2E PINKSTERDAG
MAANDAG
10 JUNI 2019
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Met dank aan: Baker Tilly, Onlineshoeshop.nl, Viermakelaars, Ger van Zeelst loodgietersbedrijf
LXA The Law Firm N.V., Masterpiece Financials, Hoveniersbedrijf van Bokhoven, Baustoff + Metall B.V. Den Bosch
Maréchal Elektro B.V., Waterwerk rvs, Swim Essentials, Blank autoschade, Run2Day, A. de Voigt schoonmaakdienstverlening, Schunk Intec B.V.
Brabant Water, Gijben aannemers en verhuur bedrijf BV, Artishoot Fotografie, Sportclub Topfit, Boels Rental, Restaurant Magnolia’s, Gulden Krakeling, INQAR

YOUdid!

Psychologenpraktijk

Mulder
De specialist in Exploitatie-, Energie- en Onderhoudsbeheer

De specialist in Exploitatie-, Energie- en Onderhoudsbeheer
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Van zelfstandig naamwoord tot zelfstandig leren

Taal op Jenaplanschool Antonius Abt
Op Jenaplanschool Antonius Abt wordt al
jarenlang geen methode voor het taalonderwijs gebruikt. Dat wil niet zeggen dat
er maar wat wordt aangerommeld. Integendeel. Terwijl aan alle eisen ten aanzien
van de kerndoelen wordt voldaan, leren
de kinderen op een prettige, vanzelfsprekende en vooral succesvolle manier heel
veel over taal. Groepsleider Judith Flux
vertelt meer over de verschillende ‘taallessen’ en over de grote voordelen van
levend taalonderwijs.
Om te beginnen wordt taalbeheersing niet
als een op zichzelf staande vaardigheid
gezien. “In onze taal-leerlijnen voor onder-,
midden- en bovenbouw hangt taal nauw
samen met wereldoriëntatie. Dat betekent
onder meer dat we taaloefeningen zo veel
mogelijk koppelen aan de thema’s waarmee
bij wereldoriëntatie wordt gewerkt. In het
begin van dit jaar zijn we bezig geweest met
het thema ‘kunst’. Nadat ik met de kinderen
het begrip ‘zelfstandig naamwoord’ had
behandeld, zijn we dus gaan kijken naar
zelfstandige naamwoorden bij het thema
‘kunst’: kunstenaar, schilderij enz.”

De lelijke, rare kunstenaar

landse boeken. Naar aanleiding daarvan
worden flitskaartjes met Engelse woorden
gemaakt, waarmee de kinderen hun woordenschat gemakkelijk kunnen uitbreiden.
Daarnaast maken we een ‘woordspin’. Op
een papier zetten we de titel van het boek
in het midden en daaromheen zetten we de
woorden die de kinderen geleerd hebben.
Bij die woorden staat geen Nederlandse
vertaling, maar wel een tekening en de
fonetische weergave. Zo staat bij het woord
‘table’ de uitspraak ‘teebol’. De Engelse
kring werkt goed. Kinderen leren niet
alleen veel Engelse woorden. Ze durven die
woorden ook uit te spreken. Ik was laatst,
voordat ik met het prentenboek begon, nog
even bezig met een appel, toen een van de
kinderen vroeg of zij maar vast moest gaan
voorlezen!”

Bij het taalonderwijs krijgen de kinderen
alle ruimte om zelfstandig regels en wetmatigheden te ontdekken. “Bij de behandeling
van de woordsoorten bijvoorbeeld kwamen
de kinderen er zelf achter dat je voor een
zelfstandig naamwoord ‘een’ kunt zetten.
Nadat we ook lidwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden en werkwoorden hadden
besproken, hebben we kaartjes gemaakt
met verschillende woorden, waarmee de
kinderen zinnen konden maken. Het is
mooi om te zien hoe de kinderen daarmee
aan de slag gaan en elkaar tips geven, zoals:  
“Als je er een bijvoeglijk naamwoord bijzet,
wordt je zin langer.” En dat leverde verrassende woordcombinaties op als ‘de lelijke,
rare kunstenaar’.”

Gezellig om de ‘teebol’

Echt eigen werk

De link naar de lopende thema’s wordt
ook gelegd tijdens de kennismaking met
Engelse woorden. In de middenbouw vindt
die kennismaking plaats tijdens de Engelse
kring. “Dan lees ik voor uit Engelse prentenboeken. Dat kunnen onbekende titels zijn,
maar ook vertalingen van bekende Neder-

In het begin van de middenbouw maken de
kinderen een werkstuk. Een mooie manier
om bezig te zijn met taal. “De kinderen
kiezen zelf een onderwerp uit. Dat mag
alles zijn. Op basis van dat onderwerp leren
de kinderen hoe ze een onderzoeksvraag

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

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

gesprek

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

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
5221 LT Engelen

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan
naar een informatieavond op een van onze prachtige
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer
informatie: www.antoniusabt.nl.
Wilt u uw kind aanmelden op onze school?
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek
met een van onze locatieleiders.

Locatie Park
Engelerpark 4
5221 AM Engelen

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

moeten stellen. Daarbij moeten ze stilstaan bij vragen als: Wat weet ik al? Wat wil
ik hierover leren? In de inleiding van hun
werkstuk beantwoorden ze o.a. die vragen.
Elk werkstuk wordt afgesloten met een
nawoord. Daarin vertellen de kinderen hoe
het is gegaan en wat ze geleerd hebben.
Heel belangrijk: ze vermelden hier ook
hun bronnen. We zijn streng als het gaat
om overschrijven! Het werkstuk moet écht
van de kinderen zelf zijn.” De werkstukken
worden samen met de kinderen beoordeeld volgens de methode van Bono (zes
hoeden). Daarbij wordt niet alleen gekeken
naar de inhoud, maar ook of een werkstuk
er goed uitziet.

Klassenvergadering en -dagboek

Een belangrijke bijdrage aan de taalvaardigheid wordt geleverd door de klassenvergadering. “Tijdens de klassenvergadering
gaat de groep in gesprek over verschillende
onderwerpen. Daarbij kan het gaan over
het ophangen van de jassen, de geplande
wisseling van plek of speciale wensen,
zoals vaker Engelse prentenboeken lezen.
In eerste instantie neemt de groepsleider
zowel de rol van voorzitter als die van
secretaris op zich. Later wordt een van de
kinderen voorzitter en hoeft de groepsleider alleen nog maar notulen te maken.
Een vergadering wordt afgesloten met de
rondvraag, waarbij ook onderwerpen voor
de volgende klassenvergadering kunnen
worden aangedragen.”
De notulen komen in het klassendagboek,
waarin alles wordt vastgelegd wat de groep
doet. Dat is overigens niet alleen de taak
van de groepsleider. “In het klassendagboek kun je laten zien wat we per dag of
week hebben meegemaakt. Kinderen
schrijven daarin ook wat ze meegemaakt
hebben. Ze nemen zelf dat initiatief, waardoor het klassendagboek helemaal van hen
wordt.”

Actualiteitenkring

Wereldoriëntatie en taal vormen een sterke
combinatie in de actualiteitenkring. “De
groepsleider vraagt de kinderen om een
actueel nieuwsbegrip op te zoeken, bijvoorbeeld in de krant of het jeugdjournaal. In de
kring vertellen de kinderen daarover en ze
bedenken er een eigen stelling bij waarmee
ze een discussie uitlokken. Op die manier
leren ze discussiëren en om zich in te leven
in de mening van anderen.”
De actualiteitenkring vindt in groep 4/5
één keer per jaar plaats, maar op weg naar
de bovenbouw nemen de kinderen steeds
vaker deel aan deze kring en – heel belangrijk – steeds zelfstandiger. Die weg naar
zelfstandigheid gaat natuurlijk veel verder
dan de actualiteitenkring. Het is een breed
patroon: “In de onderbouw doet de groepsleider veel voor. In de middenbouw doen
we het samen met de kinderen. En in de
bovenbouw zijn de kinderen zo zelfstandig
mogelijk bezig.”

Gedichten in allerlei vormen

Al vanaf de onderbouw zijn de kinderen
op Jenaplanschool Antonius Abt bezig met
gedichten. Niet alleen worden er gedichten
voorgelezen uit de verschillende bundels,
de kinderen gaan ook zelf dichten. “Ze
leren onder andere verschillende dichtvormen, zoals een rondeel, elfje, kettinggedicht en naamgedicht. Per thema doen
we één dichtvorm. Aan het thema kunst
hebben we ook een poëzieweek gekoppeld. De kinderen hebben toen een kunstwerk uitgezocht en daar zelf een gedicht bij
gemaakt. Het belangrijkste van alles is wel:
kinderen stimuleren om zelf met taal bezig
te zijn.”
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Stap in de Passion
Op woensdag 10 april organiseerden de
parochie en de Protestantse gemeente
gezamenlijk ‘Stap in de Passion’, een activiteit om de jaarlijkse televisie-uitzending
op Witte Donderdag eens anders en actief
te beleven. Tegen half acht verzamelden
zich zo’n 75 bezoekers, jong en oud, op
het versierde kerkplein aan de Dieze, om
vervolgens in de kerk de eerste fragmenten
van eerdere uitvoeringen van ‘The Passion’
te bekijken. Deze beelden werden afgewis-

seld met eigentijdse teksten.
Daarna ging het gezelschap, geleid door
dominee en pastor, op stap naar de Protestantse kerk, waar zich nog meer belangstellenden aansloten. Hier werden de
bezoekers gastvrij ontvangen met koffie en
paasbrood, waarbij de kerk informeel was
ingericht als een soort ‘herberg’. Onderbroken door confronterende teksten,
volgde weer een aantal fragmenten van
‘The Passion’, Tussendoor kon men middels

memo’s ook eigen woorden geven aan
‘vriendschap en verraad’. Deze werden later
op het kruis getimmerd.
Na een ogenblik van rust en stilte, keerde
iedereen met een contactkaartje van de
beide kerken en een witte roos, huiswaarts.
En iedereen die dat aansprak, werd een fijne
wedstrijd Europees voetbal toegewenst.
De organisatie kan terugzien op een
geslaagde bijeenkomst.

Pasen in de kerk

Op Witte Donderdag kwamen de senioren weer bijeen voor een informele
viering met als thema ‘Het laatste avondmaal’ waarbij alle 12 apostelen de
revue passeerden.

Voor palmzondag maakte de jeugd weer mooie palmpasenstokken.

Op eerste paasdag was er een sfeervolle plechtige eucharistieviering met
muzikale begeleiding door organist Charles ter Ellen.

Op stille zaterdag was er een goedbezochte paaswake die muzikaal zeer
stijlvol werd begeleid door het Crèvekoor.

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

levensvragen, wil de parochiegemeenschap
de verbinding tussen geloof en maatschappij voor iedereen zichtbaar maken.

Wie ben jij?
In de tijd tussen Pasen en Pinksteren willen
we aandacht besteden aan de vraag: wie
ben jij? Wie is die ander? Kennen wij de
ander wel? Denken wij die ander te kennen?
In hoeverre laat die ander zich kennen? En
een eeuwenoude vraag komt naar voren:
mag de ander anders zijn, of moet die
ander precies hetzelfde zijn als ik? Kortom:
het gaat om relaties tussen mensen. Relaties, betrekking, verbondenheid, afstandelijkheid! Laten we samen op zoek gaan naar
de ander, zoals de twee kinderen vanuit
hun rugzak, kijkend naar elkaar.

Bezinningsmoment
Op woensdagavond 22 mei is er om
20.00 uur weer een bezinningsmoment
in de St. Lambertuskerk aan de Graaf van
Solmsweg. Na een hele dag haasten en
presteren, gunnen wij u een half uurtje rust
in een prettige sfeer om echt even uit het
dagritme te kunnen stappen, om even te
bezinnen en met muziek en inspirerende
teksten echt tot rust te komen. Het thema
van deze bijeenkomst is ‘Wie is de ander?’
We komen tot rust met stilte en muziek,
met oude en nieuwe teksten. Zo sluiten we
een hectische dag af en richten we ons op
de nacht en de volgende dag. Het gaat dan
over verleden, heden en toekomst. Weet
u van harte welkom om samen even stil te
staan en de tijd even stil te zetten.

Week Nederlandse Missionaris
De Week Nederlandse Missionaris (WNM)
zet zich in voor de 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 Jet Nauta en
zuster Willy van Mer centraal.
“Ik ben geraakt door het lot van de
inheemse bevolking in Chiapas; daarom
blijf ik me inzetten voor de Maya’s”, vertelt
Jet Nauta (48), een van oorsprong Amsterdamse. Het is een van de armste gebieden
St. Lambertusparochie, Graaf van
Solmsweg 75, 5221 BM Engelen
Telefoon: 073-6311216
E: secretariaat@parochie-engelen.nl
Website: www.parochie-engelen.nl

van Mexico., maar met zeer rijke bodemschatten. Daarom wordt de bevolking
bedreigd, verjaagd en vermoord.
Zuster Willy heeft een dubbele roeping: zij
is religieus en verpleegkundige en komt uit
Kerkdriel. In 2003 ging ze naar Kameroen.
“Ze hadden iemand nodig in de kliniek en
ik ben samen met een medezuster hiernaartoe gegaan.” Ze kwamen terecht bij de
pygmeeën en moesten letterlijk de bush

Zo 19 mei
11.00 uur

Eucharistieviering
In deze viering ontvangen 6
kinderen hun Eerste Heilige
Communie
T.i.v. de overleden familieleden
van de communicanten

Wo 22 mei
20.00 uur

Bezinningsmoment

Zo 05 mei
10.00 uur

Eucharistieviering
In deze viering ontvangen 6
kinderen het sacrament van het  
Vormsel. Muzikale begeleiding
door het Crèvekoor.
T.i.v. de overleden familieleden
van de vormelingen, Toon en
Francien van der Aa – Wolfs,
Gré Pardoel – van Dijk, Jan Cornelissen, Coby Mimpen – Van
de Griend, overleden familieleden Van Bijnen en Van de Ven,
60 jarige bruiloft van Van Bijnen
– Van de Ven
Na de viering drinken we gezamenlijk koffie

Do 30 mei

Hemelvaartsdag
Geen viering

Zo 2 juni
10.00 uur

Woord- en communieviering
T.i.v. Ad de Bekker

Zo 9 juni
10.00 uur

Eucharistieviering
Hoogfeest van Pinksteren
T.i.v. Jan Cornelissen, Coby
Mimpen – van de Griend

Zo 16 juni
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Jos van Keulen, Piet en
Truus Klerkx – Bouwman, Jo
Boelen

Zo 23 juni
10.00 uur

Familieviering
Terugkomviering voor communicanten en vormelingen ter
afsluiting van het jaar.
T.i.v. Coby Mimpen – van de
Griend

Lees verder op pagina 24

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

Dopen:

De doopvieringen kunnen gehouden
worden op zondagmiddag. U kunt een
afspraak maken met Monique Janssen
(6219416), de   contactpersoon voor de
werkgroep.
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unch ‘Omdat het anders kan’

WNM met een gift op NL30RABO0171
in. Nu runt Willy de kraamafdeling en haar
2111 11 of middels een bijdrage tijdens de
hulp wordt onder andere ingeroepen bij
Na de schietpartij in
Utrecht, de aanslag in
extra collecte op eerste pinksterdag in de
gecompliceerde bevallingen.
Christchurch en deSt.
verwarrende
verkiezingsuitslag,
Lambertuskerk. Voor meer informatie:
willen we vieren dat
het ook anders kan.
www.weeknederlandsemissionaris.nl
Wees solidair
Wilt u bijdragen aan dit werk? Steun de

Protestantse kerk
Engelen

Iedereen neemt wat lekkers mee en we brunchen
met elkaar op het plein van de Oude Lambertus.

Genieten in de tuin
Paasmorgen 11.30 tot 12.30/13.00 uur.

Van Pinksteren tot en met de zomervavoor 15 juni noodzakelijk. Dit kan middels
kantie staat in de parochie het thema
een e-mail naar secretariaat@parochie-en‘natuur’ centraal in het kader van de zes
gelen.nl, een aanmelding in de brievenbus
levensvragen die we dit jaar behandelen.
van de pastorie of een telefoontje naar het
Daarom wordt op zaterdag 22 juni van
secretariaat op maandagochtend. Weet u
17.00 tot 19.30 uur in de pastorietuin, als
van harte welkom om even te genieten in
afsluiting van het activiteitenseizoen, het
de pastorietuin!
evenement ‘Genieten in de tuin’ georganiseerd. Bij deze informele bijeenkomst
staat ontspanning en genieten centraal.
Voor eten en een drankje wordt gezorgd.
Geef je op via predikant@kerk-engelen.nl,
Voor vrijwilligers van de parochie en hun
0636501973
partner of introducee is deelname
gratis.
Andere belangstellenden betalen 5 euro
Geef je naam en telefoonnummer door, wat je te
per persoon. Vindt u het misschien leuk
te drinken
meeneemt (voor max. 4 personen)
iets lekkers te maken ometen
te of
delen
met
en
of
je
vervoer
nodig
hebt.
elkaar, laat het bij aanmelden weten. In
verband met de organisatie is aanmelden

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen
Predikant: ds. Marloes Meijer
e-mail: predikant@kerk-engelen.nl
telefoon: 06 - 36501973
Telefonisch spreekuur:
maandag: 09.00-10.00 uur
woensdag: 18.30-19.30 uur
De uren daaromheen is zij wisselend
bereikbaar.
Scriba: Jenno Schulp
e-mail: scriba@kerk-engelen.nl
Zo 19 mei
10.30 uur

Eredienst

Sam’s kledingactie

Zo 26 mei
20.00 uur

Ds. Marloes Meijer

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in

Wo 30 mei
10.30 uur

Hemelvaartsdag
Ds. Margo Trapman en
Thijs van Zaal.
Locatie Marienkroon,
Abdijlaan 8, Vlijmen

Zo 02 juni
10.30 uur

Ds. W. van Egmond,
Oisterwijk

Zo 09 juni

Pinksteren
Bezoek aan Jazz in Duketown, ‘s-Hertogenbosch

Bijzondere paasbrunch

Zo 16 juni
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer, met
bezoek uit de Filippijnen

Op paasmorgen vond de aangekondigde
paasbrunch op het kerkplein plaats. Vaste
gemeenteleden, mensen die zo af en toe
eens langskomen, bekenden en onbekenden schoven aan bij de ontspannen,
actuele dienst. Anderen besloten na de
dienst te komen om te genieten van het
stralende weer, het gezelschap en het eten
en drinken dat in overvloed aanwezig was.
Zelfs enkele toevallige voorbijgangers uit
Groningen genoten mee. Bijzonder sfeervol
was het en de muziek van Chiel Spaans en
Anne-Marte Kingma maakte de brunch
compleet. Zo vierden we Pasen in verbondenheid met elkaar. Volgend jaar hopen
we nog meer dorpsbewoners te mogen
begroeten.

Zo 23 juni
10.30 uur

Dhr J. Lankhaar, Wijk en
Aalburg, Themadienst
“Moeten? Ik moet helemaal niks!”

h is er een korte paasdienst van 10.30-11.15 uur. Voorganger is ds Marloes Meijer.
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≈≈ he u ve l t j es ≈≈
Zoekt u een WERKSTER?

Slechts € 12,95 per uur, www.tiptopstudent.nl, Whatsapp/bel 0614826000 of
mail welkom@tiptopstudent.nl

Hemelvaart
Een feestelijke, oecumenische dienst, met
twee voorgangers en een gelegenheidskoor op het terrein van Mariënkroon: dat
belooft een bijzondere hemelvaartviering
te worden! Samen met Focolare, organiseren Protestantse Gemeenten te Engelen,

Vlijmen en Drunen een dienst vol muziek
en goede woorden. Hemelvaartsdag,
donderdag 30 mei, om 10:30 uur op Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk.
Voorgangers: Thijs van Zaal en Margo
Trapman.

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Pinksteren

Zondag 9 juni aanstaande, vieren we mee
op het plein van de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch.
De stad bruist! Trompettist Eric Vloeimans
speelt zijn inspirerend spel en ds. Erica
Scheenstra (Grote Kerk) en Franneke Hoeks
(San Salvator) geven vleugels aan de taal
van de Geest.
Jazzviering van 12.00- 13.00 uur, iedereen is
welkom!
(En onze Oude Lambertus geniet van zijn
zondagse rust …).

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

Engelen krijgt zijn eigen Kliederviering!
Landelijk is het behoorlijk populair aan
het worden: kliederkerk. Het idee komt
uit Engeland overgewaaid. Daar heet het
‘Messy Church’. In Engelen doen we het net
iets anders dan het officiële concept, dus
wij noemen het Kliederviering.
Een kinderfeestje rond een bijbelverhaal,
zo zou je een kliederviering wel kunnen
typeren.
Kliedervieringen zijn er speciaal voor
kinderen van 1-10 jaar en hun (groot)ouders,
broertje en zusjes. Als de kinderen binnenkomen, begint het ‘beleven’: de kinderen
mogen zelf spelen met de materialen, de
ruimte ontdekken, elkaar leren kennen. Zo
verkennen ze het thema.
Daarna gaan we ‘kliederen’: knutselen,
bouwen, schminken, filmpjes kijken of
toneelspelen. Elk thema wordt op een
andere manier ‘gekliederd’, afhankelijk van
leeftijd en interesse van de deelnemers.
Vervolgens gaan we ‘vieren’: de kinderen en
volwassenen komen in de kring zitten. We
zingen een lied, luisteren naar een eigentijds en interactief verteld bijbelverhaal
en sluiten de viering af met een bijzonder
kleurrijke zegen. Als afsluiting van de Kliederviering eten we met elkaar een eenvoudige maaltijd die past in het thema.
De eerste kliederviering is op 14 juli, van
16.00 tot 18.00 uur in de Oude Lambertus
in Engelen.
Het thema is ‘Zelf gemaakt’. Niks is leuker
dan zelf dingen maken. Dat vond God
ook, dus hij maakte een prachtige wereld,
met allerlei planten, dieren en natuurlijk de mensen. Daar is hij trots op, dus

hij blijft voor de mensen zorgen, omdat
hij ons zelf gemaakt heeft. Zoals ouders
zorgen voor de kinderen die ze zelf hebben
gemaakt. Voor kritische kinderen en ouders
is dominee Marloes erbij, zodat je samen
kunt bespreken hoe je dit verhaal wel of
niet kunt geloven. Meld je aan door een
e-mail te sturen naar Marloes: predikant@
kerk-engelen.nl met daarin naam en leeftijd
van je kind(eren) en evt. dieetwensen. Deelname kost normaal € 5,-, maar deze eerste
keer is bij aanmelding vóór 10 juli gratis!

19 mei

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

26 mei

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor Mevr. Mommersteeg-Van Kuijk, José en Wim
Becx, overleden leden fam.
Masraff, Jo en Truus Mommersteeg, Joke Godschalk-Endstra,
Frans Hol

02 juni

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

09 juni

Eerste pinksterdag
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en
Maria van Heijningen

10 juni

Tweede pinksterdag
geen viering

16 juni

Vaderdag
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

23 juni

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor overleden leden
fam. Masraff, Jo en Truus Mommersteeg

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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PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Niet lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn?
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam.
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft
inzichten.
Info/afspraak 0610292651

www.lalunaenergetischetherapie.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!

Uw evenement, webinar,
vergadering opnemen en live streamen
Woning video en fotograﬁe,
ook voor Funda.nl

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream

Het Prinses Beatrix Spierfonds: Karin van Dam vertelt …
Els Brendel
‘Heel Engelen bakt’ was een succesvolle
activiteit, georganiseerd door Tennisvereniging Engelen in het kader van haar
25-jarig bestaan. De opbrengst van de
prachtige taarten kwam ten goede aan het
Prinses Beatrix Spierfonds. U las er al over in
De Tweeterp van april. Omdat niet iedereen
bleek te weten wat het Spierfonds precies
doet, ging ik op bezoek bij Karin van Dam.
Als een van de professionals van het Spierfonds weet zij er alles van.
Karin streek 22 jaar geleden hoogzwanger
neer in Engelen en zij woont er met echtgenoot Jeroen nog steeds met veel plezier.
Dochter Marleen en zoon Joep zijn inmiddels uitgevlogen. De zorg voor haar gezin
was voor Karin altijd belangrijk, maar nadat
zij cursussen op het gebied van communicatie had gevolgd, werd zij vrijwilliger
bij Het Rode Kruis. Een sollicitatie bij de
Brandwondenstichting leverde net niet de
gewilde baan op en zij aanvaardde daarom
andere functies. Toen haar oog op een
advertentie van het Prinses Beatrix Spierfonds viel in de Bossche Omroep, solliciteerde zij meteen. En daar werkt zij sinds
2011 als regiomanager voor Noord-Brabant
en Limburg. Haar werk bestaat uit het coördineren van de jaarlijkse collecte, voorlichting en fondsenwerving.
Het Spierfonds werd opgericht in 1957 toen
er kinderverlamming heerste. Toen prinses
Beatrix 18 jaar werd, heeft zij het Spierfonds
cadeau gekregen, vandaar ook de naam
Prinses Beatrix Spierfonds. De prinses is
beschermvrouwe. Aanvankelijk richtte het
Spierfonds zich op kinderverlamming, later
op alle spierziekten en bewegingsstoornissen. Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige
erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren en dus op het
hele lichaam. Bekend zijn vooral Duchenne,
ALS en SMA.
Het boeiendste van haar werk vindt Karin
dat zij werkt met gemotiveerde en gedreven

vrijwilligers en dat ze met z’n allen proberen
om spierziekten de wereld uit te krijgen.
Het Spierfonds werkt met 22 betaalde
krachten, waarvan Karin er een is, en met
zo’n 28.000 collectanten die ieder jaar in
de tweede volle week van september geld
ophalen voor het Spierfonds. Het hoofdkantoor vind je in Den Haag.
Uit het voorlichtingsmateriaal:
‘Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager
van de strijd tegen spierziekten. Door samen
te werken, te sturen en te financieren, stimuleren we het wetenschappelijk onderzoek
naar genezing en behandeling van de 200.000
mensen met een spierziekte in Nederland.
Het geld ervoor brengen we bijeen met de
hulp van duizenden mensen. Mensen die van
dichtbij weten wat de vernietigende impact
is van een spierziekte, en vele, vele anderen
die ieder op hun eigen manier kracht maken
tegen spierziekten. Door te geven, te collecteren, te delen en in actie te komen.’
De campagne ‘Inmiddels ben ik overleden’
over ALS heeft veel indruk gemaakt en
momenteel zien we regelmatig het Spierfonds campagne voeren met het popje
Pippa in de hoofdrol. Bij een minimumdonatie van € 10 krijg je Pippa cadeau.
Op mijn vraag aan Karin of zij in haar rol
als propagandiste van het Spierfonds
wensen heeft, zegt ze dat zij hoopt dat
meer mensen en verenigingen het Spierfonds als goed doel opnemen bij hun activiteiten. Naast wetenschappelijk onderzoek
doen, beheert het Spierfonds tien volledig
aangepaste vakantiehuizen in Nederland.
Patiënten en hun familie zijn er welkom.
Hoewel Karin zich bij het Spierfonds als
een vis in het water voelt, bestaat het leven
natuurlijk uit meer. Daarnaar gevraagd
vertelt Karin dat haar man graag en goed
kookt en dat het gezin lekker eten en lang
tafelen gezellig vindt. Zij tennist en treft
daar haar vriendinnen, verder bezoekt zij
graag steden en ook is lezen een van haar
hobby’s.

Op 15 juni vanaf 17.00 uur aan de Diezekade

Het gaat weer een geweldige Muziek op
de Dieze worden met spetterende, ontroerende, verrassende en ‘inhaken en meezingen’-optredens en meer!
Om dit allemaal in goede banen te leiden
zoekt Muziek op de Dieze een (jonge)

Zij heeft voor mij nog een ‘ten slotte’:
“Realiseer je dat de collectant die aan de
deur komt, collecteert voor een ziekte die
jij ook kunt krijgen. Dan ben je blij dat er
onderzoek gedaan wordt naar medicijnen
die de ziekte tot stilstand kunnen brengen
of zelfs kunnen genezen.”
In Karin heeft het Spierfonds een uitstekende ambassadeur.
Meer weten? Kijk op www.prinsesbeatrixspierfonds.nl. Collectant worden? Neem
contact op met Karin: 0630012669.

enthousiaste stagemanager (ervaring is
een pre) en hulp bij het ombouwen van het
podium tussen de optredens.
Meld je aan door een e-mail te sturen naar:
muziekopdedieze@gmail.com
(vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar).
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The art www.bighelaardij.nl
Binnenquartier 23
5331 CX Kerkdriel

Woonoppervlakte 117 m²
Inhoud 381 m³
4 kamers (3 slaapkamers)

€ 300.000 k.k.

Klompenmakershof 32

Javastraat 123

5334 KK Velddriel

5215 BK ’s-Hertogenbosch

Woonoppervlakte 137 m²
Perceel oppervlakte 229 m²
Inhoud 525 m³
6 kamers (3 slaapkamers)

€ 350.000 k.k.

Woonoppervlakte 110 m²
Inhoud 385 m³
4 kamers (3 slaapkamers)

€ 350.000 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

190403_Adv_Bighelaar_190x120.indd 1

03-04-19 10:42

Tineke van der Lee
In de periode die achter ons ligt, waren er
verschillende activiteiten:
De groepen 8 gingen naar Amsterdam. Zij
bezochten het Anne Frank Huis, gingen
naar Nemo, maakten een rondvaart en
gingen natuurlijk (om de inwendige mens
te versterken) naar McDonald’s. Het bezoek
aan het Anne Frank Huis was indrukwekkend. Verder was het een educatieve, maar
vooral ook een gezellige dag waar iedereen
van heeft genoten.
De groepen 1 t/m 7 gingen op 5 april op
schoolreis. Groep 1-2 en 3 gingen naar
Hullie in Uden, de groepen 4 en 5 gingen
naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen en
de groepen 6 en 7 gingen naar de Efteling.
Het was een geweldige dag voor iedereen!
In alle groepen werden er prachtige
moederdagcadeaus gemaakt. Op de foto
ziet u enkele cadeautjes die de kinderen
maakten.
De groepen 3 en 4 werken regelmatig met
de kieskast. De kinderen kiezen zelf wat
ze gaan doen. Op de foto’s ziet u hoe de
kinderen bezig zijn.
Op initiatief van het Kinderkabinet kwamen
op woensdag 15 mei senioren naar onze
school. Ze dronken een kopje koffie met
iets erbij en kregen een rondleiding. De
kinderen mochten iets vertellen over hun
groep. Daarna was er gelegenheid om een
spelletje te spelen of gezellig met elkaar te
kletsen.

kinderen laten dan zien wat ze in de lessen
geleerd hebben.
Ieder jaar doen de kinderen van de groepen
7 verkeersexamen. Dit bestaat uit een
theoretisch en een praktisch examen. Het
theoretisch verkeersexamen werd op 4
april door de kinderen gemaakt. Iedereen
slaagde daarvoor! Op vrijdag 14 juni hebben
de kinderen het praktisch verkeersexamen.
Ze leggen op de fiets een route af door
Engelen, waarbij op verschillende punten
gecontroleerd wordt of zij zich goed aan de
verkeersregels houden.
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.

Uiteraard staan er voor de komende
periode diverse activiteiten gepland:
Op woensdag 5 en donderdag 6 juni
voeren de kinderen van de groepen 8 hun
afscheidsmusical op in De Engelenburcht.
De titel van de musical is ‘De feestplaneet’.
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle
gang. Na de meivakantie is het repeteren
in De Engelenburcht begonnen. Spannend!
Van 24 t/m 27 april gaan de groepen 8 op
schoolkamp naar ’t Kraanven in Loon op
Zand.
De groepen 5 en 6 zijn de afgelopen
maanden bezig geweest met het thema
Uitvindingen en machines. Op de foto’s ziet
u hoe de kinderen aan het werk zijn. Ter
afsluiting van het project gaan de kinderen
op maandag 27 mei naar de Ontdekfabriek
in Eindhoven.
De groepen 6 hebben de afgelopen
maanden de Wishtraining gehad. Op
donderdag 23 mei is er ter afsluiting hiervan
een presentatieles voor hun ouders. De
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Kijk voor lestijden op
www.kixheusden.nl
en schrijf je in!
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Bij het inleveren van deze coupon krijg je 50% korting op
de eerste maand lessen en de eerste les helemaal gratis!
Neem deze strook ingevuld mee naar je eerste les.
Naam:
Email:
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Koningsdag bijzonder geslaagd
Hans van de Ven
Op zaterdag 27 april werd door een nieuw
comité, bestaande uit Joris ten Berge, Wim
de Bont, Eva Buijs, Wendy Marijnen, Theo
Nijholt en Ralf van de Wiel op het plein bij
De Engelenburcht Koningsdag georganiseerd. En dat is, op enkele beginnersfoutjes
na, heel erg goed gelukt! Kosten noch
moeite werden gespaard en er is enorm
veel energie ingestoken om er een fantastisch evenement van te maken.
De dag begon met de traditionele versierde
fietsenoptocht, begeleid door harmonie
Oude Post. Ruim 80 fietsers deden er mee
en vooraf kon de jeugd op woensdag- en
vrijdagmiddag de fiets al komen versieren.
Terug bij De Engelenburcht reikte Yvonne

Schram namens de bestuursraad aan de
winnaars de prijzen uit en was er gratis
koffie met oranje-soesjes.
Daarna ging onder ruime belangstelling
de vrijmarkt met echte kramen van start.
Ondertussen kon de jeugd zich vermaken
in de zweefmolen, op de bungee-trampolines, op twee grote springkussens, in een
treintje en in de zandbak. Heel de middag
bleven deze attracties ruimschoots bezet.
Het gratis aanbieden hiervan was mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsors. De deelname aan de oud-Hollandse
spelletjes was wat minder. Ook was er een
ballonenclown en kon de jeugd zich leuk
laten schminken. Jammer dat aan het begin
van de middag het traditionele uurtje voor
de ouderen was geschrapt. Koningsdag is

immers voor jong én oud.
In de tweede helft van de middag bracht
de muziek van Reco Audio de stemming er
goed in. Ruim 100 dorpsgenoten bouwden
een mooi feestje en lieten zich door de
soms heftige regenbuien niet uit het veld
slaan. Tijdens het optreden van een livezanger gingen de voetjes van de vloer.
Tussendoor werden hapjes geserveerd en
was er een traktatie voor de jeugd. Vanaf
vijf uur genoot menigeen van een pizzapunt van de mobiele bakker.
Het nieuwe, enthousiaste Koningsdagcomité heeft een goede start gemaakt en kan
terugzien op een zeer geslaagd evenement.
Voor meer foto’s: www.tweeterp.nl

Koningsdag is mede mogelijk gemaakt door
All-in dakonderhoud, Warmtecentrum Brabant,
Gras en Groen, Bighelaardij makelaars, Van den
Broek Montage, Dakspecialist Brabant, John
Blank autoschade, Van Oosterhout grondwerken,
Ral Stuc, Cafetaria D’n Dijk, Stuwarooij, PLUS
Mulder, BurgGolf, vishandel John, kapsalon Gaby
Rooijakkers en Hoveniersbedrijf Van Bokhoven.
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Heeft u al eens nagedacht
over uw uitvaartwensen?
Vraag bij ons vrijblijvend
een wensenboekje aan.
WWW.PAULIENUITVAART.NL

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

‘Voetbal is oorlog, tennis is kunst(gras)’
Ton Matthijssen

Ins&Outs

Mij is gevraagd iets te schrijven over de
geschiedenis van Tennisvereniging Engelen.
Daar waar Els Brendel in het vorige nummer
van De Tweeterp veel schrijfvoer kon putten
uit haar interview met de eerste voorzitter,
Harrie Rovers, moet deze schrijver zijn
grijze cellen laten knarsen en alle Ins&Outs
doorspitten, ons clubblad dat negentien
jaargangen heeft gekend in een oplage van
zes per jaar. Het blad kreeg regelmatig een
nieuw jasje, veelal ontworpen door Renate
van Stiphout, maar die had er dan ook voor
gestudeerd. Nu is het niet zo dat Els al het
gras voor mijn voeten heeft weggemaaid,
dat kan ook helemaal niet, want er liggen
zeven banen kunstgras, dus er valt niks te
maaien.

Tenniscomplex met veel activiteiten

Na een gedegen voorbereidingsfase met
een oprichtingsvergadering in 1994 werd
de goegemeente van Engelen en Bokhoven
uitgenodigd om op 25 maart 1995 aanwezig
te zijn bij de officiële opening van tenniscomplex Engelen (zo stond het op de invitatie). Nou, zo complex was het niet, het
tennispark stond nu echt ‘op de kaart’. Al
direct na het installeren van het eerste
bestuur met de daarbij behorende commissies, werden verschillende tennisactiviteiten georganiseerd. Zo kenden we het
‘Vroege Vogeltoernooi’, het ‘Midzomer-

nachttoernooi’, het ‘Miniorentoernooi’ en
niet te vergeten het ‘(V)echtparentoernooi’.
Natuurlijk waren er ook clubkampioenschappen die bij winst je ranking omhoog
konden stuwen. A is wel erg hoog en dan
moet je denken aan ene Richard Krajicek, C
was goed voor bijvoorbeeld een van onze
clubkampioenen Willem Schellekens, en
E, ja dat was de schrijver dezes. Je huistelefoon kreeg er een tiende cijfer bij en in
het opvolgende jaar hadden we naast de
(tennis)vereniging ook de (tennis)stichting
Engelen, dit vanwege de Belastingdienst,
geloof ik.

Sportieve én culinaire hoogstandjes

Naast natuurlijk de nodige sportieve
evenementen werden er ook regelmatig
culinaire avonden georganiseerd voor de
leden, zoals een mosselavond op zwaar
Belgisch bier. Om 0.30 uur kwamen we
tijdens de Nieuwjaarsnachten bij elkaar tot
in de kleine uurtjes … toen kon dat nog.
Er werden op het plantsoen grote stenen
geplaatst uit het Juragebergte (onthuld
door de wethouder) zonder overigens een
causaal verband met de club. Het park ligt
namelijk niet in Frankrijk maar op het Hoenderland in Engelen, ja!
In 1997 werd het eerste open ‘Dubbeldooiertoernooi’ georganiseerd en breidden we
onze sportieve mogelijkheden uit door de
aanleg van een heuse Pétanquebaan. Zou
Jeux de Boules dan toch in de Jura zijn

Nieuwe omslag van Renate van Stiphout

uitgevonden? Ook na de millenniumwisseling, die zonder echte problemen verliep,
bleef het ledenaantal gestaag groeien, met
name door de aanwas vanuit de nieuwe
kastelen van de Haverleij. De edelen waren
welkom. Ook wij moesten wennen aan de
invoering van de euro in 2002 door factor
2.21 te hanteren. De dames organiseren
hun eerste Ladies Day (men not allowed) en
we stellen voor het eerst het Hoenderhok
beschikbaar als stemlokaal.
In 2004 bestaan we 10 jaar: een mooie gelegenheid voor een sportief feestje en we
laten natuurlijk de ‘oud’-voorzitters aan het
woord in ons clubblad Ins&Outs. Bovendien hebben we alle reden om de zesde en
zevende baan aan te gaan leggen vanwege
het nog steeds groeiende ledenaantal. We
werden zowaar sportief multifunctioneel
door naast Tennis en Pétanque nu ook een
Dartbord op te hangen … met dank aan de
goede prestaties van Raymond van Barneveld. We krijgen een wel heel chic geplastificeerd tennispasje: je eigen postzegel
staat erop met een andere systematiek van
ranking, namelijk nu oplopend van een 9
tot bij ons de 3, 1 is voor Verkerk.
Het is inmiddels 2005, de Europese
Grondwet komt van de grond! Balkenende
en Wouter Bos steken daar geen eikenhoutenstokje voor! Wij als sporters merken daar
echter nauwelijks wat van en dus blijven we
fanatiek ons balletje slaan. Gedenkwaardig
was wel de dag van 25 november: toen viel
er wel zó veel sneeuw dat geheel Nederland
plat lag en reizigers in sporthallen moesten
slapen en wij, door de onbespeelbaarheid
van de banen, ons dan maar overgaven aan
een stevig potje darts, ook mooi.
Defensie stuurt troepen naar Afghanistan.
Mijn zoon moet daar ook vier maanden
naartoe, en wij als tennissende ouders
blijven met gemengde gevoelens achter.
In juni volgt deel 2 van de geschiedschrijving van Tennisvereniging Engelen.
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AquAmigos

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

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
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

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

Triatleten hebben een andere zwembehoefte dan wedstrijdzwemmers. Voor hen
is het zwemmen met een goede langebaantechniek in combinatie met duurvermogen
essentieel om fit aan de volgende onderdelen van de triatlon te kunnen beginnen.
AquAmigos speelt op deze behoefte in
door op bepaalde uren triatleten/biatleten
ruimte te bieden om met soortgenoten
in een eigen baan/banen (bijvoorbeeld
zes zwemmers) eigen programma’s te
zwemmen. Aan het begin van de training
kan een programma gekozen worden uit
een map, al dan niet in overleg met de
aanwezige trainer, of een eigen programma
gezwommen worden. Hierbij is het bij
voorkeur wel handig om de programma’s
op elkaar af te stemmen.
Je kunt dan zwemmen op maandagavond
21.30 tot 22.30 uur, woensdagochtend 6.00
tot 6.45 uur of 6.45 tot 7.30 uur, vrijdagochtend 6.00 tot 6.45 uur of 6.45 tot 7.30 uur,
of zaterdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur (zie
website voor de beschikbare middagen).
Dit is speciaal voor triatleten of biatleten die
zelfstandig willen werken aan hun zwemconditie en zwemtechniek onder begeleiding van een gediplomeerde zwemtrainer.
Contributie is € 24,90 per maand. Het zou
mooi zijn als we aan het eind van 2019 zes
tot acht leden per trainingsuur hebben
die een eigen baan kunnen benutten. En
waar mogelijk zijn er enkele triatleten die
met hun ervaring dit programma uit willen
bouwen tot een volwaardige afdeling.

Zwemwedstrijden zwemmen?

Uitbreiding van dit lidmaatschap kan naar
een lidmaatschap met startvergunning
van de KNZB. Je bent dan gerechtigd om
namens AquAmigos uit te komen op de
Open Water- of LAC-zwemwedstrijden van
de KNZB. Hiervoor geldt een andere contributie van € 36,40 per maand.
Info: mail je vraag naar triathlon-openwater@aquamigos.nl t.a.v. Franciene Ramakers en/of maak een afspraak voor een
gratis proeftraining op maandagavond of
zaterdagmiddag.

Zonnige aftrap Peter Pan Speelveld
Monique Geertsen
Onder de vrolijke naam Peter Pan Speelveld is op donderdag 18 april naast het
Slot Haverleij een kunstgras trapveldje
geopend. Dit in het bijzijn van kinderen
van het kinderforum van de Antonius
Abtschool, Bram van der Ploeg van de
bestuursraad, wijkmanager Ronnie van
Gaal van de gemeente, de tv en natuurlijk
De Tweeterp zelf!
Op de eerste lentedag dat de zon echt gul
lachte, stond er ook op de gezichten van
alle kinderen bij het speelveld naast het Slot
Haverleij een grote glimlach gebeiteld. We
noemen hier vooral Elke, Jip, Victor, Wessel
en Samuel. Zo heten de vijf leden van het
kinderforum van de Antonius Abtschool
die een voortrekkersrol hebben gespeeld
bij het verwezenlijken van het kunstgras
trapveldje.
Hun wensen waren al snel Bram van der
Ploeg van de bestuursraad ter ore gekomen.
Bram, zelf pas tweeëntwintig, zet er zich
met hart en ziel voor in dat kinderen zich
op een prettige manier kunnen uitleven
met sport en spel. Samen met Bram polsten
de kinderen de buurtbewoners en legden
ze contact met de gemeente.

in de natuur. Hier is veel ruimte. Maar
eerst was de grond keihard met allemaal
hobbels, en soms heel drassig. We kwamen
dan heel vies thuis en dat vonden onze
ouders niet leuk.”
En zo kwam er dan het Peter Pan Speelveld,
een plek door kinderen en voor kinderen.
Het is groen, van kunstgras (grasmaaien
en onkruid wieden niet nodig), en geschikt
om te voetballen en te hockeyen. Een hekje
staat er niet omheen, dat zou niet passen in
de natuurlijke omgeving.

En nu is iedereen blij. De kinderen, omdat
ze fijn in de natuur kunnen spelen naast het
Slot Haverleij. De buurtbewoners, omdat
de kinderen nu naar verwachting minder in
het Slot zelf zullen rondhangen. De ouders,
omdat de wasmachine nu minder hoeft te
draaien. De bestuursraad en de gemeente,
omdat de Haverleij er weer een mooie plek
bij heeft om te spelen en te ontspannen.
En wie uit gevoetbald is, roetsjt ook nog
even van de kabelbaan ernaast af. Maar dat
kon al een tijdje.

Geen hobbels en modder meer

Waarom wilden de kinderen zo graag een
trapveldje? “Wij willen lekker voetballen

vlnr Elke, Jip, Victor, Wessel en Samuel,
middenachter Bram van der Ploeg

Keerpunt in Bokhoven
Op zondag 7 april jl. was bij café Het Veerhuis in Bokhoven het keerpunt van de
Vuelta-editie van de Mathieu Hermans
Klassieker. Ruim 700 fietsers deden mee
aan deze ronde van 90 of 138 kilometer. De
start en finish waren in Dongen. Mathieu
Hermans is de initiatiefnemer van deze
toertocht, met als doel om geld op te halen
voor de Stichting Gijsje Eigenwijsje. Deze
stichting maakt het mogelijk dat gezinnen
van ernstig zieke kinderen een fijne week
kunnen beleven in een van de vakantiehuisjes van de stichting. “We zijn trots
dat we dit jaar een bedrag van maar liefst
10.000 euro over kunnen maken naar het
goede doel”, zo maakte Mathieu direct na
de tocht de voorlopige opbrengst bekend.
Assurantiekantoor Ludo Hooghiemstra en
Inveks assurantiën deden in Bokhoven als
sponsors enthousiast mee aan dit wielerfestijn.
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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

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

Vijftig jaar Vakantiejeugdwerk
Dat hadden ze in 1969 niet kunnen voorspellen. Omdat twee of drie weken op
vakantie gaan met het hele gezin toen
nog een uitzondering was, wilde men
de jeugd, in totaal toen 180 kinderen
in klas 1 t/m 6, in de zomervakantie ook
enig vertier bieden. Daarom begonnen
enkele leden van het oudercomité van
de toenmalige Sint Lambertusschool, in
samenwerking met het oudercomité van
de kleuterschool en het bestuur van de
‘Jeugdbelangen Engelen-Bokhoven’, het
comité Vakantiejeugdwerk. Nu vijftig jaar
later is het nog steeds een niet weg te
denken evenement in de zomervakantie,
waar men over deelname niet hoeft te
klagen en de jeugd naar uitkijkt.

Initiatiefnemers

De heren Th. Sars, Zeldenrust jr., Jan Cornelissen, L. Emmen en mevrouw T. Smit
trokken samen met enkele leerkrachten de
eerste keer de kar. Jeugdbelangen organiseerde in 1969 de eerste avondvierdaagse,
en samen organiseerden zij een jeugdkampioenschap vissen in De Vlacie, bloem- en
fruitschikken, vliegerwedstrijd, poppenbureau, twee filmmiddagen en een ballonnenoptocht ter afsluiting. Deze activiteiten
werden verspreid in de zes vakantieweken
georganiseerd.
In 1973 werd het stokje overgedragen aan
een club die bestond uit de heren Klein,
Huijsmans, Verlaat, Meijs, Peperkamp,
Oosterveld en mevrouw Nel Murray. Zij
hebben dit gedaan tot 1979. Bijzonder
noemenswaardig was de afsluiting van het
Vakantiejeugdwerk in die jaren door carnavalsvereniging ‘De Terpers’. Was er in 1970
al eens een kampvuur met een troubadour
geweest bij het Engelermeer - waar toen
een grote zandopslag bijna was afgegraven
- in de jaren 1974 en enkele jaren erna was
de afsluiting op de hoek van de Henriëttewaard. Ruim 400 aanwezigen staken met
het pontje De Dieze over, waar ook het
kampvuur werd ontstoken en ‘De Terperlandkapel’ voor de muziek zorgde.
Gaandeweg vroeg men steeds meer de
medewerking van een aantal verenigingen.
Zo bleef de avondvierdaagse het evenement
van Jeugdbelangen. Ook organiseerden zij
een artistieke middag, volksdansen en een
driedaagse zeskamp. Hengelsportvereniging De Meer nam de organisatie van het

In 1972 vermaakte de jeugd zich opperbest op een grasveld achter De Engelenburcht
tijdens een zeskamp, die toen al werd georganiseerd door John Conelissen.

vissen ter hand, zuster Wijffels van de Kruisvereniging deed het poppenbureau met
de heer Marjot als poppendokter. Ook de
heren C. Oosterveld, J. van der Lee, Zeldenrust jr. en J. Cornelissen en mevrouw de
Visser waren betrokken bij de organisatie.
Rond 1980 werden de activiteiten geconcentreerd in de laatste weken van de
schoolvakantie. Toen stonden mevrouw T.
Smit en de heren E. Meijer, S. Hooghiemstra
en H. Velthuizen aan het roer en zij organiseerden een kinderruilmarkt, een viswedstrijd samen met Hengelsportvereniging
De Meer, boetseren en pleintekenen samen
met  oudercommissie B’Engelenbak, sportinstuif samen met de Recreatieve Sportvereniging, een bouwweek samen met
FC Engelen, een poppenkast samen met
peuterspeelzaal ‘De Boefjes’, poppenbureau samen met zuster Eijkmans, touwtrekken samen met de evenementencommissie Engelenburcht en een indianenfeest
voor peuters en kleuters samen met John
Cornelissen.

Jonge honden

In 1981 stopte het bestaande comité en
namen John en Ans Cornelissen, Hans
Groenendaal, Helma van den Akker, Petra
Heimeriks, Clemens Jans en Hans van de
Ven, toen actief als ‘De Aktieve Jongeren’,
als een stelletje ‘jonge honden’ het stokje

Nieuwe leden gezocht
Elke donderdagavond klaverjassen we. We
kunnen echter wel een aantal nieuwe leden
gebruiken. Kom gerust eens langs om te
kijken. We beginnen iedere donderdag om

19.30 uur en spelen dan ongeveer tot 22.00
uur. Gezelligheid is troef.
We zijn te vinden in de BBS Boschveld,
Zernikestraat 2, 5223 CD ’s-Hertogenbosch.

over. Want de vakantiejeugdwerk-traditie
waar ze zelf aan hadden meegedaan mocht
niet verloren gaan.
Er was wederom: vissen met de familie
Maas, poppenbureau met zuster Eijkmans,
sportief allerlei met FC Engelen, poppenkast en disco met ‘De Terpers’, sport en spel
met Recrea Sport, kindermiddag met ‘De
Boefjes’ en avondvierdaagse met Jeugdbelangen. Ook werd toen de dorpshappening
met touwtrektoernooi en biertent op het
veld aan het Postekampke geboren.
In 1984 kwam Hanny Brouwers het team
versterken en verliet Clemens de club. In
1985 gaf Petra Heimeriks het stokje over
aan Emy Hermans. Intensief was toen de
samenwerking met buurtvereniging ‘De
Hoogkampers’ waaruit evenementen als
eieren gooien en polsstokspringen over de
sloot geboren werden. Programmaonderdelen met diverse verenigingen waren toen:
film in het dorpshuis, fiets-tweedaagse, één
avond weggebracht met bus en vrachtwagen, kleuter- en peutermorgen, dierenbureau met dierenarts Henk Wezelenburg,
spektakelmiddag, hindernismiddag, Franse
avond met jeu de boules, volleybaltoernooi, vliegerfestival, vissen, poppenbureau,
kijk- en doe-allerlei, bouwdag, wandel-driedaagse en geinbaan.
Vervolg in de volgende editie.

Voor auto’s zijn er speciale parkeerplaatsen
beschikbaar voor bezoekers van de BBS.
Voor contact: Dirk Huisman tel. 06-22850341
of Thea Bosman tel. 0623724707
De Tweeterp mei 2019 • pagina 37

Engelense natuurgebied is groot, mooi en dichtbij
Martin Kroezen
Tussen het Engelermeer en het Meer van
Engelen beheert Staatsbosbeheer (SBB) een
machtig mooi natuurgebied met ligweiden
voor passieve recreatie en veel wandelgelegenheid voor de actieve natuurliefhebbers
onder ons. Parkeren kan op de parkeerplaats bij het Engeler Visserspad. De fietsen
moeten achterblijven, ergens worden vastgezet met een kabel- of kettingslot. We
hopen als bestuursraad daar nog eens een
professioneler fietsenrek te krijgen. Even
genieten van het uitzicht over het Engelermeer naar Vlijmen: er liggen boomstammen om dat al zittend tot je te nemen.
Fantastisch, vooral bij zonsondergang, een
goede camera waard!
En dan rechtdoor naar de haven van de
Hengelsportvereniging, waar je moet/mag
kiezen tussen rechtdoor het SBB-gebied
in dan wel linksaf de Appeldijk op naar de
populierenakkers, die als honden-losloopgebied aansluiten bij eenzelfde bomengroep aan de overkant van de drukke
Haverleij.
Het SBB-gebied begint direct na de vistrap
die de twee waterplassen links en rechts
verbindt. Omdat het een vistrap is, moet
deze wel op gezette tijden opgeschoond
worden om de vissen daartoe ook de gelegenheid te geven. Het Meer van Engelen
(links) staat als gevolg van de natuurlijke
grondwaterstromingen altijd iets hoger
dan het Engelermeer (rechts).
SBB heeft vooral natuur in zijn vaandel
staan, reden waarom het daar verboden is
om van de kant af te vissen, om te jagen
en zeker om strikken te zetten. Dat laatste
gebeurt gelukkig slechts sporadisch.
Eenmaal in het SBB-gebied kun je na enkele
tientallen meters rechtsaf de lig- en speelweide op, die zich over ruim een kilometer
langs het Engelermeer uitstrekt. Met steeds
een doorkijk vanaf die grasvlakte tussen
de oeverbegroeiing door naar het Engelermeer. Je aangelijnde hond en jijzelf kunnen
daar ook te water. Je hond moet wel aan de
lijn, want anders stoor je de fauna die daar
ruim aanwezig is. Allereerst in het voorjaar
de grond-broedende vogels, maar ook de
reeën waarvan het kalfje helaas verstoten
wordt als je hond te dicht in de buurt is
geweest. Om zelf een ree te zien moet je
wel voor dag en dauw op en heel stil zijn.
Bij de morgenstond - heeft goud in de
mond - maak je een goede kans op vogels
als specht, waterral en ijsvogel. Let op de
aankondigingen van de jaarlijkse rondleiding door IVN en ook door anderen, zoals
stadsecologen. En met IVN kijk je in het
najaar ook naar paddenstoelen. De gidsen

vanuit SBB hebben na het naakt- en seksgedoe er enkele jaren geleden helaas de
brui aan gegeven. Het is door beter toezicht
en handhaving sterk verbeterd, maar helaas
nog niet helemaal uitgeroeid. Hopelijk
nemen zij nu toch hun oude routine ook
weer op.
SBB heeft een contract met een geitenhouder die daarmee zorgt dat het gebied
voldoende open blijft en niet door de
natuur weer terug veroverd wordt en
daarmee ontoegankelijk. Dáár een hond in
de buurt levert nog een hogere bekeuring
op dan ‘zo maar ergens uw hond’. En hij/
zij kan nog zo lief zijn en volgens jou nooit
jagen, maar dat weten die broedende vogel
en dat reekalfje helaas niet. Dus houd je
aan de regels: ze staan er niet voor niets.
En als je doorloopt en net voor de kraal van
de geiten links door het hek het hooiland
oversteekt, dan heb je daarna 3 keuzes:
• Linksaf naar de vogelkijkpost bij het
Meer van Engelen; de kijkwand is helaas
gesloopt nadat vandalen er vuurtje
stookten, maar het uitzicht is nog steeds
de moeite waard. Het pad loopt dood en
na terugkomst moet je weer kiezen uit
rechtdoor of rechtsaf.
• Rechtsaf doorlopen naar de oude
eendenkooi, die langzamerhand helemaal verlandt. Daar kun je nog verder
naar het fiets-/voetpad langs de A59
en je passeert er nog een aantal bijenkasten. Heel bijzonder, zo eenzaam in
het groen maar (helaas) zo dicht bij het
lawaai van die A59.
• Rechtdoor over het vlonderpad door het
rietmoeras naar de Appeldijk. Nadat u
het bos (waarin rechts nog een prachtig
schoon watertje) uitkomt, gaat u linksaf
de Appeldijk op (niemand weet waarom

die zo heet) en dan via het honden-uitrenveld en het op instorten staande
ooievaarsnest terug naar de parkeerplaats aan het Engeler Visserspad.
Nog wat adviezen van een ervaren wandelaar daar:
• Neem een kijker mee en neem een tas/
zak mee voor alle rommel die een ander
vergat. Deponeer die in de afvalbakken
bij de parkeerplaats. Als die beide vol
zijn, maak je een foto en stuur je die door
via de BuitenBeter-app; er volgt altijd
een snelle reactie.
• Goed schoeisel is wel gewenst en in
natte tijden liefst waterdicht.
• Bel de SBB-BOA als je ongewenste of
verboden zaken opmerkt, zoals hierboven aangegeven of anderszins: Jan
van Belzen op 06 82909357
• Mail aan SBB wat er zo mooi is en wat
in jouw ogen misschien nog beter
kan: info@staatsbosbeheer.nl. Zet de
bestuursraad in cc: info@bestuursraad.
nl.
• Mail burgemeester Mikkers, vooral over
orde en veiligheid: j.mikkers@s-hertogenbosch.nl en weer de bestuursraad in
cc.
• Kijk eens op de boswachtersblog: www.
boswachtersblog.nl/Noord-Brabant
naar alle inspanningen van de boswachters en geef ideeën voor nog meer en
nog beter, als dat kan.

Stemmige herdenking 4 mei
Op zaterdag 4 mei jl. werd ook in Engelen
weer de jaarlijkse dodenherdenking
gehouden. Dit jaar met als thema: In vrijheid handelen.

Kerk

In een volle Protestantse kerk was er een
korte dienst die begon met een lied om
vrede, vervolgens een gedicht, een lezing
uit de bijbel, muziek van Els Althuizen op
fluit en ‘Stay with me till the morning’,
gezongen door het Kadekoor.
In het herdenkingswoord memoreerde
pastor Fons Boom de woorden keuze, vrijheid en handelen.
Handelen is reageren op wat gebeurt.
Gevangenen in de kampen maakten de
keuze om tot het uiterste te gaan om te
overleven. Soms is er geen vrijheid van
handelen en moet je een keuze maken.
Vrijheid, keuze en handelen waren vijf jaar

Ons bankje
Anneke van der Giessen
Een aantal jaren geleden heeft Engelen een
prachtig bankje cadeau gekregen.
Het werd geplaatst op de dijk dicht bij de
zaak waar lekkere patatjes gemaakt worden.
Liefhebbers zouden dáár op die bank
kunnen genieten van een hapje of snapje
uit de cafetaria . Heel aardig bedacht.
Máár … Die liefhebbers zetten meestal hun
auto voor of naast het bankje. 10 meter
verderop parkeren is te veel gevraagd.
Het bankje is meestal ingeblikt.   Dat is zo
jammer. Ook de natuur heeft ruimte nodig.
Zóveel  ruimte is echter ook niet nodig.

verscholen in geweld en dwang. We weten
er veel van, maar weten we ook wat er nu
gebeurt in onder andere Syrië en zien we
de intolerantie in West-Europa? Wij hebben
nu de keuze om in vrijheid te handelen,
in de hoop te leren van het verleden en
te handelen naar de toekomst. Tijdens de
voorbeden werd stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers en de hedendaagse vluchtelingen.

Monument

Begeleid door de trom vertrokken de
aanwezigen naar het monument. Het
bloemstuk werd gedragen door een
achter-achterkleinkind van Fientje Brouwers, een van de gevallen dorpsgenoten.
Na twee minuten stilte en het blazen van de
‘Taptoe’ werd door Fouad Kabbout, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, een krans gelegd.

Fietsende voorbijgangers kunnen de uitnodigende rustplaats haast niet herkennen
door blik of bloemen. Bloemen zijn prachtig.
Ons bankje echter ook.
Wie weet een betere plaats? Waar het echt
gebruikt kan worden.

Wolter van Klompenburg memoreerde
de onvrijheid tijdens de oorlogsjaren en
de vrijheid die Maximiliaan Kolbé had om,
in plaats van iemand anders, te sterven.
Tevens werd de keuze om Joodse mensen
te laten onderduiken in onze eigen dorpen
herdacht. Het was handelen in vrijheid:
‘Wat zou ik nu doen?’ Ook bij het monument zong het Kadekoor twee stemmige
liederen. De herdenking werd besloten met
een bloemenhulde door de aanwezigen en
een kopje koffie in De Engelenburcht.

Dank

De organisatie wil iedereen die heeft
meegewerkt heel hartelijk bedanken. Gezamenlijk maakten we er een geslaagde,
waardige herdenking van.  
Voor meer foto’s kijk op www.tweeterp.nl

Strijd om het
zwaard
Op zaterdag 2 november a.s. wordt de
strijd om het zwaard gespeeld!
“De strijd om het zwaard?”, hoor ik u
denken. Jazeker! De strijd om het zwaard!
‘De strijd om het zwaard’ is de nieuwe
opzet van de golfdag die voorheen ‘Battle
of the Castles’ heette en die nu bedoeld is
voor het dorp Engelen en de kastelen. In de
komende edities van De Tweeterp gaat u
meer lezen over die strijd om het zwaard
en waarom u dit niet wilt missen. Noteert
u vast in uw agenda: zaterdag 2 november
‘De strijd om het Zwaard’.
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De klok van de Sint Lambertuskerk
In de periode dat in de parochie alle activiteiten gekoppeld waren aan het thema
‘Wat is tijd?’ bracht Rob van Linden van
Heemkundekring Angrisa een publicatie
uit over de klokken in de toren van de kerk.
In deze editie een artikel over de luidklok.
In 1933 werd de nieuwe Sint Lambertuskerk
gebouwd op de plaats van de oude, uit 1830
stammende Waterstaatskerk, die na meer
dan 100 jaar gebruik te klein en ook bouwvallig was geworden. De oude luidklok
van deze kerk werd wederom in gebruik
genomen in de nieuwe kerk.
Waarschijnlijk eind 1942 werd deze klok
geroofd door de Duitse bezetters in het
kader van de zg. ‘metaalverordening’ die
door Rijkscommissaris Seyss-Inquart werd
afgekondigd. Deze verordening leidde in
heel Nederland tot de inbeslagname van
honderden kerkklokken die omgesmolten
zouden worden tot oorlogsmaterieel. De
precieze datum van de klokkenroof in
Engelen blijkt niet uit de kerkarchieven,
maar het feit dat eind 1942 ook de klok
van Bokhoven werd geroofd maakt het
waarschijnlijk dat in deze periode ook
de klokken van de andere gemeenten in
deze regio werden geroofd. Van de Engelense klok werd later wel nog de klepel
teruggevonden in de tuin van de pastorie.
In augustus 1942 had toenmalig pastoor
Serrarens van bisschop Mutsaerts al schriftelijk een richtlijn ontvangen over deze
verordening, waarbij werd aangegeven dat
het een gewetensplicht was de gewijde
klokken niet aan te geven of in te leveren.
Indien echter door de bezetter dwang zou
worden uitgeoefend moest men zwichten
voor de overmacht en geen verzet plegen
bij het weghalen van de klokken. Zodoende
bleef de Sint Lambertuskerk tijdens de rest
van de oorlog verstoken van een luidklok.
Ook de oude, in 1668 gegoten luidklok van
de Protestantse Kerk werd geroofd. Deze
werd echter later wel nog teruggevonden.
Direct na de oorlog, in 1946, werden de
kerkbesturen in de gelegenheid gesteld de
schade als gevolg van de klokkenroof te
laten registreren en op basis daarvan een
schadevergoeding te ontvangen.
Aan Engelen werd een vergoeding van  
486,- gulden toegekend, die kon worden
verkregen na aangetoond te hebben dat
een nieuwe klok was geleverd. In 1948 werd
daarop een nieuwe luidklok besteld bij de
firma M. van de Kerkhof te Aarle-Rixtel.
Deze klok moest 110 kilo zwaar worden en
van toon Fis. De uiteindelijk in februari 1949
geleverde klok hangt nog steeds in de Sint
Lambertuskerk en draagt een wat merkwaardige inscriptie van 37 letters die een

aantal namen vormen:
“Maria Antonius Anno Gertrudis
Hildegondis”
Uit de geschiedenis van de kerken in
Engelen blijkt nergens dat deze namen een
belangrijke rol zouden hebben gespeeld. De
vraag rijst waarom juist deze namen op de
klok staan vermeld. Een duik in de kerkarchieven uit de betreffende periode leert
dat de klokkenleverancier eind 1948 aan
pastoor Van Rooijen schreef dat er toevallig
nog een andere klok beschikbaar was van
dezelfde toon en gewicht, gegoten door
de firma Gebrs. van Bergen te Heiligerlee,  
en dat de parochie Engelen deze eventueel zou kunnen overnemen. Direct na de
oorlog was er een grote vraag naar nieuwe
klokken en vanzelfsprekend probeerden
de leveranciers het vele werk zo efficiënt
mogelijk uit te voeren. Reeds aanwezige
klokken, die zonder koper bleven, werden
natuurlijk maar al te graag aangeboden aan
klanten. Deze klok was dus oorspronkelijk
niet voor Engelen bestemd en dat verklaart
dan ook de vreemde inscriptie.
De nieuwe klok was al in februari 1948
officieel gekeurd. Het keuringsrapport
werd echter abusievelijk verstuurd naar de
zusters van het St. Josephgesticht in Venray.
Wat was hier nu fout gegaan? Het blijkt dat
het gesticht in Venray al geruime tijd eerder
eveneens een luidklok had besteld bij de
firma M. van de Kerkhof te Aarle-Rixtel van
eveneens 110 kilo en toonhoogte Fis. Echter
de levering van deze bestelde klok bleef
erg lang voortslepen. Uiteindelijk reclameerden de zusters van het gesticht bij de
leverancier en drongen aan op een snellere
levering van de nieuwe luidklok. De firma
wilde de zusters graag tegemoet komen
en stelde voor om een direct beschikbare
bestaande klok met gelijk gewicht en toonhoogte te leveren, die afkomstig was uit een
oude fabriekshal en reeds voor de oorlog
was gegoten. De zusters gingen hiermee
akkoord en de oorspronkelijk bestelde klok
werd vergeten. Die laatste klok kon echter
niet meer worden geannuleerd bij de gieter
en werd daardoor uiteindelijk in februari
1948 toch opgeleverd. Daar er geen koper
meer voor was, verdween ze in de opslag
en zodoende kwam deze klok in beeld bij
de bestelling van de luidklok voor Engelen
in december 1948.
Pastoor Van Rooijen wilde vervolgens de
aanschafkosten van de nieuwe klok declareren bij de Herstelbank maar had daarvoor
het keuringsbewijs nodig. Toen hij daarnaar
vroeg bij keurmeester Smeijers deelde deze
hem mede dat dit keuringsbewijs niet meer

beschikbaar was, daar het al was verzonden
naar de zusters te Venray. Verdere navraag
bij de zusters leerde hem dat deze ook niet
meer over dit bewijs beschikten, daar deze
het al hadden verzonden naar de Herstelbank om een vergoeding van 217 gulden te
kunnen krijgen voor hun oude klok.
Pastoor Van Rooijen stuurde vervolgens
in december 1948 wederom een brief aan
de zusters van het gesticht waarin hij hen
betichtte van het onrechtmatig innen van
een vergoeding bij de Herstelbank. Ook
werd het voorval gemeld bij bisschop
Mutsaerts van Den Bosch. De zusters, die
ook van de bisschop vervolgens een brief
hadden ontvangen, reageerden hierop in
januari 1949 enigszins verbolgen en gaven
aan dat men weliswaar een beetje verrast
was door het rapport, maar dat men
gedacht had dat het toch wel zou kloppen
vanwege de correcte gegevens die in het
rapport stonden vermeld over de door hen
bestelde en ook geleverde klok. Dat de klok
uit de fabriekshal niet het juiste opschrift
had, had men daarbij kennelijk over het
hoofd gezien.
De zusters stelden daarop voor dat het kerkbestuur van Engelen een tweede keuring
zou aanvragen voor de klok die in Venray
hing en zou zorgen dat de vergoeding
op basis van deze keuring bij de zusters
terecht zou komen. Pas na ontvangst van
een verklaring van het kerkbestuur dat ze
bereid waren dit zo te gaan doen, zouden
de zusters de door hen ontvangen vergoeding van de Herstelbank overmaken aan de
parochie Engelen.
Er volgden nog diverse briefwisselingen
tussen het bisdom, het gesticht en de
keuringsmeester waarvan niet alle originelen in het kerkarchief aanwezig zijn,
maar uiteindelijk blijkt uit het feit dat aan
de parochie Engelen een bedrag van 511,94
gulden werd gegireerd door de Herstelbank, dat e.e.a. toch op zijn pootjes terecht
moet zijn gekomen.

Herdenking 75 jaar bevrijding
In oktober 2019 wordt gevierd dat 75 jaar
geleden de gemeente ’s-Hertogenbosch is
bevrijd van de Tweede Wereldoorlog. Er is
van zondag 20 oktober tot en met zondag
27 oktober een uitgebreid programma
voor alle kernen. De dorpen Engelen en
Bokhoven herdenken op vrijdagmiddag
25 oktober deze bevrijding met een
lezing, muziek, zang en een kranslegging
bij het oorlogsmonument. Het accent ligt
hier meer dan in andere kernen op het
herdenken van de vele burgerslachtoffers en het beschouwen van de enorme
oorlogsschade. Tussen oktober 1944 en
mei 1945 maakten beide dorpen een
afschuwelijke periode door. Ter herinnering hieraan stellen voorzitter Frans Lucas
van heemkundekring Angrisa en historicus Kees van den Oord uit Bokhoven
verhalen samen. Ooggetuigen vertellen
over hun belevenissen. Deze keer het
verhaal van Harrie van Cromvoirt over
de Duitse troepen, de evacuatie en het
verbergen van Joodse Nederlanders in
Bokhoven.
Kees van den Oord

De evacuatie

Harrie van Cromvoirt (1939) is op dit
moment de oudste Bokhovenaar die hier
woont. Harrie is aan het Driekoningenplein
nummer 4 geboren en getogen. In 1963
heeft hij zijn geboortedorp verlaten en is
onlangs in 2014 teruggekeerd. Harrie zit vol
herinneringen aan personen en situaties die
menig bewoner niet meer kent en weet. De
eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog
gingen aan hem voorbij, maar 1944 en 1945
staan nog altijd op zijn netvlies. Hij weet
nog hoe de evacuatie van zijn familie in
november 1944 ging. Vooraf reed de platte

wagen met de overburen: moeder, Anton,
Sjef en Riet van Mil. Verder zaten op de
wagen de kleuters Harrie en Leo van Cromvoirt, samen met tante Drika van Mil. “Mijn
moeder (Nel van Cromvoirt-van den Oever)
mende de wagen. We werden gevolgd door
Koosje en Gerard van Mil, ieder met drie
koeien. Mijn oudste broer Jos had ook drie
koeien bij zich, onze Truus begeleidde twee
koeien. Mijn vader Nardus sloot de stoet”,
aldus Harrie.
De familie Van Cromvoirt ging naar Vlijmen,
waar de familie Van Wagenberg voor de
verdere opvang en huisvesting zorgde.
“Mijn vader had een bijzondere relatie met
Van Wagenberg. Hij was samen met Jan van
Bommel uit Hedikhuizen als rentmeester
verantwoordelijk voor de uitgestrekte
weilanden en akkers tussen Hedikhuizen
en Engelen.” In Vlijmen bleef de angst en
duurde de oorlogsellende voort. Harrie
kan zich de inslagen van diverse V-1’s in
het centrum nog goed herinneren. Uit die
inslagen is later het Plein ontstaan.” De
V-1’s kwamen met een enorme knal neer en
vaagden een aantal huizen weg.”

Verwoesting en wederopbouw

De evacuatie van de familie Van Cromvoirt
duurde ongeveer 1 jaar. In november 1945
keerden de Van Cromvoirts weer terug
naar Bokhoven. Het dijkdorp was zwaar
verwoest. Harrie van Cromvoirt   heeft een
enorm geheugen en tekent voor zich uit,
welk pand wel of niet zwaar beschadigd
is. De boerderij van Van Cromvoirt aan het
Driekoningenplein was onbewoonbaar. De
ouderlijke boerderij van moeder Van Cromvoirt-Van den Oever naast het Veerhuis aan
de Maasdijk kon gelukkig wel betrokken
worden: het boerenleven kon weer
beginnen. In 1946 was de noodboerderij in

Foto: Leo en Harrie van Cromvoirt in 1947 aan de Maas
met Jefke Bouwens op de achtergrond.

L-vorm  aan het Driekoningenplein gereed,
met een  langwerpige noodstal richting het
noorden/de Maas.   Nardus van Cromvoirt
kreeg in 1952 subsidie voor een nieuwe
wederopbouwboerderij. Een jaar later
werd de noodboerderij gesloopt, en de
wederopbouwboerderij, ontworpen door
architect Tibosch uit Berlicum en gebouwd
door aannemer Strik uit Hintham, verrees.
De aansluitende noodstal voor koeien en
paarden bleef staan. Later werd de paardenstal verbouwd tot een woning 3a.

Nog een bijzondere herinnering

Harrie van Cromvoirt weet nog iets bijzonders te vertellen over de oude boerderij.
In 1944 kreeg vader Nardus de mededeling van het Duitse bezettingsleger dat
zijn boerderij werd gevorderd. “Het Duitse
leger wilde onze boerderij gebruiken als
commando-eenheid. De officieren hadden
hier een geschikte observatiepost aan én
over de Maas. Onderaan bij het veer naar
Ammerzoden lagen soldaten op wacht.
Dit betekende voor ons dat wij een nieuw
onderkomen moesten vinden.”
Richting de Maas werd in de hof een grote
schuilkelder gegraven. De afmeting was
volgens Harrie wel 3 meter breed en 20
Lees verder op pagina 42

Foto: Harrie van Cromvoirt tijdens de winter van 1953
met de gerestaureerde parochiekerk op de achtergrond.
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meter lang. “Je kon erin staan. De jongste
kinderen mochten als enigen in een ledikant slapen, de ouderen deden dat zittend
of op de grond. Het was groot, de melkbussen stonden er ook. Met petroleumlampen hadden we ’s avonds licht. Een pijp
gaf ons voldoende lucht. We gebruikten
dekluiken van een voormalig schip als dak.
Daarboven werd zeker anderhalve meter
grond gestort. De schuilkelder was veilig:
we hebben hier heel wat granateninslagen
doorstaan en overleefd.”
De familie Van Cromvoirt trok in de zomer
van 1944 naar de schuilkelder, en de Duitse
officieren betrokken aan het Driekoningenplein de boerderij. Tijdens deze perikelen,
vertelde Harrie, kregen ook drie Amsterdamse Joden enkele maanden hier een
onderduikplaats   “Er was in onze schuilkelder voldoende plaats. De familie Van
Wagenberg uit Vlijmen had hen naar ons

doorgestuurd. Het waren twintigers: Sjoerd,
Wim en Fien. Ze hebben allen de Tweede
Wereldoorlog overleefd. Mijn broer Leo en
zus Truus hadden na de oorlog nog contact
met hen.” De drie Joodse onderduikers
weken in november 1944, zo weet Harrie,
uit naar Mill, naar het kasteel Tongelaar, dat
sinds 1918 eigendom was van de familie Van
Wagenberg.

Het leven hervat in Bokhoven

Voor Harrie van Cromvoirt waren de laatste
jaren van de Tweede Wereldoorlog en de
wederopbouwperiode 1945-1950 achteraf
gezien een groot avontuur. “Als kind realiseer je je  nauwelijks de grote gevaren. Bij
de bevrijding van Bokhoven kan ik me de
chocolade herinneren. Ook de vliegtuigen,
de bombardementen en de beschietingen
rond de Hedelse brug maakten veel indruk.  
Toen onze noodboerderij in 1946 gereed

was, begon het leven in Bokhoven weer
opnieuw. Ik ging naar de noodschool, naar
juffrouw De Wit, en werd misdienaar onder
pastoor Breugelmans die de mis opdroeg in
de noodkerk.”

Reacties op oproep:

Ik wil de lezers bedanken voor tips en materiaal. Een distributiekaart, een persoonsbewijs, een rantsoenbon en een Brits propagandabiljet, verspreid door de RAF met een
foto van koningin Wilhelmina kwamen bij
mij terecht. Tevens ontving ik een dvd met
een film over de viering van de bevrijding
van Bokhoven in mei 1995. Ik ben nog op
zoek naar alledaagse foto’s/documenten
van Bokhoven en Engelen uit de periode
1939-1950. Meld je via   oordhist@home.nl
of 06-10481942.

Emanuel Pessanha geeft fadoconcert
René van der Hoeven
Zondag 7 april, een prachtige lentedag. In
plaats van er buiten van te genieten, toog
ik geheel tegen mijn gewoonte in naar de
oude Lambertus, naar een concert van tot
kunst verheven klaagzangen. Ik ben gek op
fado en Portugal, en mooi weer hebben we
wel vaker, vandaar. De Portugese zanger
Emanuel Pessanha trad op samen met
bassist Lucien Matheeuwsen. Zij spelen ook
samen in het fadoquartet Quatro Ventos.
Een fadoconcert in Engelen, ik heb het voor
de zekerheid nog even bij jonkheer mr.
A.C.P.M. van Bloemendaal* nagetrokken.
Het is voor het eerst en wat mij betreft
hopelijk niet voor het laatst.
Wat ik heb met fado? Lang geleden kwam
ik er mee in aanraking via de poëzie van
Jan Slauerhoff. Op het Portugese eiland
Madeira verzeilde ik ooit met een groep
vrienden in een ietwat achteraf-café waar
lokale zangers tot ons groot genoegen
fado zongen. Als kleine tegenprestatie
zongen wij tegen sluitingstijd,  a capella een
oer-Hollandse fado, pure Hollandse spleen:
Hazes’ Vlieger. Vreemd genoeg leken de
Portugezen niet zo onder de indruk van
onze muziek als wij van de hunne … zal wel
aan de taal gelegen hebben.
Twee muzikanten: Emanuel met zang,
gitaar en mondharmonica en Lucien op
contrabas, een virtuoos duo. Zonder begrip
van de woorden komt de emotie in de volle

kerk over. “Ik speel vanuit mijn hart”, zei
Emanuel in een van zijn toelichtingen. Dat
was te merken.
Emanuel heeft naast een mooie, diepe
zangstem een dito vertelstem. Zeer onderhoudend en met een charmante tongval
vertelt hij liefdevol en met humor zijn liedjes
in het Nederlands na en licht ze toe. Onder
andere over een man die verliefd wordt op
een sardientjesverkoopster. Hij drinkt zich
moed in en gaat naar de markt, waar het
meisje haar waren aan de man brengt. Daar
bekent hij haar de liefde en vraagt haar om
verkering. Emanuel eindigt het verhaal met:
“Hoe het verder gaat, weet ik ook niet, ’t is
fado.”
De sfeer van de kroeg heb ik een beetje
gemist maar niet voor lang. Het kerkje
bewees zich wederom als een magnifieke
concertzaal. Ook geen spijt van binnen
zitten met mooi weer, het tegendeel zelfs.
Helaas moest ik halverwege weg, dat was
een beetje mijn fado, of zoals het bij Slauerhoff heet ‘spleen‘, maar mijn dag kon niet
meer kapot.    
Ik kan u onderstaande ‘fado‘ van Slauerhoff
niet onthouden. Het gedicht is door Mila
Vidal Paletti vertaald in het Portugees en
Christina Branco zong het: A uma princesa
distante.
Het is ook vertaald en gezongen in het Fries
door Nienke Laverman: Foar de fiere prins.

Voor de verre prinses
Wij komen nooit meer saam:
De wereld drong zich tusschenbeide.
Soms staan wij beiden ’s nachts aan’t raam,
Maar andre sterren zien we in andre tijden.
Uw land is zoo ver van mijn land verwijderd:
Van licht tot verste duisternis – dat ik
Op vleuglen van verlangen rustloos reizend,
U zou begroeten met mijn stervenssnik.
Maar als het waar is dat door groote droomen
Het zwaarst verlangen over wordt gebracht
Tot op de verste ster: dan zal ik komen,
Dan zal ik komen, iederen nacht.
uit: Serenade (1930)
*Jonkheer mr. A.C.P.M. van Bloemendaal,
groot, zo niet dé kenner van de historie van
Engelen, zie zijn voorwoord in de strip ‘De
Geschiedenis van Engelen‘.

Dorpsagenda

Colofon

Zondag 19 mei
vanaf 12.00 uur

Opendag WV Engelermeer

Woe 22 mei & 12 juni
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 26 mei
14.00 uur

FC Engelen tegen Nieuwkuijk

Zondag 26 mei
14.30 uur

Ledenvergadering Angrisa en lezing
in De Engelenburcht

Dinsdag 4 juni
10.00 uur

Koffieochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woe 29 mei & 5 juni

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Maandag 10 juni

Engelenrun
vanaf BurgGolf

Zaterdag 15 juni
17.00 uur

Muziek op de Dieze
kade aan de Graaf van Solmsweg

Zondag 23 juni

U-Battle
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Jong geleerd is oud gedaan,
dus senioren vooruit kom aan.
Door sport en zelfs in draf te lopen,
steeds meer bewegen naar wij hopen,
dan staan wij in conditie mooi vooraan.

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 22 juni
Kopij moet uiterlijk

dinsdag 11 juni
binnen zijn.
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P lus Mulderetlren K idsrun
van de Eng

‘ONZE’ PLUS?
WAT MOETEN WE IN ENGELEN ZONDER
is onze Plus ook dit jaar weer met grote
lige evenementen mogelijk te maken. Daarom
Plus Mulder is er altijd bij om in ons dorp gezel
publiek en vrijwilligers goed verzorgd
Op 10 juni zorgen wij er weer voor dat lopers,
trots de hoofdsponsor van de Engelen Kidsrun!
goodie bag.
, een mooi parcours, een unieke medaille en een
worden. Je krijgt een startnummer met je naam
er voor lekker en gezond.
ten onder de aandacht. Wij gaan bij Plus Muld
Onze Plus brengt graag gezonde kwaliteitsproduc
en vooral ook veel plezier
open! Wij wensen alle hardlopers veel succes
Bij de Engelenrun ook: Lekker en gezond hardl
op de 1200 m, 6 km of de 12 km!
winkel een stempel halen op jouw
na de Engelenrun tussen 10 en 17 juni in onze
Wij zijn trots op alle sportieve prestaties! Kom
Mulder tegen alle lopers willen zeggen:
derklopje waarmee de medewerkers van Plus
startnummer. Je krijgt dan een eetbaar schou

ar graag op de route en in onze winkel!
‘KANJERS, jullie zijn GOED BEZIG!’ We zien elka

nl
Check voor programma en inschrijving: www.engelenrun.

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

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur

