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CB Life in het kort: Ben je opzoek naar
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Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
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Van de bestuursraad

Kennismaking en ﬁetstocht met wethouder Roy Geers
Op vrijdag 31 augustus kwam wethouder
Roy Geers naar Engelen-Bokhoven om
kennis te maken met de bestuursraad en
zich een beeld te vormen van het bestuursgebied waar hij de komende vier jaar nauw
bij betrokken zal zijn. Na ontvangst in de
vernieuwde Engelenburcht en een eerste
introductie op een viertal belangrijke
thema’s waar binnen de bestuursraad veel
aandacht voor is, fietste de groep een ronde
door Engelen, Bokhoven en Haverleij.
Stilgestaan werd bij belangrijke zaken als
• groene ruimte, agrarische bedrijven en
het Engelermeer;

•

toelichting op voorzieningen voor
cultuur, onderwijs en sport in Engelen/
Bokhoven (Engelenburcht, Engelerhart
en Engelerhout);
• energietransitie (zonnepanelen, elektrisch rijden, windturbines);
• cultuur en cultureel erfgoed.
De middag werd in informele sfeer afgesloten, waarbij de wethouder aangaf een
goede indruk te hebben gekregen van
onze dorpen en bedankte voor de fijne
ontvangst in Engelen, Bokhoven en Haverleij. Een mooie aftrap van onze nieuwe
gezamenlijke bestuursperiode 2018-2022!

Burgemeester Mikkers op
bezoek
De Bestuursraad Engelen-Bokhoven
organiseert op 21 november 2018 in De
Engelenburcht een avondbijeenkomst, de
dorpstafel Leefbaarheid, waarbij verenigingen en maatschappelijke organisaties
in de gelegenheid worden gesteld om
zich te presenteren en persoonlijk met
onze nieuwe burgemeester Jack Mikkers
kennis te maken.
Details en nadere invulling van deze
bijeenkomst volgen in De Tweeterp van
oktober.

Vooraankondiging Politiek
Café op 8 november 2018

De Diezekant is boos !
Charles Lavell
De bewoners aan de Graaf van Solmsweg
zijn boos op handhaving en gemeente. De
bestuursraad ontvangt de laatste maanden
weer regelmatig klachten van deze bewoners.
Want wat is er dit keer aan de hand? De
ambtenaren van handhaving hebben opgetreden tegen de bewoners. Bekeuringen
zijn - voor zover de bestuursraad bekend
- niet uitgedeeld, maar wel herhaaldelijke
waarschuwingen. Wellicht terecht, maar de
boosheid betreft “waarom wij” en selectief
optreden.
Twee voorbeelden: Bewoners zijn er door
handhavers op gewezen dat hun auto
verkeerd geparkeerd stond én dat een
kleine boot van een bewoner niet aan
de kade mag liggen, want daar heeft de

beroepsvaart last van. De waarschuwing:
“anders slepen we boot en auto weg”.
Wat is de werkelijkheid? Niemand heeft
last van de zogenaamd verkeerd geparkeerde auto’s. Ze staan enkele centimeters voorbij een verbodsbord of over een
doorgetrokken streep. Het verkeer wordt
er niet door belemmerd. De genoemde
boot ligt niet aan de loswal, maar aan een
schuin deel van de kade. Hier zal én kan de
beroepsvaart niet aanmeren. Die gebruiken
de rechte delen van de aanlegkade.
Wellicht denkt u ‘regels zijn regels’, maar
nu de andere kant van het verhaal. Partyschepen van heinde en verre varen over
de Dieze met luide muziek en zingende en
schreeuwende schepelingen. Vaak tot in de
late avonduren. Veelal wordt het schip ook
even aan de loswal gelegd om onder meer
mensen op te laten stappen of materiaal
aan boord te brengen. Even? De maximale

De verkiezingen van 21 maart 2018 zijn
achter de rug en de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd op 6 juni. De hoogste
tijd om, na meer dan 100 dagen, weer in
debat te gaan met de Bossche politiek. In
de aanloop naar de verkiezingen zijn er,
zoals gebruikelijk, in het politiek café op
7 maart jl. tal van beloftes en uitspraken
gedaan. Zijn de eerste 100 dagen van
het nieuwe college en van de nieuwe
gemeenteraad een referentie voor de
toekomst?
Vertegenwoordigers van alle politieke
partijen worden door de Bestuursraad
Engelen-Bokhoven uitgenodigd om aan
onze bewoners uit te leggen waarmee zij
bezig zijn en om te horen wat er leeft in
onze dorpen. Het bestuursakkoord 20182022 is onderwerp van gesprek.
Iedereen is van harte welkom om mee
te praten in De Engelenburcht op
donderdag 8 november 2018, 20.00 uur,
over de toekomst van Engelen (inclusief
de kastelen in de Haverleij) en Bokhoven.

aanlegtijd aan de loswal is volgens regelgeving 45 minuten. Maar welk partyschip
stoort zich daaraan? Alleen Rederij Wolthuis houdt zich aan de regels en verstoort
niet. Die reder komt dan ook uit Engelen
zelf.
Twee voorbeelden: Zaterdag 25 augustus
was het toppunt. Een partyschip uit KerkLees verder op pagina 5
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De Diezekant is boos !
Vervolg van pagina 3
driel met luide muziek aan boord bleef
langer dan drie kwartier liggen. Gelukkig
was dat nog bij daglicht. Het schip vertrok,
maar kwam in de vroege avonduren met het
bijbehorende lawaai weer terug. Opnieuw
koos het schip de wateren om ongeveer
middernacht weer aan de loswal aan te
meren. De muziek was inmiddels gestopt,
maar de feestgangers gingen nog even
door. Geleidelijk vertrokken de gasten huiswaarts met hun aan de Graaf van Solmsweg
geparkeerde auto’s. Het personeel van het
schip was vanzelfsprekend nog lang niet
klaar. Het materiaal moest nog worden
afgevoerd met auto(busjes) en aanhangers. Om 2.30 uur was de klus geklaard. De
aanlegtijd brak daarmee alle records:   150
minuten. ‘Handhaving’ was onbereikbaar
en de politie wilde niet komen.

gaan spelen’. Enkele mannen klommen op
het schip om vast te stellen waar de herrie
vandaan kwam. Dat duurde even, maar een
slimmerik merkte dat de stuurhut niet was
afgesloten, ging naar binnen en drukte een
‘resetknop’ op de boordcomputer in. Toen
was het stil!
Tenslotte de voortdurende snelheidsovertredingen van onbekende automobilisten
op de Graaf van Solmsweg. “30 kilometer?
50 kilometer is langzaam zat, maar liever
nog wat meer. Er zijn hier toch geen handhavers”. En het achtergelaten afval op de
loswal? Voor bewoners is dat afval een

Juni 2018: bij een aan de kade aangemeerd
binnenvaartschip gaat ’s avonds het alarm
plotseling af. De schipper is nergens te
bekennen. De bewoners van de Graaf van
Solmsweg komen massaal naar buiten.
Kinderen kunnen niet slapen en oudere
mensen zijn bang voor het snerpende
alarm. ‘Handhaving’ was onbereikbaar en
de politie wilde niet komen. Na ongeveer
een uur zijn bewoners maar ‘voor handhaver

Afvalbak? Logische plaats?

doorn in het oog. Al jaren vragen zij en óók
de bestuursraad  om een afvalbak aan die
loswal. De gemeente blijft doof voor die
wens en plaatst blijkbaar liever afvalbakken
op onlogische plaatsen.
Als afronding geven we als bestuursraad
enkele bewoners het woord: “Waar is
handhaving nu er echt iets aan de hand
is?”. “Handhaving treedt uitsluitend tegen
ons op en laat vreemde overtreders met
rust”. “Handhaving, laat ons met rust”.
“Voortaan ga ik zelf wel handhaven”.

Afvalbak! Onlogische plaats?

Engelen viert kermis
Van zaterdag 15 tot en met maandag 17
september is het weer kermis in Engelen.
Dan zullen het plein voor De Engelenburcht
en een gedeelte van de Achterstraat weer
vol staan met diverse attracties.

Amusement

Op zaterdag is in het café van De Engelenburcht een avondvullend optreden van
allround entertainer Tjouw met een karaoke-show. Door zowel toetsen, gitaar als ook
orkestbanden in te zetten, is het repertoire
breed en afwisselend. Naast dans- en feestmuziek, zowel Engelstalige, Spaanstalige
als Nederlandstalig muziek, speelt hij ook
rustige stukken. Aanvang 20.00 uur en de
toegang is gratis.

Braderie

Op zondagmiddag zijn er rond De Engelenburcht van 13.00 tot 18.00 uur weer diverse
optredens, jeugdtheater, schminken en een
aantal kramen voor presentatie en verkoop
van tweedehands spullen.

Kermismunten

Ter promotie krijgt u bij PLUS Mulder tot
en met 15 september bij besteding van 20
euro aan boodschappen een gratis kermismunt ter waarde van € 1,00. Deze munten
zijn te besteden bij alle kermisattracties in

Engelen en tijdens de kermis ook bij De
Engelenburcht.
Voor meer info: De Engelenburcht, tel:
073-631 1905, e-mail: engelenburcht@
engelenburcht.nl.
De Tweeterp september 2018 • pagina 5

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

C l a a s s e n

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

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

Vissen aan de Vlacie
Op zaterdag 29 september is van 15.00 tot
18.00 uur de uitgestelde viswedstrijd van
de Vakantiejeugdweek aan de Vlacie. Deelname is mogelijk voor iedereen tot 15 jaar.
De organisatoren John Bouley en Ton Richt
doen er samen met hoofdsponsor PLUS
Mulder alles aan om het de vissers optimaal naar de zin te maken. Door meerdere
sponsors is er voor alle deelnemers een
ruim aanbod aan prijzen te winnen. Deelnemers die geen hengel hebben, kunnen
er een van de organisatie lenen, maar dit
moeten ze wel aangeven bij het aanmelden.
Aanmelden is nog mogelijk bij Christien
Megens, de Vlacie 7, telefoon: 073-631 1425.
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00, direct te
voldoen bij aanmelden.

Concert ‘Passie voor muziek’ door Crèvekoor
Wellicht ten overvloede: pop- en gospelkoor Crèvekoor geeft op zaterdagavond
6 oktober a.s. een concert met als thema
‘Passie voor muziek’. Het repertoire varieert van Sting tot Beatles, van up-tempo
nummers tot meer ingetogen stukken.
Daarnaast zullen er tijdens het concert ook
andere muzikale intermezzo’s te zien en
horen zijn zoals piano en dans. Het concert
vindt plaats bij Burggolf Haverleij   van
19.30 tot 22.30 uur. De entreeprijs bedraagt
€ 7,50 en is inclusief een lekker kopje koffie/
thee vooraf en in de pauze én een drankje
tijdens het gezellige samenzijn na afloop.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij PLUS Mulder,
via concertcrevekoor@hotmail.com of
gewoon aan de zaal.

Concert Crevekoor
Passie
voor
Muziek
Zaterdag 6 oktober 19.30 uur

Bij Golfclub Haverleij
Kaarten à €7,50 verkrijgbaar aan de zaal,
bij Plus Mulder of via concertcrevekoor@hotmail.com
Inclusief koffie/thee én drankje achteraf

Nieuwe leden

Hier nogmaals een oproep aan mensen
die graag willen zingen. Het koor nodigt
hen uit eens te komen luisteren bij de
repetitie op donderdagavond van 20:00
tot 22.00 uur. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Marie-Louise Dubelaar-Dartee. Je kunt natuurlijk ook gewoon
het concert bijwonen om te kijken of het
iets voor je is. En met tenoren en bassen is
het koor extra blij! Zingen doet goed, dus
gun jezelf het beste en trek aan die stoute
schoenen!

Rommelmarkt

Op zondagmiddag 16 september staan
leden van het koor tijdens de kermis met
allerhande spullen op de rommelmarkt  bij
de Engelenburcht. Deze markt is van 13.00
tot 18.00 uur. De opbrengst is ten bate van
het concert. Wie weet vind je eindelijk wat
je al die tijd al aan het zoeken was, dus kom
vooral even lekker neuzen!
Informatie: Marie-Louise Dubelaar-Dartee:
073-6330133, e-mail: mldubelaar@dartee.nl
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Donateursactie
Engelens Belang staat al ruim 50 jaar garant
voor het organiseren van de Intocht van Sint
Nicolaas, Koningsdag, Herdenking 4 mei en
het maandelijks uitgeven van de Tweeterp.
Om dit allemaal te bekostigen, houden wij
een donateursactie. Dit jaar is deze actie
vóór de herfstvakantie in plaats van erná
zoals u dat gewend bent. In de periode van
maandag 1 tot en met woensdag 10 oktober
zal een collectant namens Engelens Belang
bij u langskomen om bijgaande enveloppe
op te halen.
Bij deelname ontvangt u een donateurskaart.

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

Griepvaccinatie
Antoinette Marinus & Sylvia van Manen
Met het oog op het griepseizoen 2018-2019
kunt u op dinsdag 9 oktober en donderdag
11 oktober van 16.00 uur tot 17.30 uur de
griepprik komen halen.
Wanneer is het dringend aan te raden de
griepprik te komen halen? Wanneer u
een longziekte, hartaandoening, suikerziekte (ongeacht of u daarvoor insuline
moet gebruiken), nieraandoening heeft en
wanneer u 60-plusser bent.

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Voor alle bovengenoemde groepen is de
griepprik gratis af te halen. Het risico dat
u griep krijgt, wordt door de vaccinatie
70% kleiner en wanneer u alsnog griep
krijgt, verloopt deze milder.
Denkt u voor de griepprik in aanmerking te
komen, dan hoeft u hiervoor geen afspraak
te maken: de vaccins liggen klaar op de
praktijk. Meestal zult u dan een uitnodiging van ons ontvangen hebben. U kunt op
bovengenoemde tijden langskomen.
Voor alle patiënten die geen medische indicatie hebben, wordt het toedienen van het
vaccin in rekening gebracht.
Voor meer informatie kunt u bellen met
telefoonnummer: 073- 63 11 366.

Martijn Bekkers van ‘kijk nu’:

“Mooi om mensen te zien groeien”
Riet Mangnus
Na zijn studie aan het ‘groene’ MBO ging
Martijn Bekkers (Engelen, 1973) in 1996 als
Technisch Onderwijs Assistent werken op
de STOAS in ’s-Hertogenbosch. Naast zijn
werk begon hij daar aan de Lerarenopleiding voor Tuin- en Landschapsmanagement. In 2001 werd hij gevraagd voor een
managementfunctie op de HAS. Een pittige
baan die in 2012 uiteindelijk leidde tot een
burn-out. Hij had al ervaring met collega’s
die voor langere tijd uitgevallen waren.
Martijn: “Ik voelde er niks voor om een half
jaar thuis te zitten. Ik kwam in aanraking
met de zogenaamde ‘familieopstellingen’
en met Neuro Linguïstisch Programmeren
(NLP). Beide therapievormen beloofden
dat ik snel weer op de been zou zijn. Na
twee à drie weken kon ik alweer helder
denken en voelde me stukken beter. Ik
vond het machtig mooie materie en dacht:
als dit zo’n krachtige methode is hoeft er
niemand meer een jaar thuis te zitten na
een burn-out.”

NLP en Systemisch werk

Hij was er snel uit en vond scholing in
die richting: de tweejarige opleiding tot
NLP-master bij opleidingsinstituut Vidarte.
Intussen werd hij gevraagd als ondersteuner
Familieopstellingen te komen werken bij de
praktijk waar hij zelf therapie had gevolgd.
Na zijn NLP-opleiding volgde hij de opleiding Familie- en organisatieopstellingen
en daarnaast talloze cursussen en masterclasses ‘systemisch werk’. Hij is onlangs in
Amsterdam gestart met   ‘Systemisch werk
voor kind en gezin’. Martijn verduidelijkt: “We leven allemaal in systemen zoals
families, werk, verenigingen en vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden
hun oorsprong in de systemen waarin we
zijn opgegroeid. Deze patronen kan je in
je huidige leven weer tegenkomen binnen
nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of
je werk. Met de Familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken,
kun je deze onbewuste patronen weer
zichtbaar maken.”

Twee eigen workshops

Hij ontwikkelde ook twee eigen workshops:
‘Tafelopstellingen en Ik-grens bewust-

zijn’ en ‘Bewust voor de klas’. Samen met
de cursist wordt aan tafel met behulp
van houten blokken o.a. gewerkt aan de
vraag: hoe is mijn grens opgebouwd? De
workshop is bedoeld voor professionele
coaches, leerkrachten, pedagogen enz. en
wordt ook ingezet bij individuele sessies.
Uw interviewer waagde zich ook aan een
korte sessie. In slechts 10 minuten werd al
snel duidelijk dat mijn persoonlijke, met
houten blokken gebouwde, grens hier en
daar nog aardige hiaten vertoont … Martijn
is overigens nog lang niet uitgeleerd: in
november begint hij aan de Trainersopleiding SBAT (Self-Boundary Awareness Training) bij de vermaarde psychiater/psychotherapeut en reumatoloog Nick Blaser uit
Zwitserland. Hiermee kan hij zelf mensen
opleiden tot coach Ik-grensbewustzijn.

geluk en succes in de weg staan. Ouders,
kinderen, tieners, (jong)volwassenen en
professionals in onderwijs en bedrijfsleven
worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen,
zichzelf en anderen beter te begrijpen en
te ontdekken hoe hun doelen te bereiken.
Dit kan één op één, in groepsverband of
als coachtraject.” Enthousiast vervolgt hij:
“Het is fantastisch om mensen te helpen
een beter leven te krijgen in de breedste
zin van het woord. Mijn methodieken zijn
heel praktisch en toepasbaar. Het zijn zulke
krachtige interventies.” Het mag u verwonderen, maar Martijn heeft nog tijd voor
andere dingen: hij is muzikant (saxofoon),
houdt van koken, wandelt graag en speelt
squash. Hij is getrouwd met Gemmy en
samen hebben ze twee zoons: Ties van 11
en Juul van 8.

Praktisch en toepasbaar

Meer weten? Bel 06-22344642, mail naar
info@kijknu.nu of kijk op www.kijknu.nu

Samenvattend: “Ik bied dus workshops,
training en coaching voor iedereen die
helderheid wil in problemen of kwesties die
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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

2019

de engelenburcht 2.0

Op een nieuw PODIUM
optredens van oa. MCE, muziekcollectief,
Cabaretvoorstellingen,
stand-up comedians en vele andere!

Borrelen, eten en drinken, een feestje geven,
het kan allemaal in ons gezellige cafe, geniet van de
nieuwe bierselectie van onze nieuwe brouwer!

DIEZEPODIUM,
het nieuwe toonaangevende POPpodium in Engelen
biedt in 2019 een breed scala aan live muziek

VERGADEREN,
Onze nieuwe vergaderruimtes bieden ruimte
voor grote en kleine gezelschappen met alle
benodigde voorzieningen.

het borrelt in de burcht!
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agenda
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EVENEMENTEN IN EN OM DE ENGELENBURCHT

Zaterdag 15 september weekend 15-16 september

Tjouw

allround entertainment

Kermis
Zondag 16 september Kermis rond de Engelenburcht- vanaf 13.00
uur.
Als de kermis draait voor de kinderen kunt u op ons terras genieten
van een drankje en een hapje.

Zaterdag 15 september in het café welkom bij, Dv karaoke Partyvanaf 20.00 uur
Het optreden van Allround Entertainer Tjouw is stijlvol en actief en
avondvullend. Hij speelt 4 sets van ongeveer 45 minuten. Tjouw
begeleidt zichzelf op toetsen, gitaar of orkestbanden en begeleidt de
Karaokehelden!!

Vanaf 13.00 uur is de rommelmarkt geopend voor iedereen die wat
te verkopen heeft, wel even een kraam bespreken via de mail van de
Engelenburcht. Je betaalt alleen een borgsom welke je na aﬂoop
weer retour ontvangt.
De kinderen worden verder ook vermaakt door ballonnen clowns en
kunnen ook nog onherkenbaar worden geschminkt.

Zondag 7 oktober

Bourgondische
mossel-middag
Vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom in het Café van de
Engelenburcht om in Bourgondische stijl te genieten van heerlijke
verse mosselen dit in combinatie met leuk entertainment
Voor slechts €15.00 per persoon neemt u plaats aan onze biertafels en
staan er onbeperkt verse mosselen (of spareribs voor nietmosselliefhebbers), friet en brood voor u klaar.

Zondag 16 september

Veiling overtollige inventaris Engelenburcht!
De Engelenburcht verkoopt:
glaswerk (oa prachtige Heineken glazen)
vaasjes
kruiken
Potten en pannen
En wat we nog meer op de schat-zolder vinden.
De opbrengst is voor de verbouwing!
Sla uw slag.

Vrijdag 12 oktober

Zondag 28 oktober

4e editie

POPquiz
Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom in het Café van de
Engelenburcht om weer je kennis van de muziek te testen bij de vierde
editie van onze popquizz.
Wacht niet te lang met het inschrijven (gratis) van je team van max 5
personen want vol is vol!!

Zondag 18 november

Intocht
Sinterklaas

Bingo avonden
20.00 uur.

op 5 oktober en 7 december 2018

Bierfestival
Derde Engelens Bierfestival
Vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur kunt u na het kopen van een
proefglaasje genieten van zeer speciale bieren welke ook dit jaar mede
worden gepresenteerd door diversen brouwerijen. Ook kunt u
genieten van de hierbij passende lekkernijen. Het thema dit jaar is
AMERICANA.

Vrijdag 14 december

Bierproeverij

Kaarten
20.00 uur.

op 21 september, 26 oktober, 23 november, en
21 december 2018

Kom gezellig meedoen!

Meer info: www.engelenburcht.nl en op FB
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de engelenburcht verwelkomt....

de engelenburcht 2.0

Zoals in ons verhaal in de vorige Tweeterp vermeld, zijn we als Engelenburcht sinds kort overgestapt
naar een andere brouwer. Heineken heeft ons jarenlang goed bedient, maar de verbouwing (die we
als bestuur al meer dan 2 jaar in de planning hadden), heeft ons genoopt om onze horizon eens te
verbreden en verder te gaan informeren naar de mogelijkheden. AB InBev heeft al onze wensen in
kunnen willigen en is al vol aan het werk om de barinrichting te installeren. Nieuwe tapkranen,
koelingen en werkbladen worden gemonteerd, zodat we weer helemaal up-to-date zijn.
Voortaan staat er onder de tap: Jupiler en Hertog Jan. Natuurlijk zullen er ook vele andere bieren te
verkrijgen zijn naast de frisdranken, wijnen en gedistilleerd.

De samenwerking met AB InBev heeft z’n beslag gekregen met de ondertekening van het
“samenwerkingscontract”, uiteraard onder het genot van een lekkere koude Hertog Jan.
AB In Bev is een van de grotere spelers op de biermarkt , hun “sponsoring” zorgt er mede voor, dat
we met de subsidie van de gemeente en de vele vrijwillige handen, meer kunnen verwezenlijken dan
verwacht.

?

Neemt niet weg, dat we er nog niet zijn!! Onze wensen gaan nog (veel) verde
verder! We willen de
Engelenburcht heel graag ook toegankelijk maken vvoor minder validen door het creëren van een
speciale ingang en een lilift tussen de diverse hoogteniveaus. U begrijpt, dat voor alle werkzaamheden
en materialen geld een van de belangrijkste factoren is. Wij zullen als bestuur constant prioriteiten
moeten blijven stellen. Helaas is de pot geld niet bodeml
bodemloos en zijn we als bestuur ook constant op
zoek naar sponsors, geldschieter
geldschieters. Dit kan in de vorm van “cash”, goederen, maar ook uw arbeid kan
een zegen vvoor ons zijn!
Bent u nog geen vrijwilliger en zou u wel eens uw handen uit de mouwen willen steken in of rondom
ons geliefde dorpshuis, meld u dan aan: vrijwillige
vrijwilligerscoordinator@engelenburcht.nl. Er zijn vele
werkzaamheden, waarbij wij graag van uw diensten gebruik zouden willen maken!
werkza

het borrelt in de burcht!
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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

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

	
Zo 16 sept
10.00 uur

Ziekendag, oecumenische viering
T.i.v. Jan Cornelissen, overleden ouders Bouwens-de Wit
Na de viering drinken we gezamenlijk koffie

Zo 23 sept
10.00 uur

Vijfentwintigste zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Net Brouwers – van Boekel

Zo 30 sept
10.00 uur

Zesentwintigste zondag door het jaar, eucharistieviering met medewerking van het Afrika-Enga koor
T.i.v. Theodorus van de Grint en Christina van de Griend, Jeanne Hurkmans –
van Leeuwarden, Jo Boelen.
Na de viering drinken we gezamenlijk koffie

Zo 7 okt
10.00 uur

Zevenentwintigste zondag door het jaar, eucharistieviering
T.i.v. Els Dirks – de Kleijn, Joke Merks – van de Heuvel

Zo 14 okt
10.00 uur

Achtentwintigste zondag door het jaar, woord- en communieviering
T.i.v. Bea Eijmberts – Broeren en Henk Broeren, Net Brouwers – van Boekel

Berichten uit de parochie
Dopen:

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

Overleden

Op 12 augustus is overleden Cecile den
Otter - Simons, 85 jaar, St Lambertusstraat

Getrouwd

Carl Philip Em. Bach.   Natalja Kinserskaya
begeleidt   Saskia van Stroe bij o.a. Hallelujah en   Autumn leaves Joseph Kosma.
Er komen nog een paar stukken bij uit de
romantiek. Laat u verrassen! U bent van
harte welkom. De kerk is open om 19.30 uur
en de koffie staat klaar. De entree is 5 euro.

de herfst. We horen Natalja Kinzerskaya
met de herfst uit de vier jaargetijden van
Vivaldi en van Bach het concerto Alessandro Marcello. Hans Avontuur (organist St Jan basiliek Oosterhout) speelt met
Danielle Kalkman op de dwarsfluit: Sicilienne van Gabriel Faure, Mulberry Cottage
van Lloyd Webber, Hamburger sonate van

Swingen in de kerk

Op18 augustus 2018 zijn getrouwd Lizzy de
Groot en Danny van Pinxten

Ziekendag

Traditioneel is de viering van de jaarlijkse
ziekendag in september. De ziekendag
komt tot stand door samenwerking tussen
de parochie St. Lambertus en de Protestantse Kerk Engelen. Er is dit jaar gekozen
voor het thema: leven geven. Na afloop
van de eucharistieviering op 16 september
drinken we gezamenlijk thee of koffie en
zal zoals gebruikelijk een attentie aan de
zieken en senioren worden bezorgd.

UIT DE WERKGROEPEN
Muziek in de kerk

Op zaterdag 22 sept start om 20.00 uur het
vijfde concert rondom het nieuwe orgel in
de St. Lambertuskerk. De vier jaargetijden
volgend staat dit concert in het teken van

Op zondag 30 september gaan we swingen
in de kerk. Dan komt het Afrika-Engakoor
uit Nistelrode, met 50 enthousiaste zangers
en zangeressen en een ritme-combo, de
eucharistieviering weer opluisteren. Denk
je, dat een viering in de kerk saai is? Met
de ritmische en opzwepende muziek van

dit koor zeker niet! Je kunt niet stil blijven
zitten en zult zeker gaan meeklappen en
meeswingen. Dus op zondag 30 september
om 10.00 uur is iedereen, maar vooral ook
de jongeren, welkom in de St. Lambertuskerk voor een uitdagende, eigentijdse
viering met na afloop koffie of thee.
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Bezoekgroep
Met dit artikel willen wij, de bezoekgroep
van de St. Lambertusparochie en de Protestantse Gemeente onze werkgroep onder
uw aandacht brengen. Het doel van deze
werkgroep is om op bezoek te gaan bij de
parochianen die daar behoefte aan hebben.
Te denken valt: aan ouderen en zieke parochianen. De vrijwilligers ondersteunen de
pastor. Door hun luisterend oor proberen zij
een schakel te zijn tussen pastor, dominee
en Engelenaren.
Hoe komen we in contact met de ouderen
en zieke parochianen?
Op het secretariaat van de St. Lambertusparochie komen weleens namen door, per
e-mail of van horen zeggen. De wijkcontactpersonen en leden van de bezoekgroep
geven ook namen door. Het secretariaat
zorgt dat de naam op de ziekenlijst komt
en eventueel op de bloemetjesverlanglijst. Er is een lijst van zieke parochianen
en parochianen die in een verpleeghuis
verblijven. Dit geldt ook voor de leden van
de Protestantse Gemeente. Jaarlijks wordt
er een lijst uitgedraaid van parochianen van
85 jaar en ouder. De bloemetjesverlanglijst
wordt vastgelegd door het secretariaat.
Elke week ontvangt een parochiaan een
bloemengroet. Dit wordt bekend gemaakt
bij de mededelingen in de zondagsviering.
De wijkcontactpersoon of een andere vrij-

williger van de parochie bezorgt deze bloemengroet.  Dit kan onder andere bestemd
zijn voor een zieke of een oudere parochiaan.
Hoe geeft de bezoekgroep aandacht aan
de doelgroep?
De vrijwilligers van de bezoekgroep brengen
incidenteel een bezoekje aan de parochianen/leden van de bovengenoemde lijsten.
Jaarlijks medio september wordt er een
viering samengesteld door de leden van de
werkgroep in samenwerking met de pastor/
dominee met als uitgangspunt ziekendag.
De parochianen/leden van de ziekenlijst en
ouder dan 85 jaar worden hiervoor uitgenodigd. Vervoer naar de viering kan gerealiseerd worden. Na deze viering wordt er
gezamenlijk koffie gedronken en krijgen
de aanwezige genodigden een presentje.
Degenen die niet aanwezig kunnen zijn
krijgen het presentje thuisbezorgd.
Momenteel bestaat de bezoekgroep uit 6
enthousiaste leden. Zij hebben het streven
om hun ogen en oren goed te kost te
geven om te ontdekken welke personen
graag een bezoekje willen hebben. De
bezoekgroep komt 4x per jaar bijeen op de
pastorie van de St. Lambertusparochie. Als
iemand bezoek op prijs stelt, kan hij/zij zich
melden bij het secretariaat van de parochie:
073-6311216,
secretariaat@parochie-engelen.nl. Spreekuur: maandag van 9.00 tot
12.00 uur.

Walburgkoor

Protestantse kerk
Engelen

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ  Engelen.
Predikant: ds. W. van Egmond; ds.van.
egmond@kerk-engelen.nl of tel.: 013 2110533 of 06 - 15533666, tussen 09.0009.30 of 17.00-18.00 uur.
Scriba: mevrouw Carina Harms; scriba@
kerk-engelen.nl.
Zo 16 sept
10.00 uur

Ziekenzondag in de RK
Lambertuskerk
Pastor F. Boom en Mevr. Ds.
W. van Egmond

Zo 23 sept
10.30 uur

Ds. H. van Tilburg

Zo 30 sept
10.30 uur

Muziek op Zondag
klarinetensemble

Zo 7 okt
10.00 uur

Dr. N. Brunsveld

Zo 14 okt
10.30 uur

Ds. P van Helden

Heksenmarkt

Op zondag 21 oktober zal het Walburgkoor uit Tiel de eucharistieviering muzikaal verzorgen.

Lezing Frank Kazenbroot
In zijn boek ‘Wees lief voor deze ziel’ opent
de schrijver Frank Kazenbroot veertig
vensters op de spirituele en religieuze
kracht van Leonard Cohens poëzie. Hij
volgt de dichter-musicus van zijn geboorte
in 1934 tot aan zijn sterven in 2016. Cohen
bleef de joodse traditie, waarin hij geboren
werd, altijd trouw, maar onderzocht ook
andere tradities. Bekende liederen zijn:
Suzanne, Hallelujah, Anthem en You want
it darker.

Frank Kazenbroot (Schiedam 1958) was
jarenlang kloosterling in de Abdij van
Berne. Tegenwoordig is hij geestelijk
verzorger in een gevangenis. Hij heeft een
passie voor het werk van Leonard Cohen en
verzorgt regelmatig lezingen over de tekst
en muziek van de Canadese dichter en
zanger. Vrijdag 21 september presenteert
hij zijn boek ‘Wees lief voor deze ziel’ in de
Abdij van Berne in Heeswijk. U bent hierbij
van harte welkom! Aanvang: 15.00 uur (tot
ongeveer 17.00 uur) in de Abdijkerk, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk.

Op zondag 16 september is vanaf 12
uur weer de jaarlijkse Heksenmarkt in
Bokhoven.
Net zoals andere jaren hebben we weer
kraampjes met biologische streekproducten maar ook de kraampjes met tweedehands spullen zullen niet ontbreken.
Kom gezellig langs en proef onder het
genot van een kop koffie wat er allemaal
wordt aangeboden.

Entree: € 15,- (incl. consumptie)
Wij verzoeken u plaatsen te reserveren per
e-mail op activiteiten@bernemedia.com.
Aanmelding is definitief na ontvangst van
het entreegeld op NL19 INGB 0000 825536
t.n.v. Boekhandel Berne o.v.v. Lezing Frank
Kazenbroot en uw naam.

Muziek op Zondag
Met het klarinetensemble de Vierefluiters gaan wij op zondag 30 september in
de Protestantse kerk fluitend het nieuwe
seizoen van Muziek op Zondag in. De Vierefluiters zijn Conny Aertse, Pieternel Deckers,
Jolanda Bauwens en Jos Hendrikx. Zij zijn
tevens lid van Muziek Collectief Engelen.
Op het programma staat klassieke muziek
(Pachelbel, Bach, Mozart, Haendel), maar

ook meer moderne muziek, zoals van
George Gershwin, Scott Joplin, Arthur
Sullivan, Henri Mancini en een enkel stukje
volksmuziek. Kortom een heel gevarieerd
optreden met deze musici van eigen Engelense bodem. Komt het horen om 10.30 uur
in de ‘Oude Lambertus’.
U bent van harte welkom!

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Graaf Engelbertstraat, Bokhoven  
Tel. mob. 06-46034624
Email: pastoor@parochiebokhoven.nl
Ibannummer NL87RABO 0121908283
t.n.v. Parochie H.Antonius Abt Bokhoven
Website: www.parochiebokhoven.nl
U kunt ook bellen of mailen met de
vicevoorzitter van het Kerkbestuur,
Chris Donkers 06-29022387 email:
cwdonkers@gmail.com
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij
anders aangegeven

Anders in de kerk
Onder het motto ‘Anders in de kerk’ zijn er
vier bijzondere bijeenkomsten in het historische kerkje van Bokhoven. Op vrijdag 19
oktober wordt de laatste lezing van 2018
verzorgd door Patrick Kuis, woorddienstbegeleider en voormalig priester.
De ontwikkeling van een overvloed aan
religieuze roepingen en Nederlandse missionarissen in niet-christelijke landen naar
het huidige grote priestertekort in eigen
omgeving en hoe daarmee om te gaan.
Invloed op het kerk-zijn. Het gewijde ambt
in de toekomst. Wat als de kerk blijft vasthouden aan de exclusieve bediening van de
sacramenten door mannelijke celibataire
priesters? Wie roept wie?

Aanmelden

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

Programma

Om 19.30 uur is er inloop met een kopje
koffie of thee. Om 20.00 uur begint de
lezing en om 20.45 uur is er een muzikaal
intermezzo. Om 21.00 uur is er ruimte voor
discussie, om 21.30 uur is er napraten onder
het genot van een glaasje wijn of fris en om
22.00 uur wordt de avond afgesloten.

In september worden de bedevaartvieringen gehouden, bij goed weer in de tuin
bij de kerk
16 sept

Viering met het Gemengd Koor uit
Udenhout
Intenties voor An Weijts en overleden ouders Jo en Mien Vugts-Brekelmans

23 sept

Viering met Koor A.D.M.G. uit
Culemborg
Intentie voor Frans Hol

30 sept

Viering met Dameskoor uit Bokhoven, Mannenkoor uit Haarsteeg en
Gilde OLV. Schuts uit Elshout.
Bisschop de Korte gaat met Xaveer
van der Spank voor in deze dienst.
Intentie voor Anneke Kimmel en
José Becx

07 okt

Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

14 okt

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

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 elke maand.
Als het koor zingt op het einde van de
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee.
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Aanschuiven maar!!!
Wist je dat de aanschuiftafel op De Locatie weer
opnieuw is begonnen?
Met eigen producten uit de Vriendentuin, een
lekker en gezonde maaltijd op tafel en met leuke
verhalen van de Boer willen we weer een hoop
gezelligheid aan tafel creëren!
Kom je ook mee de sfeer verhogen?

Sporttherapie
(Sport)massage
Indian headmassage
tapen en bandageren

Heeft u pijnklachten of moeite met bewegen, en helpt gewone
fysiotherapie niet?
Kom bij ons, en wij kijken samen met u naar wat de oorzaken
kunnen zijn om ze samen met u aan te pakken.

TEL: 06 21 680 486 • Facebook: https://facebook.com/ﬂexis

Wanneer: 24 September
Hoelaat: 19.00- 21.00
Kosten: 5,- (vaste vrijwilligers gratis)
Aanmelden op: delocatie@gmail.com
Elke laatste maandag van de Maand is er weer een
aanschuiftafel!
De Locatie:
Gemeint 3 Vlijmen

Oeverzwaluw 1 Engelen

VERHUISPLANNEN?

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

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

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

Charlotte van Rooij: verbinding is de rode draad…
Els Brendel
Zij is mijn bijna-buurvrouw. Charlotte
van Rooij- van der Leeden.   Maar zelfs in
Engelen kan het zijn dat je niet meer weet
van iemand dan dat er regelmatig met de
hond gewandeld wordt. Omdat Charlotte
de eigenaar is van Eigenwijze leek het
me aardig om haar wat uitgebreider voor
te stellen in de Tweeterp. Hoewel … veel
mensen kennen haar, omdat hun kinderen
‘klant’ van het kinderdagverblijf waren.
Haar roots liggen in Bokhoven. Haar grootouders bestierden het café in Bokhoven,
waar haar vader geboren is. Er woont nog
veel familie. Samen met partner Maarten
woont Charlotte al 25 jaar in Engelen. Hun
oudste zoon woont inmiddels op kamers;
de andere zoon en de dochter wonen nog
thuis. Het huis werd indertijd zelfgebouwd
en om verschillende redenen af en toe
verbouwd. Ik krijg een rondleiding in het
huis ‘waar het allemaal begon’.
Charlotte heeft op Jenaplanschool Antonius Abt in Bokhoven gezeten. Na de
middelbare school heeft zij in Den Bosch de
pabo gedaan.  Daarna werkte ze een aantal
jaren in het onderwijs. Omdat een vaste
aanstelling in die tijd onbereikbaar bleek,
ging ze andere plannen maken. Het moest
wel iets zijn met kinderen. In 1995 werd
achter in haar huis gestart met kinderdagverblijf Dribbel. Twaalf kinderen werden aan
haar zorgen en die van twee medewerkers
toevertrouwd. Het aantal kinderen groeit
al snel en daarmee moet ook in huis meer
ruimte gecreëerd worden.
In de loop van de tijd kwam ook de buitenschoolse opvang erbij. Door het ontstaan
van Kindcentrum de Matrix en Kindcentrum
Antonius Abt Jenaplan was de ruimte thuis
nu echt te klein geworden. Dat maakte dat
de naam Dribbel niet meer de lading dekte.
Gekozen werd voor de naam Eigenwijze.
Charlotte schuift in de stad aan bij het
stedelijk onderwijsoverleg, omdat daar
veel lijntjes samen komen en de verbinding
tot stand kan komen tussen alle vormen

van onderwijs. Er wordt toekomstgericht
gedacht en gewerkt. Nu gaat het vooral
over een voorziening voor 0–18-jarigen,
maar er wordt ook al gedacht om die lijn
door te trekken naar 23 jaar.
Soms gebeuren er dingen waardoor haar
geduld op de proef wordt gesteld. En Charlotte houdt van aanpakken, van overleggen
en afstemmen.   Uiteindelijk kan alleen
overleg en afstemming leiden tot een goed
en efficiënt gebruik van de beschikbare
middelen. Daar is ze van overtuigd.
In Charlotte schuilt, blijkt tijdens ons
gesprek, ook een ‘bouwpastoor’. Naast de
kindcentra die al gerealiseerd zijn, zijn er
nu plannen om te gaan bouwen in Willemspoort, naast restaurant de Kaserne. En
haar droom is om ook ‘echt in de stad’ een
kinderdagverblijf te beginnen.
Maar naast alle plannen die gemaakt
worden zijn er ook zorgen. Werden er voorheen nog 150 kinderen per jaar geboren in
Engelen en Bokhoven, nu zijn dat er nog
50. Van de 10 groepen die er waren zijn er
nu nog 5. Maar dat heeft ook weer andere
kanten, vertelt Charlotte, die graag kiest
voor de zonzijde. Het verlangen naar kleinschaligheid is altijd gebleven. Kinderen
worden opgevangen van maandag tot en

met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. Met
nadruk zegt Charlotte, dat haar team,
zo’n 50 mensen werken bij Eigenwijze, alle
credits verdient. Zij werken met veel liefde
en passie.
Niet alleen de allerkleinsten hebben Charlottes hart, ook de oudere jeugd. Zij is
daarom niet alleen betrokken geweest bij
de bouw van het Engelerpark, maar zit ook
in het bestuur van De Schuilplaats.
Hoeveel zij ook van Engelen houdt, haar
toekomst ligt toch in de stad. Echtgenoot
Maarten is hier initiator en kartrekker, ook
omdat hun sociaal leven zich daar vooral
afspeelt. De ‘oude bloedbank’ van het vroegere Grootziekengasthuis kwam te koop en
dat was een kans die ze grepen. Daar wordt
nu verbouwd. Een huis met veel mogelijkheden en dat is een kolfje naar hun hand.
Eind 2019 staat de verhuizing gepland.
Op de valreep vertelt Charlotte nog over
de goede samenwerking met de bibliotheek en plannen die er op dat terrein zijn
zoals gevulde boekenkasten, voorlezen en
prentenboek lezen.  Ofwel: aan plannen en
enthousiasme geen gebrek. Integendeel.
Hoewel zij Engelen verlaat, gaan we Charlotte nog vaak tegenkomen …

Kalebassen
Dat de herfst toch in aantocht is, is te zien
bij Leo de Wit, de Terp 10. Hij heeft weer
een groot aantal grote en kleine kalebassen
gekweekt in zijn volkstuin bij de sluis en nu
netjes opgesteld in zijn voortuin. Voor liefhebbers zijn ze voor een paar euro te koop.
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Kerkklok mag
blijven slaan
De kerkklok van de Protestantse kerk mag
dag en nacht blijven slaan. De gemeente is
op basis van een klacht gaan kijken en heeft
gesproken met de klager. De bestuursraad
zette een enquête uit onder de omwonende. Het merendeel wilde de situatie
laten zoals die is.

KWF heeft tekort
aan collectanten

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

KWF Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds) heeft te kampen met een
aanzienlijke terugloop van collectanten in
Engelen. In september 2016 waren er nog
voldoende vrijwilligers (meer dan 20) om
in heel Engelen te kunnen collecteren. Het
jaar daarop moest het KWF met 16 collectanten al een deel van Engelen overslaan.
In de collecteweek van 2 t/m 8 september
2018 zullen slechts 11 bereidwillige en
gemotiveerde vrijwilligers langs de deuren
in Engelen gaan. Het KWF is ontzettend blij
en dankbaar met deze 11 collectanten.
Charles Lavell, collectecoördinator van het
KWF in Engelen, wenst het aantal straten
voor de collectanten binnen redelijke
grenzen houden. Daarom zal er in de kern
van Engelen, in de straten tussen Waterhoen
en Zonneweide én de meerderheid van de
‘kastelen’ niet gecollecteerd worden. In die
delen van Engelen waren geen collectanten
te vinden. De meeste collectanten komen
uit Slot Haverleij en in de straten tussen
Kraanvogellaan, Fientje Brouwerstraat en
Rietgors. Ook het bedrijventerrein bij De
Beverspijken kent een actieve vrijwilligster.

‘Geschiedenis met een stripknipoog’

De Graal van Bloemendaal door illustrator Ton van den Bergh

René van der Hoeven
Het is alweer heerlijk weer als ik onze
Engelense Assurancetourix Ton tref in het
zonnetje op zijn bankje met paradijselijk
uitzicht aan zijn geliefde Dieze. Meteen een
dilemma: wordt het het bankje voor of de
tuin achter het huis? De tuin dus, ook al
daar Ton aanschouwelijk wil maken hoe zijn
tekeningen en strips tot stand komen. De
eerste strip ‘De Geschiedenis van Engelen’
verscheen in de aanloop naar Engelen1200
maandelijks als feuilleton in De Tweeterp. Kijkjes in een bepaalde periode; alle
verhaaltjes op zich. Daarna met een aantal
aanvullingen als album. Ton werd de hemel
in geprezen, maar bleef gelukkig. Hij moet
tenslotte nog een aantal delen, want hij
hecht aan een afgerond ‘oeuvre’.

Autodidact

Vroeger beschouwde men strips als minderwaardig, als opvoedkundig ongeschikt voor
de jeugd. In zijn kunstacademietijd keek
men op strips neer. Ton is dan ook een
stripautodidact, wist eigenlijk niet waaraan
hij begon, had nog nooit een strip gemaakt.
Wel tekeningen en teksten voor zijn liedjes.

De combinatie verhaal, tekening en tekst is
heftig. Dit album verschijnt vooralsnog niet
als feuilleton. Het werk is zeer tijdrovend en
een deadline moordend. Het is nu een veel
samenhangender verhaal; niet onderhevig
aan de beperking van één of twee pagina’s in De Tweeterp. Bovendien, een maand
tussen twee  afleveringen voor een doorlopend verhaal is te lang.

Werkwijze

Je moet grofweg weten waar je begint en
eindigt en het aantal pagina’s is altijd een
veelvoud van vier, omdat een drukvel vier
pagina’s bevat. Het zit allemaal in concept
in het hoofd. Gaandeweg vertelt het
verhaal ook zichzelf: de ene grap/situatie
brengt de andere mee, evenals de keuze
voor een land of stad. Midden in de nacht
wakker worden en (g)een idee hebben hoe
iets al dan niet moet worden opgelost, is
niet ongebruikelijk. Gaat het verhaal te snel
of te traag, hoe kom ik uit de situatie waarin
mezelf heb getekend/geschreven, krijg ik
mijn pagina wel vol of, luxe probleem, is
hij te vol? Etc. Het mooie van een vertelling in wording is, dat je er zaken aan kunt
toevoegen of in kunt weglaten.

Inspiratie

Hergés Kuifje is een inspiratiebron: een
standaard, humoristisch, historisch onderbouwd, spannend, prachtig getekend en
een afgerond geheel met een klare lijn.
Little Nemo van Winsor McCay is er nog
een door het perspectiefgebruik bij de
prachtig getekende gebouwen. Deze strips
zijn weliswaar vrij oud, maar evenmin als
die van Ton gedateerd. Eindelijk, de ‘klare
lijn’ is genoemd. De kans om eens van een
vakman te horen wat dat is: het gebruik
van de KLARE LIJN. Nooit begrepen en te
lamlendig om het eens echt uit te zoeken,
maar nu komt de kennis tot mij. Binnen twee
minuten is het me duidelijk: Simpelweg een
lange doorlopende lijn in één vloeiende
beweging in één dikte, waarmee je iets
tekent.

Techniek

Een tekening van bijvoorbeeld de Sint-Janskathedraal moet historisch verantwoord
zijn. Informatiebronnen: internet, ‘Ach lieve
tijd‘ * en ‘Engelen Grensdorp aan de Dieze’
**. Om goede smoelen te vinden, tekent
hij er een aantal uit de losse pols, denkt
er een tijdje over na en kiest dan de meest
geslaagde. Met bekende figuren werkt dat
deels hetzelfde: hij tekent net zo lang tot
hij ze goed treft. Dat betekent goed kijken
naar de essentie van het gezicht, de blik. De
ogen zijn het moeilijkst. Is hij tevreden met
de creatie, dan gaat de rest in het verhaal
min of meer vanzelf. Zijn archief is enorm.
Staan de tekeningen op papier, dan gaat
het snel. Met de lichtbak overtrekken op het
definitieve papier, teksten invullen, tekeningen inkleuren met als basiskleuren rood,
geel, blauw, zwart, net als in uw printer. Met
aquarel werken betekent, dat het in één
keer goed moet zijn. Dat levert altijd enige
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stress op, maar ja ... jarenlange ervaring wil
wel helpen. Het gereedschap bestaat uit
een een potlood, gum, fineliner en penseel
van kolinskyhaar. Voor de dierenliefhebbers: een kolinsky is een Siberische wezel, u
ziet wel: een uitstapje is zo gemaakt.

Motivatie

Ton vindt het belangrijk iets te maken wat
er nog niet is. In dit geval de historie van
Engelen brengen met een knipoog. Hij mist
in Nederland een humoristische beschouwing van het verleden zoals in Monthy
Python, Blackadder, Allo Allo.

De Graal van Bloemendaal

Het verhaal, gebaseerd op de legende van
het Duivelswiel, speelt net na de 80-jarige
oorlog. Oorlogsveteraan Bartholomeus
Bloemendaal uit Engelen moet de graal  
zoeken, ten einde Engelen te behoeden
voor rampen. Met schildknaap Hannes
beleeft hij hachelijke en hilarische avonturen. Wat valt er zoal te genieten: prachtige tekeningen, leuke teksten, woordspelingen, toekomstverwijzingen, Rubensiaanse lichtekooien, een veldslagverslag in
hedendaags voetbaljargon, figuren uit onze
tijd verplaatst naar de 17e eeuw, bokkenrijders, Manneken Pis etc.
Bij ons afscheid ligt er inmiddels een schip
voor de wal met een draaiend, stinkend
dieselaggregaat. Goed dat we in de tuin zijn
gaan zitten.

Het album verschijnt in november in zowel  
een standaard uitvoering € 10,- als een
speciale editie met naamsvermelding € 12.Bestellen en info? Mail naar: ton@engelenstrip.nl of bel 073-6311920 of 0626928261.
Zoek op Facebook: De Geschiedenis van
Engelen

*Ach lieve tijd, 800 jaar Den Bosch, de
Bosschenaren en hun soldaten, uitgegeven
door Uitgeverij Waanders b.v. en Boekhandel Adr. Heinen b.v.,
** Engelen Grensdorp aan de Dieze van de
werkgroep Engelenboek en Angrisa Heemkundekring Engelen

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,
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.

gesprek

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 de informatieavond
op maandag 8 oktober om 20:00 uur, locatie Slot.
Vooraf aanmelden via mail is gewenst:
info@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

Fysio Engelen in Engelerhart
Zaterdag 6 oktober a.s. kunt u een kijkje
nemen bij Fysio Engelen op de locatie Engelerhart. Onze fysiotherapeuten heten u van
harte welkom. De praktijk is voor iedereen
toegankelijk van 10.00 – 16.00 uur.
Tijdens deze dag kunt u kennismaken met
de SpartaNova sporttest. Deze test geeft
sporters inzicht in hun fysieke gesteldheid.
Er wordt gekeken naar o.a. kracht, lenigheid
en conditie.
Wat levert een screening met de SpartaNova sporttest zoal op?
• Screening van risicofactoren voor specifieke letsels binnen uw sport
• Objectiveer je prestatieniveau en mogelijkheden binnen je sport
• Veilige sporthervatting na een letsel
• Advies m.b.t. overtraining door je trainingsregime aan te passen
• Inzicht van de zwakke schakel(s) die
verbetering of herstel tegenhouden.
Voor deelname aan een gratis kennismaking SpartaNova sporttest (reguliere prijs
t.w.v. € 89,50) is vooraf aanmelden noodzakelijk. Er zijn slechts een beperkt aantal
plekken beschikbaar die dag. Meld u
daarom snel aan via info@fysio-engelen.nl
of 073 – 631 2077.

De Tweeterp september 2018 • pagina 25

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

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

Tineke van der Lee
Na de warme zomervakantie zijn we op
maandag 20 augustus weer vol goede
moed aan het nieuwe schooljaar begonnen.
Natuurlijk was het weer even wennen aan
de nieuwe situatie: nieuwe juf/meester en
nieuw lokaal, maar inmiddels is iedereen
weer gewend. We zitten in het ritme en zijn
flink aan de slag. De afgelopen en komende
weken zijn er ouder-kind-kennismakingsgesprekken met de leerkracht.
De peuter- en kleuterbouw heeft op 11
september een informatieavond.
In de eerste schoolweek was er op vrijdag
24 augustus een workshop voor alle
kinderen van Mad Science. Een techniekprogramma waarbij de kinderen kunnen
experimenteren met wetenschap en techniek. Het was een leerzame ochtend, waar
iedereen zichtbaar van genoot. Aansluitend
is er een wetenschap-techniekcursus buiten
schooltijd. Hiervoor hebben 26 kinderen
zich aangemeld.
In de tweede week van het schooljaar zijn
alle groepen gestart met een nieuw project:
De kleutergroepen hebben het thema: ‘De
lucht’. Ze openden het thema met vliegeren op de speelplaats. Hierbij gingen
de kinderen met kleine en grote zakken
en tassen uitproberen wat wel en niet
kon vliegen. Er is geïnventariseerd wat de
kinderen al weten en wat ze graag zouden
leren over het thema. In de hoeken kunnen
de kinderen allerlei ervaringen opdoen: wat
blaas je snel weg? Wat vliegt goed? Verder
luisteren de kinderen naar verhalen, zingen
liedjes, knutselen en leren versjes over
het thema. Over enkele weken worden de
ouders uitgenodigd voor de afsluiting van
het thema.

De groepen 3 en 4 hebben het thema: ‘Hoe
leren wij?’ Hierbij gaan de kinderen onderzoeken hoe ons brein (hersenen) werkt. Als
start hebben zij een hersenoperatie met
een gelatinebrein gedaan. Zo ontdekten
de kinderen wat de hersenen zoal kunnen.
Ook weten de kinderen dat de hersenen
kunnen groeien door veel te oefenen. Elke
week krijgen de kinderen een breinbreker
mee naar huis om op te lossen.
De groepen 5 en 6 hebben het thema:
‘Ben je in vorm?’ Als start hielden de
kinderen een week een schema bij waarop
ze invulden hoeveel lichaamsbeweging ze
hadden. Hierdoor kregen ze inzicht in hun
eigen bewegingspatroon, ontdekten ze
bepaalde patronen in hun activiteiten en
zagen ze hoeveel minuten ze aan elke activiteit besteedden.
Daarna leerden de kinderen hun polsslag
opnemen, hebben ze allerlei gegevens
(gewicht, lengte en temperatuur) over zichzelf ingevuld.   De hartslag in rust en bij
inspanning opgenomen.
Kinderen tussen 5 en 17 hebben per dag
60 minuten matig intensieve tot intensieve lichaamsbeweging nodig. Je kunt dan
denken aan spelen, sporten, klusjes doen,
recreëren, etc.
De groepen 7 en 8 hebben het thema:
Gevoelens – Emoties. Als start gingen de
kinderenvijf keer een positief gebaar maken,
bijvoorbeeld de deur openhouden, een
complimentje maken. Daarna noteerden ze
hoe de mensen er op reageerden en hoe ze
zichzelf voelden.
In de komende weken zullen ze leren wat
er van invloed kan zijn op gevoelens, of
gevoelens uit het hart of de hersenen
komen, hoe reclame onze gevoelens kan
beïnvloeden etc. Op woensdag 10 oktober

is er een tentoonstelling voor de ouders.
Dit was het laatste 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. Entken-Buunen, tel.
073-8519990
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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

Op zaterdag 6 oktober opent Fysio Engelen een nieuwe locatie.
Kom vrijblijvend kijken op onze open dag van 10.00-16.00 uur.
Maak kennis met de SpartaNova sporttest, let op er zijn maar
beperkte plekken beschikbaar.
Meld u daarom snel aan via info@fysio-engelen.nl of 073 – 631 2077.

Senioren gaan omhoog en omlaag
Charles ter Ellen
Op donderdag 23 augustus vertrekken 80
senioren rond negen uur uit Engelen richting Maastricht voor het jaarlijkse seniorenuitstapje. Bij het vertrek met twee bussen,
diverse rollators en rolstoelen is behoorlijk
wat organisatie vereist om allen veilig aan
boord te krijgen.

Tegen negen uur vertrekken we naar
Engelen waar we onthaald worden op een
stevige plensbui zodat we als verzopen
‘katjes’ thuiskomen. Iedereen is zeer
tevreden en dankbaar voor de door het
bestuur voortreﬀelijk georganiseerde reis.

Via het Brabantse en Limburgse platteland rijden we rond half elf door de nieuwe
tunnel Maastricht binnen, naar de aanlegsteiger van rederij Stiphout, waar het
schip ‘De Schelde Vallei’ aangemeerd lag
om ons die dag verder te vervoeren. Aan
boord smaakt de koffie met de bekende
Limburgse vlaai best, terwijl we konden
genieten van het zicht op de prachtige
Servaasbrug gebouwd in Namense hardsteen in de jaren 1280 tot 1289. Een fraai
stukje ‘weg en waterbouwkunde’.
We passeren de laatste Nederlandse sluis
‘sluis van Bosscherveld’ en varen langs de
nog bestaande gebouwen van de oudste
papierfabriek van Nederland en de oude
gebouwen van de Nederlandse en Belgische douane. Via de sluizen van Neerharen
en Lanaken, waar de boot beide keren 9
meter omhoog wordt geschut, bereiken
we de top van de Sint Pietersberg en varen
we op het Albertkanaal langs het Belgische
dorpje Kanne en Fort Eben Emael. Via een
prachtige tocht door het Belgische land
komen we uit bij de sluis van Ternaaien,
waar we weer 15 meter omlaag geschut
worden, op het peil van de Maas. Ondertussen genieten we van een zeer uitgebreide lunch aan boord.
Tegen vier uur bereiken we weer de aanlegsteiger in hartje Maastricht, waar we de
gelegenheid kregen één van de leuke
terrasjes te pikken. Even na vijven arriveren
daar de bussen van OAD weer om ons naar
Soerendonk bij Weert te brengen, waar we
een fantastisch diner krijgen aangeboden
met als dessert heerlijk vruchtenijs.
Voorzitter Hans van Dartel memoreert
aan tafel dat we weer een prachtige tocht
hebben gehad met schitterend weer. Alleen
jammer dat we Ceciel met haar snoepjes
voortaan moeten missen. Ook vertelt hij
dat het ledental van de vereniging weer
was toegenomen met onder andere nieuwe
leden uit Slot Haverleij. Het bestuur gaat
het komend jaar bekijken of er op wat meer
dagen iets georganiseerd kan worden en
vroeg hiervoor ideeën. In oktober is er een
bezoek aan de genie en in november komt
er een themamiddag.

onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Donderdag

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

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

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

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

Vrijdag
Activiteiten Sportvereniging Topfit vanaf 9.00 uur.
Maandelijks Bingoavond in samenwerking met
Stichting Actieve Senioren vanaf 20.00 uur.
Maandelijks Prijskaarten ( rikken) vanaf 20.00 uur.
Ons café is van maandag t/m vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur.

Heb je een idee voor een leuke (openbare) activiteit?
Neem dan het heft in handen en vraag hoe je het kunt organiseren.
Stuur een mailtje naar engelenburcht@engelenburcht.nl.
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Bij ons staat u centraal wij
worden immers door u betaald.

Uw huis verkopen of
een huis aankopen?

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

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

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

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

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

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

maar € 995,- incl. BTW

De snelst groeiende keten van Nederland

Bezoek aan
Fort Crèvecoeur
Op woensdag 3 oktober brengt de seniorenvereniging een bezoek aan Fort
Crèvecoeur. Ook bezoeken zij de Genie bij
het Engelse gat en gaan ze iets drinken bij
restaurant Treurenburg. Nadere gegevens
betreﬀende tijd en verzamelplaats zijn nog
niet bekend en zullen aan de leden nog
worden bekendgemaakt. Andere belangstellenden kunnen contact opnemen met
Hans van Dartel, tel: 073 - 6312332.

Najaarsseizoen weer van start
Met de goed georganiseerde clubkampioenschappen is de aftrap voor het najaarsseizoen gegeven. Het toernooi was niet
heel druk bezocht, maar er waren wel erg
leuke wedstrijden. En uiteindelijk was er
een nieuwe kampioen: Carlo Brekelmans.
Carlo is pas enkele maanden lid en nu al
was hij de sterkste van Tennisvereniging
Engelen.

vrijdag 10 competitieteams, 2 op zaterdag
en 1 op zondag die gaan strijden om het
kampioenschap. Vanwege de beperking
van het aantal banen, is er één team op
vrijdagavond uitgeloot. Ook hebben we 6
jeugdteams die hun opwachting maken.
Op 30 oktober wordt de laatste wedstrijd
gespeeld en is duidelijk waar we staan!

Najaarscompetitie

In mei heeft Tennisvereniging Engelen obligaties voor de aanschaf van ledverlichting
voor de baanverlichting uitgegeven. Binnen
enkele weken zijn alle obligaties uitgegeven. En begin september is de verlichting

De clubkampioenschappen waren een
mooie opwarmer voor het najaarscompetitieseizoen dat op 14 september weer
begint. Bij de senioren hebben we op

aangelegd. Hiermee maakt de vereniging
een eerste stap om duurzamer te worden.
Dat doen we onder meer door te investeren in duurzame energie.

Tennisles

Ledverlichting

Simon Tennisschool verzorgt al jaren de
tennisles bij Tennisvereniging Engelen. De
laatste jaren werd dit gedaan door Talitha
de Groot. Jammer genoeg heeft ze voor
werk dichterbij haar woonplaats gekozen.
Ze wordt vervangen door Will Broeren en
we wensen hem veel succes.

Dit fantastische resultaat is mede te danken
aan de enthousiaste inzet van vele betrokkenen (zoals de AED beheerders) en vrijwilligers en aan de financiële bijdragen
van particulieren, Rode Kruis, Stichting
Hartveilig Den Bosch, alsook vanuit de
wijkgeldenpot van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het zijn teveel betrokkenen
om eenieder apart te vermelden en te
bedanken.
Laten we zeker niet diegenen vergeten die
zich hebben laten trainen en certificeren in
de kunst van het reanimeren en het inzetten
van een AED in geval van een hartstilstand.
Samen hebben we het voor elkaar gekregen
om Engelen als één van de eerste dorpen

en wijken in onze gemeente hartveilig te
maken.
Voor ons allen gaat het werk door, want
de AED’s moeten onderhouden worden
en vrijwilligers moeten tijdig hun herhalingslessen volgen om het certificaat niet te
laten verlopen.
Zoals we ons hebben ingezet om ons dorp
hartveilig te maken, laten we zo ons blijven
inzetten om ons dorp hartveilig te houden!
En mochten er nog meer inwoners van
Engelen het certificaat ‘Reanimatie en AED
gebruik’ willen behalen, dan kunnen die
zich o.a. bij het Rode Kruis aanmelden voor
een cursus. (opleidingen.denbosch@rodekruis.nl)

De 12 van Engelen

Met het plaatsen van een AED in kasteel
Daliënwaard, is het netwerk van AED’s nu
compleet en is heel Engelen hartveilig! We
mogen als inwoners van Engelen trots zijn
op dit resultaat!
Elk van de acht kastelen in de Haverleij
heeft een eigen AED. Samen met de vier
in de kom van Engelen (Lage Leun, PLUS,
Engelerhart en Engelenburcht) zijn in totaal
twaalf AED’s in ons dorp 24uur per dag
beschikbaar om te worden ingezet bij een
reanimatie.
Daarbij zijn ook nog eens de AED’s bij van
Hoeckel en BurgGolf aangemeld bij HartslagNu.
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Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

Bezoek oorlogsgraf van opa

www.eigenwijzekinderopvang.nl

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

Op dinsdag 28 augustus jl. bezocht de in
Australië wonende kleindochter Paula
Foenander het oorlogsgraf van haar grootvader Norman Francis Slade in Engelen.
Het was op de dag af 74 jaar geleden, dat
de geallieerde bommenwerper tijdens
de Tweede Wereldoorlog in brand werd
geschoten boven de Henriëttewaard. Navigator Slade (36) en bommenrichter Dean
overleefden beiden de crash niet en zijn in
Engelen op het kerkhof begraven.

Op 28 oktober en 9 december in de Oude Lambertus

Everly Brothers en Spaanse liederen op zondagmiddag
René van der Hoeven
Het prachtige oude kerkje aan De Kerkhof  
in Engelen leent zich uitstekend voor  
concerten. Klassieke zijn er al regelmatig op
zondagochtend, tot groot genoegen van
zowel artiesten als toehoorders, de geluidskwaliteit wordt alom geroemd.
Op zondagmiddag kunt u genieten van een
lichtvoetiger genre.
Astrid Duran, jarenlang actief in de muziek,
zorgt voor de programmering en is lyrisch
over de komende concerten. “De akoestiek
in het kerkje is van zeldzame kwaliteit en de
ruimte geschikt voor kleine, intieme muziekuitvoeringen. Ik nodig dan ook met een
gerust hart mijn muzikale vrienden, die ik
in de loop der jaren overal en nergens heb
ontmoet, uit om te komen spelen.”
“Muziek op hoog niveau door professionele musici”, vertelt Astrid: “Op 28 oktober
treedt het duo The Two Wieners op,
bestaand uit mijn supermuzikale broer Jaap
en dito vriend Rob. Met gitaar, contrabas
en twee puike zangstemmen brengen ze

luisterliedjes van o.a. Buddy Holly, Ricky
Nelson, Johnny Cash en - vooral - The
Everly Brothers ten gehore.
Op 9 december musiceren mijn allerbeste flamboyante amigo Manito en de
temperamentvolle uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado met hun
Concierto Navideño. Prachtige Spaanse
liederen in de warme sfeer van de komende
feestdagen!
Muziek wil worden beluisterd, het kerkje
bekeken. Laat u meevoeren door de schoon-

heid van het gebouw en de puurheid van
de muziek. Twee zeer muzikale middagen,
waarvoor ik u van harte uitnodig. Tot dan.”
Entree 10 euro per concert, 15 euro voor
beide concerten! De prijs is inclusief een
consumptie in de pauze.
Aanvang: 14.30 uur, einde: 16.00 uur.
Reserveren mag, bel 06-40897106

2SingS1

Alweer haast een jaar geleden (op 16
oktober 2017) werd het pop- en musicalkoor 2SingS1 door Vocaal Regionaal opgericht. Met veel plezier wordt er wekelijks
op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur
gerepeteerd in De Engelenburcht.
Door het koor worden verschillende songs
gezongen uit de periode van de jaren 60/70
tot heden. Denk hierbij aan songs van de
Beatles, Maroon 5, Krezip, Melee, Robbie
Williams, Racoon en bijvoorbeeld musi-

calsongs uit Hair en Sister Act. Omdat de
variatie niet ontbreekt, is het voor iedereen
elke repetitie weer een muzikale belevenis
in een gezellige en gemoedelijke sfeer.
Iedereen vanaf de leeftijd vanaf 16 jaar kan
zich aanmelden. Wekelijks is men welkom
om dan gratis een repetitie van het koor
mee te maken.
We werken niet met notenschrift en doen
niet aan een stemtest. Hierdoor is het voor
iedereen toegankelijk. Er wordt gewerkt met

professionele geluidsbanden die per stemgroep zijn ingezongen. De arrangementen
zijn doorgaans drie- tot vijfstemmig. Elk
koorlid maakt zelf een keuze van één partij
van de ingezongen stemgroepen. Op deze
wijze bereiken we snel een mooi resultaat.
Zingt u al in de badkamer, auto of op een
andere plek en lijkt het u leuk om het eens
in een koor te proberen? U bent van harte
welkom! Meer informatie: www.2sings1.nl 06 51505768.
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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!

Download onze APP
en ervaar de voordelen!

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

●
●
●

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

AUTO

Haarsteeg

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

Advertentie AOP 130x96mm.indd 1
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Battle of the Castles
De Battle of the Castles is inmiddels een
jaarlijke traditie. Aan dit golftoernooi
kunnen alle golfers van de Haverleij deelnemen; de kastelen en slot Haverleij gaan
dan onderling de strijd aan om het zwaard
te veroveren! De editie van dit jaar zal op
zaterdag 3 november worden gespeeld,
zet de datum vast in je agenda! Kasteel

Holterveste wacht dan de uitdaging om
het zwaard te verdedigen dat ze vorig jaar
hebben gewonnen!
Maar de Battle is veel meer dan een golftoernooi alleen. Verbinding van alle bewoners van de Haverleij met als fijn extraatje
een gezellige avond met een goed diner is
minstens zo belangrijk als de golfwedstrijd

zelf. Niet alleen golfers schuiven aan, ook
alle andere bewoners van de Haverleij zijn
dan meer dan welkom om deel te nemen
aan diner en feestavond.
Meer informatie over het programma volgt
in de volgende Tweeterp. Nu al meer weten?
Bel of mail Jan de Gier. T: 0620600835;
E: janarenddegier@gmail.com.

Bedevaart in Bokhoven

Tijdens de bedevaart in Bokhoven komen elke zondag in september veel pelgrims naar de viering in de pastorietuin. Op zondag 2 september zong het
Nicolaaskoor uit Helvoirt en ging pastor Xaveer van de Spank voor. Er waren ruim 2 belangstellenden op deze zonnige zondag.

Wij zoeken jou!
Wij dagen jou uit!
Je bent geknipt voor ons!
Wil jij komen helpen ?

DENKERS

DOENERS

GEVRAAGD voor het vergroenen voor
de speelplaats op Engelerhart
Ben jij je tuin aan het veranderen en heb je
wat spullen over zoals: boomstammen,
dikke boomtakken, heel grote zwerfkeien?
Wij zouden dan graag deze spullen willen
gebruiken voor de natuurspeeltuin en
rondom Engelerhart of op het
Engelerpark.
DENKERS:
Tevens zijn we op zoek naar een of meerdere
personen die ons kunnen helpen bij het
aanvragen van gelden en subsidies voor een
groene speelplaats en een gezond schoolplein
enz.
Heb jij interesse om mee te helpen of kun jij iets
betekenen voor ons, laat dit dan weten aan de
beheerder John Cornelissen 06-81462221 of
mail naar beheer@engelerhart.nl

DOENERS:
Wil en kun jij met tuingereedschap of met een
kettingzaag werken, om bijvoorbeeld een
boomhut of speelattributen te bouwen voor de
kinderen? De Natuurspeeltuin houden wij voor
een groot deel vrijwillig bij, gewoon omdat het
leuk is. Vind jij het ook leuk om - één keer in de
week, of één keer in de maand - te komen
helpen en te werken in de natuurspeeltuin of
rondom het gebouw Engelerhart? Wat krijg je
hiervoor? Heel veel kinderen die blij zijn en
plezier hebben om te spelen met spullen uit de
natuur.
SPONSORS:
Denk jij: ik kan op een andere manier wel iets
betekenen voor jullie door middel van een
bedrag beschikbaar te stellen! Ook dat is
uiteraard van harte welkom.
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De Zanden 11
5321 HJ Hedel

Woonoppervlakte 138 m²
Perceel oppervlakte 560 m²
Inhoud 521 m³
6 kamers (4 slaapkamers)

€ 479.000 k.k.

Geldersedam 44

Ackersdijckstraat 9

5212 RB ‘s-Hertogenbosch

5212 GK ‘s-Hertogenbosch

Woonoppervlakte 118 m²
Inhoud 449 m³
4 kamers (3 slaapkamers)

€ 400.000 k.k.

Woonoppervlakte 100 m²
Perceel oppervlakte 120 m²
Inhoud 341 m³
5 kamers (4 slaapkamers)

€ 415.000 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

180806_Adv_Bighelaar_190x120.indd 1
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seniorenles

Festival Losjes bij het Engelermeer
Wim Roelsma
Op mijn fiets ga ik vanuit Engelen naar het
zwemwater en natuurreservaat Engelermeer. Hier wordt op het strand het muziekfestival Losjes georganiseerd.
Vreemd, want toen ik aan kwam fietsen
hoorde ik helemaal geen muziek. Pas
toen ik echt dichterbij kwam, begon ik het
festival te horen.
Bij een kleine kassa stonden twee beveiligers gezellig een kop koffie te drinken.
Ze verwezen mij naar de artiesteningang
waar ik werd voorgesteld aan Thomas van
Steenis, een van de organisatoren, die mij
een rondleiding heeft gegeven over het
festivalterrein. Hij vertelt zeer enthousiast
en gepassioneerd over de meer dan de
honderd vrijwilligers die de organisatie
hebben geholpen. De organisatie bestaat
uit drie jongeren waaronder hijzelf en
verder Robert Hoskam en Cees van Balen.
Vanaf 2016 is Losjes begonnen als buitenfestival in Westerpark in de buurt van de
Onderwijsboulevard en in 2017 lukte het
de organisatie om bij de Oosterplas het
festival op te zetten. Na lange discussie met
Gemeente ‘s-Hertogenbosch mocht Losjes
het festival gestalte geven bij het Engelermeer.  Een geweldige locatie op het strand
en tussen het groen. De organisatie streeft
naar onder andere naar de volgende kernwaarden: beleving, lokale elektronische
scene, community en saamhorigheid.
Op een heuvel op het festivalterrein tussen
de bebossing zaten vele bezoekers op
bankjes te eten bij de smaakvol ingerichte
Foodtrucks. Vanaf twee muziekpodia klonk
vanuit de grote tent house en vanuit de
kleinere meer techno. Voor beide podia zijn
houten vlonders op het gras gelegd en het
zag er allemaal netjes uit. Ik zag nagenoeg
nergens op de grond afval liggen.
Een grappig moment was dat twee dansende
dames kwamen mij waarschuwen dat ik niet
achter een rode lijn mocht lopen omdat ze
bezorgd waren dat ik zou ‘verbranden in de
lavastroom’. Mijn dank was groot.
Regelmatig werd ik aangetikt van achteren
waarbij groepjes jongeren vroegen of ze
op de foto mochten. Na een aantal uren
te hebben genoten van de geweldige sfeer
ben ik huiswaarts gegaan. Wie weet ben ik
er volgend jaar weer, maar dan ga ik vroeg
in de middag om niet alleen te genieten van
de mensen en de muziek, maar vooral ook
van alle kunstzinnige jongerenprojecten.
Voor meer foto’s: www.tweeterp.nl
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BIN-berichten
Opgepakt

Op 11 augustus werd een 30-jarige inwoner
van een van de kastelen in Engelen thuis
aangehouden in verband met een openstaande vrijheidsstraf van 55 dagen hechtenis. Meneer werd ingesloten in het Huis
van Bewaring om zijn straf uit te zitten.

Hennepkwekerij

Op zondag 12 augustus werd in een
woning aan Velderwoude een in werking
zijnde hennepkwekerij aangetroﬀen en
geruimd. In twee ruimtes werden in totaal
229 hennepplanten aangetroﬀen. Tegen
de eigenaren zal proces-verbaal worden
opgemaakt.

Diefstal

Op donderdag 16 augustus tussen 8.00 en

17.30 uur werd er een trailer weggenomen
vanaf de Graaf van Solmsweg. Deze trailer
werd weggenomen door daders in een
zwarte VW Golf 6 die via de Rietveldenweg
wegreed. Aangifte werd opgenomen.
Nader onderzoek volgt. Betreft een trailer-aanhangwagen, minder dan 750 kg,
merk Pega, type SH750/500.

Jagers

Op dinsdag 28 augustus rond 10.00 uur
werd er gemeld dat er gejaagd werd op
een veld aan de Engelenseweg te Engelen.
De paarden van melder op het veld ernaast
zouden hiervan schrikken. Hierop ging
de politie ter plaatse en controleerden de
jagers. Zij hadden alles in orde en de juiste
vergunningen. Er werd gejaagd i.v.m. wildbeperking en niet voor plezierjacht. De
jagers en melder gaan nog met elkaar in
gesprek hierover om zo min mogelijk overlast voor de paarden te veroorzaken.

Geluidshinder

In de nacht van dinsdag 28 op woensdag
29 augustus omstreeks 3.30 uur kwam
een melding geluidsoverlast binnen vanaf
kasteel Holterveste; op de kruising Holterveste / De Bellaard bleek een loonwerker
aan het werk met een hakselaar. Hij is
verzocht direct te stoppen vanwege het
tijdstip en weg te gaan. Bij een vervolgmelding krijgt hij een proces-verbaal.

Geluidshinder

In verband met het Losjes Festival bij het
Engelermeer op zaterdag 1 september
kwam er bij de politie één melding binnen
betreﬀende geluidsoverlast omstreeks 21.30
uur. Deze melder werd doorverbonden met
de omgevingsdienst van de gemeente.

Reacties

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

Reparaties en accessoires
iPhone, iPad ,Laptop, Smartphone en Tablet :)

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

Dorpsagenda

Colofon

Za 1 t/m ma 17 september Kermis in Engelen
plein bij De Engelenburcht

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

Zondag 16 september
12.00 - 16.00 uur

Heksenmarkt Bokhoven
nabij de kerk

Woe 1 sept & 3 okt
0.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 22 september
20.00 uur

Muziek in de kerk
in de St. Lambertuskerk

Zondag 23 september
14.00 uur

FC Engelen tegen Taxandria

Woe 26 sept & 10 okt
0.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 2 september
1.00 uur

Vissen aan de Vlacie

Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger

Dinsdag 2 oktober
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in de Engelenburcht

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoﬀ, Wim Daemen

Zaterdag 6 oktober
10.00 uur

Open dag Fysio Engelen
in Engelerhart

Zaterdag 6 oktober
1.30 uur

Concert Crèvekoor: Passie voor muziek
bij Burggolf Haverleij

Zondag 7 oktober
14.00 uur

FC Engelen tegen SCG 1
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(S)limmerik

Distributie
Jan van de Ven,
Ad de Bok 06-50508782
Frans Rooijakkers 06-57010470

Het valt niet langer te verhelen,
Dat ons dorp met zijn kastelen,
groen gelegen in de Haverleij,
met natuurlijk Bokhoven, dicht nabij,
Engelen een woonplaats is om aan te bevelen.

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 13 oktober
Kopij moet uiterlijk

dinsdag � oktober
binnen zijn.
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Mulder

Bestel je boodschappen
op plus.nl/mulder

Bijzonder genieten in Engelen
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Bijzo nder genieten in Engelen

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

