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Van de bestuursraad
Dorpstafel: van de dronepiloot en de droompiloot
Yvonne Schram

Tijdens	de	dorpstafel,	georganiseerd	door	
de	 Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	 op	 3	
juli	 jl.,	 stonden	 twee	 thema’s	 centraal:	 de	
renovatie	 van	 de	 Rioolwaterzuiveringsin-
stallatie	(RWZI)	Treurenburg	en	het	project	
Groene	Delta.	Voorafgaand	aan	de	interes-
sante	 lezingen	 hield	 bestuursraadslid	 en	
avondvoorzitter	 Yolie	 Mulkens	 een	 kleine	
enquête,	waaruit	bleek	dat	de	aanwezigen	
wonen	 in	 de	 Henriëttewaard,	 Meerwijk,	
in	 de	 kastelen	 in	 Haverleij,	 in	 Engelen,	
Bokhoven	en	Maaspoort.	
Om	in	een	verslag	van	deze	dorpstafel	beide	
onderwerpen	 voldoende	aan	bod	 te	 laten	
komen,	volgt	in	deze	Tweeterp	van	juli	een	
samenvatting	van	de	inleiding	van	Antoine	
van	Geff	en	(projectmanager	bij	het	Water-
schap	Aa	 en	Maas	 en	 tevens	 dronepiloot)	
over	de	RWZI	Treurenburg.	In	De	Tweeterp	
van	augustus	 volgt	dan	een	 samenvatting	
van	de	inleiding	van	Rob	Brinkhof	(ecoloog	
bij	 de	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch)	 over	
het	 project	 Groene	 Delta.	 Rob	 Brinkhof	
noemde	 zichzelf	 geen	 dronepiloot,	 maar	
een	 droompiloot:	 het	 realiseren	 van	 zijn	
droom	Rivierpark	Diezemonding.				

Renovatie	rioolwaterzuivering	
Antoine	 van	 Geff	en	 legt	 eerst	 uit,	 dat	 de	
rioolwaterzuivering	 ’s-Hertogenbosch	
continu	 in	 bedrijf	 is	 om	 voor	 het	 Water-
schap	Aa	en	Maas	het	rioolwater	uit	’s-Her-
togenbosch,	Vught	en	Heusden	schoon	te	
maken.	 De	 RWZI	 dateert	 uit	 de	 jaren	 70	
van	de	vorige	eeuw.	Per	uur	komt	hier	zo’n	
veertien	miljoen	liter	afvalwater	binnen.	En	
dat	24	uur	per	dag,	al	40	jaar	lang.	De	reno-
vatie	was	hard	nodig.
De	 rioolwaterzuivering	 ligt	 op	 een	 terrein	
van	 twintig	 hectare	 in	 de	 polder	 Meer-
wijk	 van	natuurgebied	Diezemonding.	Het	
terrein	 is	 onderdeel	 van	 de	 ecologische	
verbinding	 tussen	 de	 Ertveldpolder	 en	 de	
Henriëttewaard.	

In	2016	 is	Waterschap	Aa	en	Maas	gestart	
met	 de	 renovatie.	 De	 bestuursraad	 is	 een	
van	 de	 samenwerkingspartners	 geweest.	
Eind	 2019	 moet	 het	 renovatieproject	
worden	afgerond.

Een	fi	lm,	gemaakt	door	Antoine	van	Geff	en	
met	 een	 drone,	 laat	 goed	 zien	 hoe	 groot	
het	terrein	is.	Op	YouTube	is	overigens	deze	
dronevlucht	 (https://www.youtube.com/
watch?v=RGEcC87JEYQ)	 over	 de	 renovatie	
ook	te	zien.	

Waterzuivering
In	 de	 rioolwaterzuiveringsinstallatie	 wordt	
het	afvalwater	eerst	gezuiverd	door	zeven	
en	 bezinken,	 waarna	 bacteriën	 het	 water	
verder	 schoonmaken.	 Het	 zeven	 haalt	 het	
grofvuil	 uit	 het	 afvalwater.	 Antoine	 van	
Geff	en	 vertelde,	 dat	 er	 zelfs	 een	 keer	 een	
dode	 bouvier	 uit	 het	 water	 is	 gehaald.	
De	RWZI	heeft	ook	veel	 last	 van	alles	wat	
bewoners	 door	 het	 toilet	 spoelen,	 zoals	
bijvoorbeeld	 Swiff	erdoekjes,	 vochtige	
toiletdoekjes,	 plastic,	 papier,	 frituurvet	
en	 olie.	 Met	 als	 gevolg	 een	 groot	 aantal	
verstoppingen	 en	 verontreinigingen.	 Dat	
afval	 en	 aangekoekte	 vet	 moet	 met	 de	
hand	 verwijderd	 worden.	 Geen	 fi	jn	 klusje	
en	bovendien	kost	dat	het	Waterschap	Aa	
en	Maas	en	de	gemeenten	jaarlijks	tonnen.	
Dit	bedrag	zien	burgers	en	bedrijven	terug	
in	 de	 jaarlijkse	 belasting,	 die	 ze	 betalen	
aan	het	waterschap.	Let	dus	goed	op,	wat	
u	door	het	toilet	spoelt:	met	elkaar	kunnen	
we	kosten	besparen!			
Ook	gebruiken	we	steeds	meer	medicijnen.	
De	 resten	daarvan	komen	via	het	 toilet	 in	
het	riool	terecht.	Dit	leidt	tot	medicijnresten	
in	het	oppervlaktewater,	omdat	de	rioolwa-
terzuiveringen	 van	 de	 waterschappen	 de	
resten	maar	voor	een	deel	kunnen	verwij-
deren.	 Door	 bijvoorbeeld	 hormonen	 in	
medicijnresten	 verandert	 het	 gedrag	 van	
vissen	en	Antoine	van	Geff	en	vertelde,	dat	
er	zelfs	vissen	zijn	die	hierdoor	van	geslacht	
veranderen.	
Het	 doel	 van	 bezinken	 is	 de	 verwijdering	
van	onopgeloste	deeltjes	uit	het	afvalwater.	
Bezinking	vindt	plaats	 in	(voor)bezinkings-
bekkens	 waar	 het	 afvalwater	 langzaam	
doorheen	stroomt.	In	deze	tank	zakken	de	
zwaardere	deeltjes	uit	het	vieze	water	naar	
de	 bodem.	 Daarna	 begint	 de	 biologische	
zuivering	 in	 de	beluchtingstank.	Dat	 vindt	
plaats	met	behulp	van	miljarden	bacteriën,	

die	het	resterende	vuil	‘opeten’.	Het	slib	dat	
na	de	zuivering	overblijft	(de	deeltjes	uit	de	
bezinktank	 en	 de	 ‘volgegeten’	 bacteriën)	
wordt	trouwens	niet	weggegooid.	Een	deel	
gaat	 terug	 de	 beluchtingstank	 in	 en	 een	
ander	deel	wordt	omgezet	in	biogas.	
Het	 water	 moet	 schoon	 genoeg	 zijn	 om	
waterleven	mogelijk	 te	maken	 (planten	en	
dieren)	en	om	er	redelijk	eenvoudig	drink-
water	van	 te	maken.	Als	het	water	schoon	
is,	dan	kan	het	water	terug	naar	het	opper-
vlaktewater	 (sloten	 en	 beken)	 en	 indirect	
naar	de	Maas.	

Renovatie			
Tijdens	de	gehele	renovatie	en	uitbreiding	
bleef	de	waterzuivering	functioneren.	Eerst	
werden	 de	 nieuwe	 onderdelen	 en	 tanks	
gebouwd,	 terwijl	 de	 bestaande	 systemen	
bleven	 draaien.	 Vervolgens	 namen	 de	
nieuwe	 tanks	 de	 zuivering	 over,	 zodat	
de	 verouderde	 onderdelen	 gerenoveerd	
konden	worden.
De	 nieuwe	 onderdelen	 die	 zijn	 gebouwd,	
zijn	 onder	 andere	 een	 beluchtingstank	 en	
twee	 nabezinktanks.	 Zo	 zorgt	 het	 water-
schap,	 dat	 het	 gezuiverde	 rioolwater	 dat	
de	Dieze	instroomt,	nog	schoner	wordt.	De	
zuivering	 is	 bovendien	 geschikt	 gemaakt	
voor	 grootschalige	 productie	 van	 groen	
biogas	 uit	 restslib.	 “De	 gistingstanks	 zijn	
onderdeel	 van	 onze	 gasfabriek	 die	 goed	
zijn	 voor	 een	 kleine	 zes	 miljoen	 kubieke	
meter	 gas	 per	 jaar”,	 zegt	 Van	 Geff	en.	 Dat	
staat	 gelijk	 aan	 het	 gemiddelde	 gasver-
bruik	 van	 ongeveer	 drieduizend	 huishou-
dens.	 “Naast	 pure	waterschoonmaker,	 zijn	
we	 nu	 ook	 energieleverancier.”	 Dit	 biogas	
wordt	 geleverd	 aan	Heineken	 in	 ’s-Herto-
genbosch	 voor	 het	 stoken	 van	 het	 ketel-
huis.	 Ook	 rijden	 20	 vuilniswagens	 van	 de	
Afvalstoff	endienst	 in	 ’s-Hertogenbosch	op	
dit	 biogas.	 In	 de	 toekomst	 gaan	 zelfs	 38	
vuilniswagens	op	biogas	rijden.	Fosfaat	kan	
na	de	 renovatie	uit	het	 rioolwater	worden	
gehaald	voor	toepassing	als	meststof	in	de	
landbouw.	

Lees verder op pagina 8
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Vijftigste Vakantiejeugdweek voor jong en oud
Als afsluiting van de zomervakantie 
wordt dit jaar voor de vijftigste keer 
de Vakantiejeugdweek gehouden. In 
de week van 12 tot en met 17 augustus 
zijn er dagelijks activiteiten voor jong 
en oud. Wilt u ook meehelpen als vrij-
williger in deze mooie kindervakantie-
week? Meld u dan aan bij de aanmelding 
van uw kind. Helpt u de drie bouwdagen 
mee, dan mag u deze drie dagen één 
kind gratis laten meedoen.

Programma
Maandag 12 augustus	 is	 de	 crea-	 en	
doemorgen.	Van	10.00	tot	12.00	uur	kun	je	
dan	heerlijk	creatief	bezig	zijn	in	De	Enge-
lenburcht	met	Nerf	Game	en	andere	geheel	
nieuwe	knutselideeën.
Op	 maandagmiddag	 is	 vanaf	 13.15	 uur	
de	 poppendokter	 weer	 aanwezig.	 Alle	
‘moeders	 en	 vaders’	 tot	 en	 met	 10	 jaar	
kunnen	 weer	 terecht	 voor	 de	 jaarlijkse	
controle.	 Het	 spreekuur	 is	 alleen	 op	
afspraak.

Viscomité	pakt	uit
Bij	 gelegenheid	 van	 het	 jubileum	 van	 de	
Vakantiejeugdweek	 pakt	 het	 viscomité,	
bestaande	 uit	 John	 Bouley,	 Frans	 van	
Breemen	en	 Ton	Richt,	 eens	 extra	 uit	met	
twee	visavonden.
Op	 maandagavond	 is	 het	 vissen	 aan	
de	 Vlacie	 voor	 de	 jeugd	 tot	 15	 jaar.	 De	
wedstrijd	begint	om	18.00	uur	en	duurt	tot	
20.00	uur.	Er	is	een	traktatie	en	loterij	voor	
alle	 deelnemers	 en	 er	 zijn	 mooie	 prijzen,	
bekers	en	medailles	te	winnen.	Deelnemers	
die	geen	hengel	hebben,	kunnen	er	een	van	
de	organisatie	lenen,	maar	dit	moet	je	wel	
aangeven	 bij	 het	 aanmelden.	 Aanmelden	
bij	Christien.
Op	dinsdagvond	is	het	vissen	voor	iedereen	
van	15	jaar	en	ouder.	Deze	wedstrijd	begint	

om	 18.30	 uur	 en	duurt	 tot	 21.00	 uur.	 Voor	
een	hapje	en	een	drankje	wordt	gezorgd.	Er	
zijn	bekers	en	geldprijzen	te	winnen.
Aanmelden	 bij	 Frans	 van	 Breemen,	 Roer-
domp	 8.	 Inschrijfgeld	 €	 5,00.	 Mocht	 het	
door	weersomstandigheden,	evenals	vorig	
jaar,	 niet	 mogelijk	 zijn	 vooraf	 de	 vijver	
schoon	 te	 laten	 maken,	 dan	 wordt	 zowel	
maandag-	 als	 dinsdagavond	 uitgeweken	
naar	het	water	achter	kasteel	Leliënhuyze.

Dinsdag 13 augustus	 is	 de	 zeskamp	 op	
de	 speelweide	 aan	 het	 Postekampke.	Met	
onder	andere	een	grote	hindernisbaan,	een	
waterbassin	 en	 andere	 nieuwe	 spectacu-
laire	spelen.	Van	10.00	tot	12.30	uur	voor	de	
jeugd	tot	en	met	7	jaar	en	van	13.30	tot	16.30	
uur	voor	iedereen	vanaf	8	jaar.

Woensdag 14 tot en met vrijdag 16 
augustus zijn	 de	 bouwdagen.	 Breng	 een	
hamer	en	nijptang	mee,	trek	niet	al	te	beste	
kleren	en	vaste	schoenen	aan	en	kom	drie	
dagen	 bouwen	op	 de	 speelweide	 aan	 het	
Postekampke.	Op	woensdag	en	donderdag	
is	het	bouwen	van	10.00	tot	15.00	uur.	Tussen	
de	 middag	 wordt	 voor	 een	 warme	 lunch	
gezorgd.	Op	vrijdag	start	het	bouwen	weer	
om	10.00	uur	en	is	er	ook	weer	iets	warms	
tussen	de	middag.	Na	het	 	bouwen,	 schil-
deren	 en	 verkleden	 zal	 op	 vrijdagmiddag	
een	 deskundige	 jury	 de	 bouwwerken	
beoordelen,	waarna	het	geheel	 rond	14.30	
uur	 weer	 wordt	 afgebroken.	 Deelname	 is	
mogelijk	voor	iedereen	vanaf	6	jaar.

Zaterdag 17 augustus	is	de	jubileumdag	in	
een	tent	op	de	speelweide	aan	het	Poste-
kampke.	 We	 starten	 om	 15.00	 uur	 met	
Brutus	 de	 rodeostier	 en	 een	 springkussen	
voor	 de	 jeugd.	 Om	 18.00	 uur	 begint	 de	
jeugddisco.	Om	 19.30	 uur	 is	 de	 prijsuitrei-
king	van	de	activiteiten	die	in	de	afgelopen	
week	 zijn	 gehouden.	 Daarna	 volgt	 een	
feestavond	met	muzikale	medewerking	van	

ReCo	 audio	 en	 verschillende	 live-optre-
dens.	Iedereen	is	van	harte	uitgenodigd	om	
op	een	gezellige	manier	met	een	hapje	en	
een	drankje	de	zomervakantie	van	2019	te	
komen	afsluiten.

Aanmelden
Aanmelden	kan	van	5	tot	en	met	9	augustus	
tussen	 15.00	 en	 18.00	 uur	 bij	 Christien	
Megens,	de	Vlacie	7,	telefoon:	073-6311425.	
Bij	 aanmelding	 na	 deze	 datum	 wordt	 het	
inschrijfgeld	verhoogd	met	€	1,00	per	acti-
viteit	per	kind.
Er	 worden	 tijdens	 dit	 evenement	 foto’s	
gemaakt,	die	gebruikt	kunnen	worden	in	de	
(sociale)	media.	Door	het	inschrijven	gaat	u	
hiermee	akkoord.	Heeft	u	hier	vragen	over,	
dan	kunt	u	altijd	bij	ons	terecht.

Inschrijff	ormulier	
Vakantiejeugdweek	2019

Naam	kind:	
_________________________

Adres:	
_________________________

Geboortedatum:	
_________________________	

Telefoonnummer:
_________________________

Groep:	____			Jongen/Meisje	

Doet	mee	aan:
0		Zeskamp				 						€			4,00				
0		Vissen																					€			4,00
0		Crea-doemorgen			€			4,00						
0		Drie	bouwdagen				€		12,00						
0		Poppenbureau								€		4,00



is op zoek naar een:

Dit k
of je neemt contact op met Frank Hoevenaars, voorzitter st. dorpshuis Engelen, De Engelenburcht. tel 06-31945100

Dus een uitdagende functie die past binnen het vrijwilligersbeleid van ons dorpshuis.
Werken met een leuk team wat voor ogen heeft om ons dorpshuis verder op de kaart te zetten.

interesse? Neem dan snel contact met ons op!

Klusjesman/vrouw
Twee rechterhanden? 

En heb je een paar uur in de week over voor vrijwilligerswerk in de Engelenburcht?
Kom dan ons team versterken en zet je beste zaagje voor.

Wat wij bieden
Flexibel vrijwilligerswerk in het leukste dorpshuis van Engelen!

Dé kans om jouw klus-skills in de praktijk te brengen.
Karmapunten, karmapunten én karmapunten.

Wat wij vragen:
Je bent een klusjesman of -vrouw in hart en nieren. 

Twee rechterhanden zijn dus een must.
Je bent sociaal, enthousiast en hebt een open houding.

Wat ga je doen?
Als klusjesman of -vrouw help jij de Engelenburcht met verschillende klusjes 

in en rond ons dorpshuis, van lampen vervangen tot alle gangbare kleine
onderhoudswerkzaamheden.



De TweeTerp juLi 2019 • pagina 7

de engelenburcht
het borrelt in de burcht!

2.0

de engelenburcht

café, eten en drinken, 
feesten, zaalverhuur, 

theater, muziekpodium, 
dorps evenementen, 

workshops,
vergaderen, bijeenkomsten, 

cultuurhuis, 
verenigings activiteiten

www.engelenburcht.nl

Kijk voor de AGENDA 
op onze nieuwe WEBSITE:

engelenburcht.nl
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Op	 eigen	 terrein	 worden	 verder	 in	 een	
zonnepark	10.000	zonnepanelen	geplaatst.	
De	RWZI	 levert	niet	 terug	aan	het	net.	Ze	
hebben	 de	 energie	 zelf	 hard	 nodig	 om	
klimaatneutraal	te	worden.	Daarmee	is	het	
een	geweldig	voorbeeld	van	een	duurzame	
en	circulaire	transitie.

Behoud	van	het	groene	karakter		
De	 diepe	 plassen	 worden	 langs	 de	 dijk	
beter	zichtbaar	gemaakt	en	er	worden	twee	
nieuwe	poelen	aangelegd.	Een	wandelpad	
(het	 zogenaamde	 laarzenpad)	 wordt	
aangelegd	voor	recreatie.	
Zo	past	de	 renovatie	 van	de	RWZI	 ’s-Her-
togenbosch	 goed	 bij	 het	 doel	 van	 de	
Groene	 Delta	 2:	 het	 ontwikkelen	 van	 een	
hoogwaardige	 natuurrijke	 groenstructuur	
in	 en	 rond	 de	 stad	 ’s-Hertogenbosch,	 die	
bijdraagt	 aan	 een	 duurzame,	 (be)leefbare	
en	 toekomstbestendige	 stad.	 	Maar	 daar-
over	 in	 De	 Tweeterp	 van	 augustus	 meer.	
Wordt	vervolgd.		

Volgende	 vergadering	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	 maandag	
2	 september	 2019	 om	 20.00	 uur	 in	 de	
Engelenburcht.	 Insprekers	 kunnen	 zich	
aanmelden	 tot	 2	 september	 12.00	 uur	 via	
info@bestuursraad.nl		Voor	eerdere	verga-
derstukken	zie	www.bestuursraadengelen-
bokhoven.nl.

Van de bestuursraad

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
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Wie? Jou, 36-minner met schrijfambities
Wij hebben jou nodig! 
Ooit	gefantaseerd	om	schrijver	te	worden,	
stukjesschrijver,	 journalist,	 blogger?	
Misschien	ben	je	het	allemaal	al,	misschien	
droom	je	er	alleen	nog	maar	van.
Iedere	schrijver	zet	ooit	zijn	eerste	stapjes,	
typt	 zijn	 eerste	 woorden,	 delete,	 en	 knipt	
en	plakt.	Net	zo	 lang	tot	het	er	zwart-op-	
wit	staat:	 je	eigen	artikel,	gedicht,	column,	
reportage.
Wat	 denk	 je	 ervan	 om	 die	 eerste	 stapjes	
te	 zetten	 bij	 onze	 onvolprezen	 Tweeterp?	
Maar	 misschien	 ben	 je	 al	 door	 de	 wol	
geverfd,	ook	dan	kun	je	je	bij	De	Tweeterp	
fijn	gaan	uitleven.	Dat	zien	we	graag.

Wie	zoeken	we?
Nieuwsgierige	 schrijvers,	 die	 op	 vrijwillige	
basis	willen	duiken	 in	het	wel	 en	wee	 van	
Engelen,	 Haverleij	 en	 Bokhoven	 en	 daar	
op	 persoonlijke	 wijze	 verslag	 van	 doen.	
Iedereen	is	welkom,	alleen	hebben	we	een	

sterke	 voorkeur	 voor	 36-minners,	 gezien	
de	samenstelling	van	ons	redactieteam.	De	
Tweeterp	komt	één	maal	per	maand	uit;	dat	
is	te	doen,	hè?

Ben	 je	 16,	 26	 of	 36?	 En	 alles	 ertussenin?	
Waag	eens	een	kans.	
Waar	 zou	 je	 over	 kunnen	 schrijven?	 Over	

sport,	 uitgaan,	 hobby’s,	 kinderen,	 wonen,	
iets	wat	je	opvalt	of	bezighoudt.	En	natuur-
lijk	 over	 alles	 wat	 met	 je	 leeftijdsgroep	
heeft	 te	maken.	Maar	 heb	 je	 zin	 om	eens	
een	 56-plusser	 te	 interviewen,	 graag.	
Zolang	 het	 allemaal	maar	 te	maken	 heeft	
met	 Engelen,	 Haverleij	 of	 Bokhoven!	 	 Je	
kunt	je	opgeven	via	redactie@tweeterp.nl.

Slag om Engelen 2020 gaat niet door
Beste	mensen,

Vorig	jaar	hebben	we	aangekondigd	bezig	
te	zijn	met	de	voorbereidingen	van	de	Slag	
om	Engelen	2020.	Het	leek	ons	als	bestuur	
een	goed	idee	om	5	jaar	na	de	eerste	Slag	
in	 2015,	 het	 jaar	 dat	 Engelen	 1200	 jaar	
bestond,	dit	evenement	nogmaals	te	orga-
niseren.	Mede	omdat	er	veel	positieve	reac-
ties	waren	van	bewoners	en	men	graag	dit	
evenement	nogmaals	georganiseerd	wilde	
zien.
We	hebben	echter	als	bestuur	besloten	tot	
een	 NO	 GO	 voor	 de	 Slag	 om	 Engelen	 in	
2020	en	wel	om	de	volgende	redenen.

Voorgeschiedenis
De	 subsidie,	 die	wij	 aangevraagd	 hebben.	
is	 maar	 gedeeltelijk	 toegekend.	 Er	 werd	
ons	 €13.000,-	 minder	 toegezegd	 dan	 was	
aangevraagd.	 De	 gemeente	 ‘s-Herto-
genbosch	 heeft	 ons	 een	 aantal	 maanden	
geleden	gevraagd	om	aan	te	sluiten	bij	het	
weekend	dat	de	Vuelta	in	‘s-Hertogenbosch	
gaat	plaatsvinden.	Dan	zou	de	organisatie	
rondom	de	Vuelta	 het	 verschil	 in	 subsidie	
dichten.	De	gemeente	wil	bij	de	Vuelta	een	
Spaans	tintje	over	de	stad	leggen	en	wil	dat	
o.a.	doen	door	een	deel	van	onze	re-enac-
tors	 naar	 de	 stad	 te	 halen.	De	datum	 van	
de	Vuelta	is	echter	pas	medio	juni	bekend	
geworden,	 te	weten	 15	augustus	2020.	Dit	
hadden	wij	niet	verwacht,	wij	gingen	uit	van	
22	of	29	augustus.	Dat	paste	in	de	plannen	
die	wij	hadden.

Overwegingen
In	het	weekend	van	 15	augustus	vindt	het	
eindweekend	van	Theaterfestival	Boulevard	
plaats.	De	directeur	van	Boulevard	heeft	al	
aangekondigd,	dat	hij	zich	al	beraadt	over	
speciale	 activiteiten	 rondom	 de	 Vuelta/	
Spaanse	tintje	in	de	stad.	De	Boulevard	en	
de	Vuelta	trekken	in	dat	weekend	samen	zo	
veel	mensen	naar	de	stad,	dat	het	schadelijk	
is	voor	het	aantal	bezoekers	aan	de	Slag	om	
Engelen.	Het	weekend	van	15	augustus	valt	
nog	volop	in	de	vakantieperiode.	Dit	heeft	
gevolgen	voor	de	vrijwilligers,	de	kinderac-
tiviteiten	en	de	gevraagde	participatie	van	
bewoners.
	
De	Slag	om	Engelen	een	week	 later	orga-
niseren	 houdt	 in	 dat	 een	 aantal	 re-enac-
tors	 een	 week	 lang	 in	 Engelen	 onderge-
bracht	 moeten	 worden.	 Dat	 lijkt	 ons	 niet	
reëel	 en	 kost	 het	 nodige	 geld.	 Doordat	
het	 lang	geduurd	heeft	voordat	de	datum	
bekend	was,	 is	de	 tijdsdruk	 zodanig	hoog	
geworden,	dat	wij	denken	onvoldoende	tijd	
te	hebben	om,	ook	op	een	ander	weekend,	
dit	evenement	nog	goed	 te	kunnen	orga-
niseren.
De	 tijd	om	nog	Vrienden	en	sponsoren	 te	
werven	 en	 een	 extra	 gat	 van	 €13.000,-	 te	
dichten	 vinden	 wij	 te	 kort.	 Het	 ontbreekt	
ons	aan	tijd	om	daar	volledig	de	schouders	
onder	te	zetten.
Al	met	al	heeft	het	bestuur	de	verwachting	

dat	 we	 er	 financieel	 niet	 goed	 uit	 zullen	
komen	en	durven	wij	het	risico	niet	aan.	

Wij	vinden	het	erg	jammer	dat	we	dit	besluit	
hebben	moeten	 nemen	 en	 hopen	 dat	 dit	
geen	 afstel,	 maar	 uitstel	 gaat	 betekenen.	
Als	 er	 opnieuw	 gekeken	 gaat	 worden	 of	
in	 Engelen	de	Slag	om	Engelen	georgani-
seerd	kan	worden	bijvoorbeeld	in	2022,	wil	
dat	 zeggen	 dat	 we	 komend	 jaar	 op	 zoek	
moeten	 naar	 nieuwe	 bestuursleden,	 die	
met	ondersteuning	van	het	huidige	bestuur,	
de	 organisatie	 op	 zich	 willen	 nemen.	 We	
hopen	dat	jullie	met	ons	op	zoek	gaan	om	
te	komen	tot	een	nieuw	bestuur	dat	ener-
giek	de	organisatie	over	wil	nemen.

Het	bestuur



Ontspanningsmassage

Tapen en bandageren

Sportmassage

Zwangerschapsmassage

Hoofdpijnmassage

Hotstone

www.cblife.nl
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

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.

Sport- en Ontspanningsmassage

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
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Een heel  
 weekend  

activiteiten 
voor jong  

en oud!

Speel  
’s nachts  

glow-in-the-
dark tennis!

A2-Poster-JubileumFeestweekend-25jaar-TVE-DEF-LC.indd   1 03-07-19   18:11



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

Reis je Wijs

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.

TuiNa Massages  |  Qigong  |  Traditional Chinese Medicine

Reis
je
  Wijs

Gratis proe�es qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Boekpresentatie Meerwijk
Op	 zondagmiddag	 30	 juni	 jl.	 werd	 door	
Heemkundekring	 Angrisa	 de	 presentatie	
gehouden	van	het	boek	‘Meerwijk,	buiten-	
leven	 aan	 de	 Dieskant’.	 Deze	 presentatie	
werd	 gehouden	 in	 kasteeltje	 Meerwijk,	
waar	het	boek	over	gaat.	Ruim	100	belang-
stellenden	 waren	 op	 deze	 warme	middag	
aanwezig	 om	 naast	 het	 ophalen	 van	 het	
boek,	 ook	 bij	 dit	 beruchte	 kasteeltje	 eens	
binnen	te	zijn	geweest.
Na	 een	 woord	 van	 welkom	 door	 Jac.	
Biemans,	die	de	beeldredactie	van	het	boek	
heeft	 gedaan,	 vertelden	de	 schrijvers	 Rob	
Gruben	 en	 later	 Bertie	 Geerts	 zeer	 gede-

tailleerd	de	geschiedenis	van	het	kasteeltje.	
Het	werd	een	enthousiast	verhaal	van	jaar-
tallen,	 adellijke	 families,	 afbreken	 en	weer	
opbouwen,	 van	 gebruik	 als	 woonhuis	 tot	
bordeel	van	hashkoningin	tante	Jet	Acker-
mans.
De	eerste	exemplaren	van	het	boek	werden	
uitgereikt	 aan	 leden	 van	 de	 families	 Van	
Rappard	 en	 Van	 Pabst,	 wier	 voorouders	
in	 een	 ver	 verleden	 eigenaar	 waren	 van	
het	 kasteel.	Deze	 families	 zijn	 door	 toeval	
in	 contact	 gekomen	 met	 de	 schrijvers	 en	
hebben	veel	materiaal	beschikbaar	gesteld	
om	het	boek	te	kunnen	samenstellen.	

Heemkundekring	 Angrisa	 kan	 terugzien	
op	een	geslaagde	middag,	waar	veel	Enge-
lenaren	 en	 oud-Engelenaren	 elkaar	 weer	
eens	troffen.

Mensen	die	het	boek	alsnog	willen	bestellen,	
kunnen	dat	doen	via	de	pagina	'Publicaties'	
op	de	website	van	Angrisa:		www.angrisa.nl.	
Het	boek	kan	dan	afgehaald	worden	tijdens	
de	 inloopochtenden	 van	 Angrisa	 op	 dins-
dagen	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	pastorie	
van	 de	 Rooms-Katholieke	 kerk,	 Graaf	 van	
Solmsweg	75	te	Engelen.
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Tineke van der Lee

In	deze	 laatste	periode	van	het	 schooljaar	
waren	er	veel	activiteiten:
De	 kinderen	 van	 de	 groepen	 8	 hadden	
hun	 afscheidsmusical.	 Op	 woensdag	 5	 en	
donderdag	 6	 juni	 werd	 de	musical	 opge-
voerd	voor	ouders	en	kinderen	in	De	Enge-
lenburcht.	De	uitvoering	was	prachtig:	wat	
een	talent	in	de	groepen	8!	Iedereen	heeft	
er	echt	van	genoten.
Van	 24	 tm	 27	 mei	 gingen	 de	 groepen	 8	
op	 schoolkamp	 naar	 ’t	 Kraanven	 in	 Loon	
op	 Zand.	 Het	 programma	 van	 het	 kamp	
werd	 aangepast	 vanwege	 de	 problemen	
met	de	eikenprocessierups	en	de	hitte.	De	
kinderen	 gingen	 zwemmen,	 naar	 de	 Efte-
ling,	 natuurlijk	 was	 er	 een	 barbecue,	 een	
Bonte	Avond	en	een	disco.	Al	met	al	was	het	
een	zeer	geslaagd	kamp,	waar	de	kinderen	
met	plezier	op	terug	zullen	kijken!

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	dit	project	gingen	de	kinderen	
op	maandag	27	mei	naar	de	Ontdekfabriek	
in	Eindhoven.
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	
gedaan.	 Ze	 legden	 op	 de	 fi	ets	 een	 route	
af	 door	 Engelen,	 waarbij	 op	 verschillende	
punten	gecontroleerd	werd	of	zij	zich	goed	
aan	de	verkeersregels	hielden.	
De	 groepen	 6	 hebben	 de	 afgelopen	
maanden	 de	 Wishtraining	 gehad.	 Op	
donderdag	 23	 mei	 was	 er	 ter	 afsluiting	
hiervan	een	presentatieles	voor	hun	ouders.	
De	kinderen	lieten	zien	wat	ze	in	de	lessen	
geleerd	hadden.

De	 groepen	 6	 hadden	 op	 vrijdag	 7	 juni	
de	 juff	endag.	 Het	 was	 een	 gezellige	 dag	
met	 gezellige	 spelletjes	 en	 allerlei	 lekkere	
verwennerijen.	 Omdat	 het	 prachtig	 weer	
was,	gingen	ze	natuurlijk	ook	naar	het	fortje.

In	juni	hadden	de	kinderen	van	de	groepen	
6,	7	en	8	een	golf	clinic	bij	Burggolf.	Dat	was	
een	hele	ervaring	voor	de	kinderen.

In	de	laatste	schoolweek	waren	er	naast	de	
reguliere	 lessen	 ook	 speciale	 activiteiten.	
Alle	groepen	gingen	naar	het	fortje,	er	was	
een	spelletjesmiddag,	poetsen	en	opruimen	
moest	natuurlijk	ook	gebeuren	en	er	werd	
fi	lm	gekeken.	Een	aantal	kinderen	van	groep	
6B	maakte	 van	 satéprikkers	 en	 elastiekjes	
een	prachtig	bouwwerk.	Op	de	foto’s	ziet	u	
de	resultaten.
Op	woensdag	hadden	we	eerst	een	ontbijt	
in	 onze	 eigen	 groep.	 Daarna	werd	 er	 een	
spelmorgen	georganiseerd	door	de	ouder-
vereniging.	Het	 spel	Ren-je-rot	werd	door	

alle	groepen	gespeeld.	Daarnaast	speelden	
de	kinderen	Ratten	en	raven.	Na	de	spelen	
kregen	de	kinderen	een	 ijsje.	Het	was	een	
heel	gezellige	morgen.

We	 nemen	 afscheid	 van	 enkele	 colle-
ga’s:	 juf	 Mariëlle	 van	 Poppelen	 heeft	 een	
nieuwe	baan	geaccepteerd	in	Rosmalen	en	
juf	 Monique	 Peeters	 gaat	 als	 coördinator	
7-13	naar	Boekel.	Wij	wensen	hun	heel	veel	
succes.

Dit	 was	 het	 nieuws	 van	 onze	 school	 voor	
dit	schooljaar.	Namens	het	team	wens	ik	u	
een	 fi	jne	 vakantie.	Wilt	 u	meer	 of	 andere	
informatie	 over	 onze	 school,	 dan	 kunt	 u	
contact	 opnemen	met	 de	 directeur,	Mevr.	
B.	Entken-Buunen,	tel.	073-8519990.



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

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. 

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Uw evenement, webinar, 
vergadering opnemen en live streamen

Woning video en fotografie,
ook voor Funda.nl

Bezoek onze website

streamprovider.tv
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Parochie St. Lambertus

Zo	21	juli
10.00	uur

Eucharistieviering
T.i.v.	Jeanne	en	Leo	de	Rooij-	
Willemse,	Net	Brouwers-Van	
Boekel

Zo	28	juli
10.00	uur

Eucharistieviering 
T.i.v.	Gré	Pardoel-van	Dijk,		
Jo	Boelen
Na de viering drinken we geza-
menlijk koffie

Zo	04	aug
10.00	uur

Eucharistieviering
T.i.v.	Toon	en	Francien	van	
der	Aa-Wolfs,	Pa,	Ma	en	Henk	
Broeren

Zo	11	aug
10.00	uur

Eucharistieviering
T.i.v.	Ans	Bindels

Zo	18	aug
10.00	uur

Eucharistieviering, thema: 
Maria ten Hemelopneming
T.i.v.	Walter	en	Cecile	den		
Otter-Simons

Zo	25	aug
10.00	uur

Eucharistieviering	
T.i.v.	Gré	Pardoel-Van	Dijk,		
Net	Brouwers-Van	Boekel

St.	Lambertusparochie,	Graaf	van		
Solmsweg	75,	5221	BM	Engelen		
Telefoon: 073-6311216		
E:	secretariaat@parochie-engelen.nl	
Website:	www.parochie-engelen.nl	

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.

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.	

Genieten in de tuin
Op	 zaterdag	 22	 juni	 jl.	 organiseerde	 de	
parochie,	 in	 het	 kader	 van	 het	 thema	
natuur,	het	evenement	‘Genieten	in	de	tuin’.	
Rond	17.00	uur	kwamen,	met	ideaal	zomer-
weer,	 ruim	45	bezoekers	 naar	 de	 tuin	 van	
de	 pastorie	 voor	 een	 gezellig	 informeel	
samenzijn.	Er	was	een	drankje	en	een	uitge-
breid	aantal	hapjes.	Een	rijkelijk	belegd	stuk	
stokbrood	 was	 de	 amuse,	 gevolgd	 door	
wrap,	 courgettesoep,	 lekkere	 stukjes	 vlees	
van	 de	 barbecue,	 vispotje,	 witlof-,	 tonijn-,	
huzaren-,	 komkommer-	 en	groene	 salade.	
Een	keuze	uit	tiramisu,	wortel-	of	appeltaart	

waren	 het	 nagerecht.	 Bijna	 alle	 gerechten	
waren	door	de	bezoekers	zelf	bereid.
Pastor	 Fons	 Boom	 sprak,	 als	 dank	 aan	 de	
vrijwilligers,	een	uitgebreid	woordje,	waarin	
de	grote	verscheidenheid	aan	vrijwilligers-	
taken	binnen	de	parochie	werd	genoemd.	
Per	jaar	enkele	duizenden	uren.	De	organi-
satie	kan	terugzien	op	een	zeer	geslaagde	
avond	 met	 een	 bijzonder	 leuke	 sfeer.		
Dank	 je	 wel	 aan	 alle	 vrijwilligers,	 die	 ook	
hiervoor	 weer	 de	 handen	 uit	 de	mouwen	
hebben	gestoken.

Wat is natuur?
Bij	 het	 zien	 en	 ervaren	 van	 de	 natuur,	
bijvoorbeeld	 tijdens	 een	 lange	 wandeling	
op	vakantie,	stellen	mensen	zichzelf	vragen	
over	 de	 natuur.	 Bijvoorbeeld:	 Waarom	 is	
de	natuur	 toch	 zo	mooi?	Hoe	moeten	we	
omgaan	met	de	natuur?	Is	de	natuur	door	
God	 geschapen?	 Aan	 de	 ene	 kant	 is	 de	
natuur	iets	geweldigs,	maar	de	natuur	kan	
ook	vreselijk	wreed	zijn.	We	kunnen	zeker	
iets	betekenen	voor	natuur	en	milieu,	maar	
aan	 de	 andere	 kant	 zoekt	 de	 natuur	 ook	

een	weg	 voor	 zichzelf.	 Vragen	 en	 thema’s	
waar	we	de	komende	tijd	mee	bezig	zullen	
zijn.

Cadeau afscheid Fons Boom
Op	zondag	15	september	willen	we	bij	het	
afscheid	van	pastor	Fons	Boom	een	geza-
menlijk	 cadeau	 aanbieden.	Wilt	 u	 hieraan	
bijdragen,	 dan	 kunt	 u	 dit	 doen	 door	 het	
overmaken	 van	 een	 bedrag	 op	 bankreke-

ningnummer:	 NL04RABO0121907643	 ten	
name	van	Parochie	St.	Lambertus	Engelen,	
onder	 vermelding	 van:	 cadeau	 pastor	
Boom.

Gevonden

Tijdens	 het	 uitlaten	 van	 het	 hondje	 van	
een	 van	 de	 kleinkinderen	 op	woensdag	 3	
juli,	liep	ik	langs	De	Vutter.	Er	fietsten	twee	
jongens	 met	 ieder	 een	 bal	 achterop	 de	
bagagedrager.	Een	van	de	twee	verloor	zijn	
voetbal.	Ik	heb	nog	geprobeerd	om	ze	erop	
te	wijzen.	Helaas	geen	reactie,	hij	ligt	bij	mij	
thuis:		06-20018968.



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	21	juli
10.30	uur

Ds.	G.	van	Dam,	
Eindhoven

Zo	28	juli
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer

Zo	04	aug
10.30	uur

Ds.	L.	Lamens,	Gorkum

Zo	11	aug
10.30	uur

P.	Molenaar,	Dinther,
Viering	Heilig	Avondmaal

Zo	18	aug
10.30	uur

P.	de	Koning,	Heteren

Zo	25	aug
10.30	uur

Ds.	B.	van	Litsenburg,
Eindhoven

Protestantse kerk 
Engelen

MIVA-collecte
Op	 25	 augustus	 vindt	 de	 MIVA-collecte	
plaats.	Dit	jaar	vragen	wij	uw	aandacht	voor	
meisjes	in	Kameroen.	
In	 veel	 landen	 zijn	 basisvoorzieningen	 als	
gezondheidszorg	 en	 onderwijs	 onbereik-
baar	 voor	 de	meest	 kwetsbaren.	 Gelukkig	

zijn	 er	 lokale	 mensen	 die	 zich	 inzetten	
om	 anderen	 te	 helpen.	MIVA	ondersteunt	
deze	mensen	met	onmisbare	vervoers-	en	
communicatiemiddelen.

Zuster	 Clementine	 woont	 in	 Bangang,	
Kameroen.	 De	 inwoners	 van	 dit	 gebied	
hebben	 sterk	 geleden	 onder	 de	 gevolgen	
van	de	ziekte	aids.	Er	is	een	hele	generatie	
verloren	 gegaan.	 De	 kinderen	 van	 deze	
generatie	 zijn	 eenzaam	 achtergebleven	
zonder	ouders.	Zuster	Clementine	trekt	zich	
het	lot	van	deze	kinderen	aan.	
U	 kunt	 MIVA	 helpen	 door	 een	 gift	 over	
te	maken	op	NL42	 INGB	0000	002950	 ten	
name	van	MIVA	of	royaal	meedoen	tijdens	
de	kerkcollecte	op	zondag	25	augustus.

≈≈heuvel t jes≈≈
Zoekt	 u	 een	 HUISHOUDELIJKE
HULP?	 Slechts	 €	 12,95	 per	 uur,	
www.tiptopstudent.nl,	 Whatsapp/bel	
0614826000	 of	 mail	 welkom@tiptop-
student.nl	
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21	juli Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

28	juli Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor mevrouw Mom-
mersteeg-Van Kuijk, Frans Hol, 
Jo en Truus Mommersteeg, Joke 
Godschalk-Endstra, José en Wim 
Becx

04	aug Viering	zonder	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

11	aug Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en 
Maria van Heijningen

18	aug Viering	met	orgelbegeleiding 
Intentie voor An Weijts

25	aug Viering	met	dameskoor	en		
orgelbegeleiding	
Intenties voor mevrouw Mom-
mersteeg-Van Kuijk, Frans Hol, 
Jo en Truus Mommersteeg, Joke 
Godschalk-Endstra

Rob	Domisse	 is	 de	 vaste	 organist	 en	 diri-
gent	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.

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.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

Busreis seniorenvereniging
Op	donderdag	 22	 augustus	 gaat	 de	 seni-
orenvereniging	weer	haar	jaarlijkse	busreis	
maken.	 De	 reizigers	 vertrekken	 om	 8.30	
uur	vanaf	de	parkeerplaats	bij	FC	Engelen,	
ingang	Engelerpark	aan	De	Vutter.

Verzamelen	 echter	 om	 8.15	 uur!	 Ze	 reizen	
dit	 jaar	met	HAVI	 Travel.	Om	ongeveer	 10	
uur	zijn	ze	in	Scherpenzeel	voor	koffie	met	
gebak.	Daarna	neemt	de	chauffeur	de	seni-
oren	mee	 voor	 een	 prachtige	 tocht	 langs	
de	 kastelen	 en	 landhuizen	 in	 de	 omge-
ving	 van	 Woudenberg,	 Maarsbergen	 en	
de	Utrechtse	Heuvelrug.	Om	12.30	uur	zijn	
ze	terug	bij	restaurant	Boschzicht	voor	een	
uitgebreide	lunch.
Om	 13.30	 uur	 de	 bus	 weer	 in	 voor	 een	
toeristisch	 rit	 naar	 Loosdrecht.	 Daar	 ligt	
de	 salonboot	 van	 rederij	 Loosdrecht	 al	 te	
wachten,	 De	 boot	 heeft	 een	 lift	 en	 invali-
dentoilet.	 Aansluitend	 een	 mooie	 boot-

tocht	van	twee	uur	over	de	Vecht.	Om	16.30	
uur	ontschepen	en	rijden	naar	het	histori-
sche	centrum	van	Montfoort	waar	om	17.30	
uur	een	driegangendiner	geserveerd	wordt.	
Om	19.30	vertrek	richting	Engelen,	waar	ze	
verwachten	aan	te	komen	om	21.00	uur.

De	 prijs	 voor	 deze	 dag	 bedraagt	 €	 71,50.	
Leden	 van	 de	 seniorenvereniging	 krijgen	
een	korting	en	betalen	€	65,00.	Wilt	U	mee?	
Stort	dan	het	verschuldigde	bedrag	op	bank-
rekeningnummer	 NL85RABO0121930629	
ten	name	van	Seniorenvereniging	Engelen/
Bokhoven.	 En	 denk	 erom:	 wacht	 niet	 te	
lang,	wie	het	eerst	komt	…
Hebt	 u	 nog	 vragen,	 bel:	 Annie	 Kraaij-
kamp,	 tel:	 073-6311935,	 Paul	 Pardoel,	 tel:	
073-6313063,	 Tineke	 Kaal,	 tel:	 073-6311611,	
Henk	de	Visser,	tel:	073-6311720	of	Hans	van	
Dartel,	tel:	073-6312332.

 
Aanschuiven bij Zorgboerderij De Locatie! 
 
De aanschuiftafel op De Locatie is weer begonnen.  
Samen eten met eigen producten uit de Vriendentuin:  
een lekkere en gezonde maaltijd op tafel.  
Jongeren koken samen met hun begeleiders een warme  
maaltijd. Deze wordt met zorg bereid en lekker klaargemaakt.  
Iedereen is welkom om aan te schuiven!  
Kom jij ook gezellig eten? 

 
Datum: 29 juli  
Tijd:   19.00-21.00 uur 
Kosten: € 5,00 per persoon  

 
Aanmelden via:   
delocatie@zorgboerenzuid.nl 

 
 
 

 Adres: Zorgboerderij De Locatie;  Gemeint 3 te Vlijmen 
  



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
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau

 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

“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.”

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk
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Geslaagden
Els Brendel, Moninque Geertsen, Riet Mangnus en Hans van de Ven 

Vanaf 12 juni gingen op veel plaatsen de vlaggen in de mast, 
vergezeld van een tas, rugzak of andere attribuut. Geslaagd! De 
Tweeterp belde aan voor een foto en een praatje. Het overzicht 
is niet volledig, maar we willen graag alle geslaagden in Engelen 
en Bokhoven van harte feliciteren!

Casper van Kessel (16)
Aan	de	Goudplevier	kon	voor	Casper	
de	vlag	uit,	omdat	hij	geslaagd	is	voor	
de	havo	op	het	Ds.	Piersoncollege.	Hij	
zegt	 dat	 hij	 er	 behoorlijk	 hard	 voor	
heeft	moeten	werken.	 In	het	nieuwe	
schooljaar	gaat	hij	ondernemerschap	
en	 retailmanagement	 studeren	 aan	
de	 Avans	 Hogeschool	 in	 ’s-Herto-
genbosch.	 Hij	 wil	 later	 graag	 een	
eigen	 onderneming	 beginnen.	 Maar	
nu	 eerst	 een	 korte	 vakantie,	 festi-
vals	bezoeken,	werken	en	 veel	 leuke	
dingen	doen	met	zijn	vrienden.

Irina van Helvoort (16)
Irina	 mocht	 haar	 diploma	 van	
het	 vmbo-t	 gaan	 halen.	 Ze	 vond	
wiskunde,	 natuurkunde	 en	 schei-
kunde	gemakkelijk.	Voor	Engels	heeft	
ze	echt	hard	moeten	werken.	Na	de	
zomer	 gaat	 ze	 de	 opleiding	 labora-
toriumtechniek	doen	op	het	mbo.	Ze	
wil	graag	docent	scheikunde/natuur-
kunde	worden.	Nu	gaat	ze	werken	en	
afspreken	met	vrienden	en	ook	nog	
op	vakantie	naar	Oostenrijk.

Yvo de Gier (16)
Yvo	 woont	 aan	 de	 Parcivalring	 en	
is	 geslaagd	 voor	 het	 vmbo-t.	 De	
opleiding	 was	 voor	 hem	 zeker	 niet	
gemakkelijk,	maar	hij	heeft	wel	goed	
geleerd.	 Na	 de	 vakantie	 gaat	 hij	
Media,	 vormgeven	 &	 technologie	
studeren	 op	 het	 Sint	 Lucas	 College	
in	Eindhoven.	Nu	gaat	hij	op	vakantie	
naar	 Portugal	 en	 daarna	 met	 een	
vriend	nog	een	week	zeilen.

Julian Tanti (16)
Nu	 hij	 het	 vmbo	 op	 het	 Van	Maer-
lant	 (“een	 prettige,	 kleine	 school”)	
vaarwel	heeft	gezegd	gaat	Julian	zich	
richten	 op	 de	 opleiding	 tot	 onder-
wijsassistent	 aan	 het	 Koning	Willem	
I	 College.	 Daarna	 wil	 hij	 door	 naar	
de	pabo.	 “Ik	 heb	 altijd	 al	 graag	met	
kinderen	 opgetrokken”,	 verklaart	 hij	
zijn	 keuze.	 Wat	 de	 vakantie	 betreft	
heeft	 hij	 plannen	om	bij	 de	PLUS	 te	
gaan	werken	en,	wie	weet,	volgt	nog	
een	lastminute	boeking.

Sven Verploegen (16)
Sven	 heeft	 zijn	 vmbo-diploma	
gehaald	 op	 het	 Van	 Maerlant.	 Een	
fi	jne	 school	 met	 goede	 begeleiding,	
aldus	 Sven.	 (Zijn	 mentor	 kwam	 hem	
zelfs	persoonlijk	de	uitslag	brengen!)	
“Het	 was	makkelijk,	 ik	 heb	 er	 weinig	
voor	hoeven	doen”,	zegt	hij.	Hij	heeft	
gekozen	voor	Marketing	en	Commu-
nicatie	op	het	Koning	Willem	I	College.	
Hij	vindt	het	 leuk	om	te	organiseren,	
met	mensen	 te	werken	 en	dingen	 te	
verkopen,	 legt	 hij	 uit.	 Hij	 werkt	 bij	
café	Opium	op	de	Parade	en	gaat	verder	met	15	vrienden	naar	de	
Ardennen.	

Imke Tielemans (17)
Imke	trekt	de	deur	van	het	Sint-Jans-
lyceum	met	een	zucht	van	opluchting	
achter	zich	dicht.	Ze	is	geslaagd	voor	
het	vwo.	Ze	heeft	er	veel	voor	gedaan	
en	dat	heeft	goed	uitgepakt.	Ze	gaat	
Farmacie	studeren	aan	de	universiteit	
van	 Utrecht.	 “Mijn	 profi	elwerkstuk	
ging	 over	 medicijnen	 en	 ik	 kwam	
erachter	 dat	 ik	 dat	 wel	 interessant	
vond”,	vertelt	ze.	Ze	is	al	op	vakantie	
geweest	 naar	 Valencia	 met	 vrien-
dinnen	en	gaat	met	haar	ouders	ook	
nog	naar	Spanje.	Ze	doet	vakantiewerk	in	de	horeca.



Luna Off ermans (1�)
Luna	is	geslaagd	voor	havo	5	op	het	
Ds.	Piersoncollege.	Ze	heeft	heel	veel	
voor	haar	examen	moeten	doen.	Na	
de	vakantie	gaat	ze	beginnen	aan	de	
opleiding	 Pedagogiek	 bij	 Fontys	 in	
’s-Hertogenbosch.	 Voor	 de	 uitslag	
van	de	examens	is	ze	een	week	naar	
Albufeira	 geweest	 met	 vriendinnen	
en	 vrienden.	 In	 de	 zomervakantie	
gaat	 ze	 een	week	 naar	Denemarken	
en	een	week	naar	Duitsland.	Ze	sluit	
de	vakantie	af	in	Lieler	in	Luxemburg	
met	het	LCKV	jeugdkamp.

Bo de Vlam (17)
Aan	de	Oeverzwaluw	kon	de	vlag	uit	
omdat	Bo	geslaagd	 is	 voor	de	havo	
op	 het	 Ds.	 Piersoncollege.	 Ze	 heeft	
er,	 vooral	het	 laatste	 jaar,	hard	voor	
moeten	 werken.	 Binnenkort	 wil	 ze	
naar	 de	 Pabo	 in	 ’s-Hertogenbosch,	
want	 ze	 wil	 later	 leerkracht	 op	 een	
basisschool	 worden.	 Nu	 eerst	 met	
vier	 vriendinnen	 op	 vakantie	 naar	
Torremolinos!

Koen Matthijssen (16)
Koen	is	geslaagd	voor	de	mavo.	Het	
was	 voor	hem	gemakkelijk,	maar	hij	
heeft	wel	 voor	 iedere	 toets	geleerd.	
Na	de	vakantie	gaat	hij	studeren	aan	
het	Rodius	College	in	Breda,	want	hij	
wil	 forensisch	 onderzoeker	 worden.	
Nu	 gaat	 hij	 werken,	 met	 vrienden	
leuke	 dingen	 doen	 en	 met	 familie	
naar	Terschelling.

Doris van Boekel (1�)
Aan	de	Parcivalring	kon	de	vlag	uit,	
omdat	 Doris	 is	 geslaagd	 voor	 het	
vwo.	 Ze	 heeft	 er	 veel	 voor	moeten	
doen.	Het	volgende	schooljaar	gaat	
ze	 History	 studeren	 in	 Utrecht.	 Ze	
weet	nog	niet	wat	 ze	 later	wil	gaan	
doen.	 Nu	 eerst	 op	 vakantie	 naar	
Boedapest	en	een	lang	weekend	met	
vriendinnen	naar	Antwerpen.	

Claire van Straaten (16)
Claire	 is	 geslaagd	 voor	 de	mavo	 op	
het	Sint-Janslyceum.	“Als	ik	zo	terug-
kijk,	is	het	allemaal	wel	meegevallen”,	
zegt	ze.	Ze	hinkt	nog	op	twee	benen:	
het	wordt	 óf	Onderzoek,	Natuur	 en	
Milieu	 in	 ‘s-Hertogenbosch	 óf	 Eco	
&	 Wildlife	 in	 Geldermalsen,	 beide	
Helicon-mbo.	 Maar	 eerst	 de	 vakan-
tieplannen:	 mojito	 en	 bijkomen	 in	
Spanje	en	Frankrijk.	

Milou Thijssen (1�)
Milou	zegt	het	vwo	op	het	Ds.	Pierson-
college	vaarwel.	 “Ik	heb	heel	het	 jaar	
hard	 gestudeerd,	 waardoor	 ik	 alles	
alleen	 hoefde	 te	 herhalen	 voor	 mijn	
examens”,	 vertelt	 ze.	 Ze	 gaat	 hierna	
Notarieel	recht	studeren	in	Nijmegen,	
want	ze	wil	later	notaris	worden.	Maar	
nu	eerst	met	haar	vriend	op	vakantie	
naar	 Turkije	 en	 goed	 uitrusten	
voordat	haar	nieuwe	opleiding	begint.	
Bijzonder	 is	dat	 ze	deze	maand	drie-
dubbel	feest	heeft:	haar	rijbewijs	gehaald,	haar	vwo-diploma	op	
zak	én	18	jaar	geworden!

Fleur Langenhuizen (16)
Fleur	 is	 geslaagd	 voor	 het	 vmbo-t	
op	 het	 Van	 Maerlant.	 “Mijn	 school-
jaren	zijn	goed	verlopen,	ik	heb	goed	
geleerd	en	goede	cijfers	gehaald.”	Ze	
gaat	hierna	havo	doen.	Daarvoor	had	
ze	 gemiddeld	 een	 6,8	 nodig.	 Nou,	
dat	is	goed	gelukt:	het	werd	een	7,2.	
“Misschien	 ga	 ik	 later	wel	 de	make-
laardij	in,	wie	weet.”	Wat	de	vakantie	
betreft:	ze	is	al	met	haar	moeder	naar	
Parijs	geweest	en	gaat	ook	nog	naar	
Amerika	en	naar	Lanzarote.

Casper Broecks(16)
Casper	 heeft	 zijn	 havodiploma	
gehaald	 op	 het	 Sint-Janslyceum.	 “Ik	
heb	er	hard	voor	moeten	werken	om	
het	gewenste	 resultaat	 te	verwezen-
lijken”,	 zegt	 hij.	 Hierna	 gaat	 hij	 de	
Alo-opleiding	 tot	 gymleraar	 volgen	
bij	 Fontys	 in	 Eindhoven.	 Naast	 zijn	
vakantiewerk	bij	Agradi	aan	de	Graaf	
van	Solmsweg,	gaat	hij	verder	lekker	
genieten	van	de	rust	en	de	vrije	tijd.	
Veel	succes	verder	Casper!	



De TweeTerp juLi 2019 • pagina 23De TweeTerp juLi 2019 • pagina 23

Pim van Bakel (17)
Pim	is	geslaagd	voor	het	vwo.	Hij	heeft	
er	redelijk	veel	voor	moeten	doen.	Hij	
gaat	Psychologie	 studeren	 in	Tilburg,	
Engelstalig.	“De	opleiding	is	zo	breed,	
dat	alle	opties	nog	openstaan”,	aldus	
Pim.	Hij	doet	vakantiewerk	bij	de	PLUS	
en	 verder	 gaat	 hij	 met	 zijn	 vriendin	
met	de	trein	op	vakantie.	Vermeldens-
waardig	 is	 nog	 dat	 Pim	 aan	 atletiek	
doet.	Mocht	hij	 op	het	NK	 in	Alphen	
aan	de	Rijn	 (28	 t/m	30	 juni)	de	 limiet	
lopen	 op	 de	 400	meter,	 dan	mag	 hij	
twee	weken	later	naar	het	EK	in	Borås	in	Zweden.	

Levi van Boxtel (15)
Voor	 Levi	 kon	 de	 vlag	 uit	 omdat	 hij	
geslaagd	 is	 voor	 het	 vmbo-t	 op	 het	
Rodenborch	 College.	 Hij	 vond	 het	
makkelijk.	 In	 het	 nieuwe	 schooljaar	
gaat	Levi	naar	het	Sint	Lucas	in	Eind-
hoven	 om	 een	 vierjarige	 opleiding	
te	gaan	doen	voor	Game	Developer.	
Het	 eerste	 jaar	 is	 oriënterend	met	 6	
verschillende	 richtingen.	 Dus	 als	 er	
een	richting	bij	zit	die	hij	nog	 leuker	
vindt,	gaat	hij	die	doen.	Nu	eerst	op	
vakantie:	 twee	 dagen	München,	 één	
week	Kroatië	en	twee	weken	naar	Slovenië.

Romy Trum (16)
Romy	 is	 geslaagd	 voor	 de	 havo	 op	
het	 Ds.	 Piersoncollege.	 Tijdens	 en	
rondom	 de	 examens	 heeft	 ze	 heel	
weinig	hoeven	doen.	Dit	komt	omdat	
ze	 de	 afgelopen	 vijf	 jaar	 gewoon	
goed	 heeft	 opgelet,	 weinig	 lessen	
heeft	 gemist	 en	 altijd	 hard	 werkte.	
Vanaf	 september	 gaat	 zij	 de	 studie	
Forensisch	 onderzoek	 volgen	 op	 de	
Hogeschool	 van	 Amsterdam.	 Zij	 wil	
graag	 forensisch	 technisch	 recher-
cheur	worden.	Na	de	examens	is	zij	met	haar	vriendin	een	week	
naar	Menorca	geweest.	Haar	eindlijst	bestaat	uit	allemaal	zevens	
en	één	zes	voor	Duits.	Dit	gaat	zij	herkansen	omdat	hij	‘het	beste	
uit	zichzelf’	wil	halen.

Linda Jans (1�)
Aan	 de	 Florimont	 kon	 voor	 Linda	
Jans	de	vlag	uit,	omdat	zij	geslaagd	
is	voor	het	gymnasium	op	het	Stede-
lijk	 Gymnasium	 ’s-Hertogenbosch.	
Ze	 heeft	 er	 nooit	 superveel	moeite	
voor	 hoeven	 doen.	 Deze	 zes	 jaren	
vond	ze	goed	te	doen.	In	het	nieuwe	
schooljaar	 gaat	 ze	 Geneeskunde	
studeren	 aan	 de	 Universiteit	 van	
Leiden.	 Ze	weet	 nog	 niet	waarin	 ze	
zich	wil	specialiseren.		Maar	nu	eerst	
een	weekje	naar	 Istanbul	met	vriendinnen	en	daarna	nog	lekker	
een	paar	weken	zonnen	op	Sicilië.

Bekir Kiuseler (17)
Bekir	 is	geslaagd	voor	het	vmbo	op	
het	Helicon	in	’s-Hertogenbosch.	Hij	
vond	 de	 opleiding	 gemakkelijk.	 Na	
de	zomer	gaat	hij	de	opleiding	Sport	
en	 bewegen	 doen	 aan	 het	 ROC	 in	
Tilburg.	Hij	wil	 later	mogelijk	 sport-
leraar	 in	 het	 onderwijs	 worden.	 Nu	
gaat	hij	eerst	samen	met	zijn	nichtje	
drie	weken	naar	Sri	Lanka	om	vrijwil-
ligerswerk	te	doen	op	onder	andere	
een	schildpaddenproject.

Viktor Konings (17)
Bij	 Viktor	 kon	 de	 vlag	 uit	 aan	 de	
Parcivalring,	 omdat	 hij	 is	 geslaagd	
voor	 de	 havo.	 Op	 de	 vraag	 of	 de	
opleiding	moeilijk	was,	antwoordt	hij	
“easy	peasy.”	Na	de	vakantie	wil	hij	de	
opleiding	 Sportcommunicatie	 gaan	
doen.	Hij	wil	 later	 iets	met	sport.	Nu	
eerst	drie	weken	naar	de	USA.

Laurens Bakx (49)
Laurens	 is	 geslaagd	 voor	 de	 Leraren-
opleiding	 Omgangskunde	 bij	 Fontys	
in	 Tilburg.	 “Het	 kostte	 me	 behoorlijk	
wat	 inspanning.	 Studeren,	 werken	 en	
een	 eigen	 bedrijf	 zijn	 te	 combineren,	
als	je	de	hobby’s	aan	de	kant	schuift.”	
Wellicht	volgt	in	de	toekomst	nog	een	
master.	Op	vakantie	gaat	hij	 naar	 zijn	
geliefde	Frankrijk	en	ook	gaat	hij	nog	
een	 weekje	 motorrijden.	 “Het	 mooie	
is	 dat	 je	met	 levenservaring	 een	 stuk	
makkelijker	leert,	dus	...	als	je	nog	tijd	
over	hebt	...”,	daagt	hij	de	lezer	uit.

David Jacobs (1�)
Aan	 het	 Postekampke	 kon	 de	 vlag	
voor	David	uit,	omdat	hij	geslaagd	is	
voor	het	gymnasium	op	het	Stedelijk	
Gymnasium	 ’s-Hertogenbosch.	 Tot	
aan	 klas	 6	 lukte	 het	met	 niks	 doen,	
daarna	ging	hij	wel	serieuzer	zijn	best	
doen.	 In	het	nieuwe	 schooljaar	gaat	
hij	Moleculaire	levenswetenschappen	
studeren.	Hij	is	al	met	vrienden	naar	
Albufeira	 geweest	 en	 gaat	 nog	met	
zijn	familie	naar	Griekenland.



Josje ter Heine (15)
Josje	 mocht	 haar	 diploma	 mavo	
ophalen	 aan	 het	 Sint-Janslyceum.	
Ze	vond	het	heel	gemakkelijk	en	de	
examens	gingen	ook	heel	goed.	Ze	is	
uiteindelijk	 cum	 laude	 geslaagd.	 Na	
de	vakantie	gaat	ze	naar	de	havo.	Ze	
weet	 nog	 niet	wat	 ze	 later	wil	 gaan	
doen.	 Nu	 eerst	 met	 vrienden	 op	
vakantie	en	daarna	met	haar	ouders	
en	zus	naar	de	Côte	d’Azur.

Pascal Elken (16)
Pascal	 woont	 in	 de	 Waterhoen	 en	
is	 geslaagd	 voor	 mbo	 Horeca.	 Hij	
heeft	er	weinig	moeite	voor	gedaan.	
Horeca	 heeft	 niet	 zijn	 hart,	 hij	 gaat	
de	 sportopleiding	 van	 het	 Koning	
Willem	 I	 College	 doen	 om	 daarna	
door	te	leren	voor	docent	lichamelijke	
oefening.	Hij	werkt	nu	bij	de	PLUS	en	
viert	met	vrienden	vakantie	hier	in	de	
buurt.

Maud Korzelius (17)
Maud	 is	 geslaagd	 voor	 het	 vwo	 van	
het	 Sint-Janslyceum.	 De	 vlag	 ging	
twee	 keer	 uit,	 want	 ook	 haar	 zus	
slaagde.	 Zij	 is	 al	 met	 een	 vriendin	
naar	Spanje	geweest	en	gaat	met	haar	
ouders	nog	naar	Italië.	Daarna	gaat	zij	
in	 Amsterdam	 Gezondheid	 &	 Leven	
studeren.

Maxime Bouwman (19)
Maxime	 uit	 de	 Regenwulplaan	 is	
geslaagd	 voor	 het	 vwo.	 Omdat	 zij	
vorig	jaar	zakte,	hoefde	ze	er	nu	niet	
zo	 hard	 voor	 te	 werken.	 Vakantie	
gaat	 ze	 vieren	 op	 Kreta,	 Malta	 en	
in	Kroatië,	om	daarna	 in	Maastricht	
Biomedische	 Wetenschappen	 te	
gaan	studeren.

Jur Moling (15)
Aan	 de	 Florimont	 kon	 de	 vlag	 uit,	
omdat	 Jur	 is	 geslaagd	 voor	 het	
vmbo-t.	 Hij	 heeft	 er	 niet	 heel	 veel	
voor	 moeten	 doen.	 Maar	 af	 en	 toe	
wel,	omdat	zijn	ouders	zeiden	dat	hij	
actief	moest	worden.	In	het	volgende	
schooljaar	 gaat	 Jur	 de	 opleiding	
Game	Development	doen	in	Utrecht.	
Later	 wil	 hij	 misschien	 voor	 zichzelf	
beginnen	 of	 bij	 een	 groot	 bedrijf	
werken.	Hij	gaat	nu	eerst	naar	Parijs,	
dan	 drie	weekjes	 naar	 Indonesië	 en	
dan	nog	een	paar	dagen	naar	New	York.

Evi Laurant (20)
Bij	Evi	kon	de	vlag	uit,	omdat	ze	 is	
geslaagd	voor	de	opleiding	Sociaal	
maatschappelijke	 dienstverlening	
mbo	 niveau	 4.	 Ze	 heeft	 tijdens	
de	 opleiding	 alles	 zonder	 moeite	
gehaald.	Tijdens	de	examens	heeft	
ze	 er	wel	wat	meer	 tijd	 in	moeten	
steken.	Na	 de	 zomer	 gaat	 Evi	 hbo	
Social	work	 in	deeltijd	doen.	Daar-
naast	gaat	ze	werken	op	haar	oude	
stageplek.	Ze	is	dit	jaar	al	twee	keer	
weg	geweest	naar	Bonaire	en	Marbella.	Na	het	hoogseizoen	gaat	
ze	mogelijk	nog	een	keer.

Kim Langenberg (17)
Kim	 woont	 aan	 de	 Leunweg.	 Zij	 is	
geslaagd	voor	de	havo,	die	zij	volgde	
aan	 het	Ds.	 Piersoncollege.	 Zij	 heeft	
er	 echt	 hard	 voor	 moeten	 werken.	
Haar	 vakantieplannen	 zijn	 nog	 niet	
bekend,	 maar	 na	 de	 zomer	 gaat	 ze	
Ondernemerschap	 en	 Retailma-
nagement	 studeren	 aan	Hogeschool	
Avans.

Carmen Victoria (17)
Carmen	 is	 geslaagd	 voor	 de	 havo.	
Ze	 heeft	 voor	 wiskunde,	 economie	
en	 geschiedenis	 examentraining	
gehad,	waardoor	ze	goed	was	voor-
bereid	en	het	dus	een	 stuk	gemak-
kelijker	ging.	Na	de	vakantie	gaat	ze	
de	opleiding	Sportmarketing	aan	de	
Johan	Cruyff		 academy	bij	 Fontys	 in	
Tilburg	doen.	Ze	wil	 later	 iets	doen	
waarbij	 ze	 zelf	 ondernemend	 bezig	
is	en	leiding	kan	geven.	Nu	eerst	veel	
feestjes,	met	vrienden	 leuke	dingen	
doen	en	op	vakantie	naar	Spanje.	Het	is	een	wonder	dat	ze	geen	
onvoldoende	had	op	haar	eindlijst.
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Eva Jordans (17)
Aan	de	Graaf	 van	Solmsweg	kon	de	
vlag	uit,	omdat	Eva	is	geslaagd	voor	
het	vmbo	/	zorg	en	welzijn.	Ze	vond	
het	 gemakkelijk,	 maar	 heeft	 in	 de	
meivakantie	wel	geleerd.
In	 het	 nieuwe	 schooljaar	 gaat	 Eva	
de	 mbo-opleiding	 Verzorgende	
IC-verpleegkundige	 doen,	 want	 ze	
wil	 ambulance-verpleegkundige	
worden.	Nu	doet	 ze	al	 vakantiewerk	
in	 het	 ziekenhuis	 en	 verder	 chillen	
met	vriendinnen	en	op	vakantie	naar	
Spanje.	Bijzonder	is	de	6	voor	wiskunde	op	het	centraal	examen.	
Dit	is	het	enige	vak	waar	ze	vaak	onvoldoende	voor	haalde.

Yara Dijker (16)
Bij	 Yara	 kon	 de	 vlag	 uit	 aan	
het	 Oberonplein,	 omdat	 ze	 is	
geslaagd	voor	het	vmbo	bij	het	
Rodenborch	 College.	 Na	 de	
vakantie	 gaat	 ze	 de	 opleiding	
Sociaal	 maatschappelijk	 werk	
doen	 bij	 het	 Koning	 Willem	 I	
College.	 Nu	 is	 ze	 samen	 met	
haar	moeder	zes	weken	in	Tanzania	om	een	paar	weken	ontwik-
kelingshulp	 te	doen	en	een	paar	weken	vakantie	 te	vieren.	Heel	
bijzonder,	waar	we	graag	in	De	Tweeterp	eens	op	terugkomen.

Lino Riitano (16)
Op	 Rietgors	 5	 woont	 Lino	 en	 hij	 is	
geslaagd	 voor	 vmbo	 Techniek.	 Hij	
heeft	niet	veel	moeite	hoeven	doen	
om	te	slagen.	Na	zijn	vakantie	in	Italië	
gaat	hij	in	opleiding	voor	tegelzetter	
en	gaat	dan	meteen	aan	het	werk	in	
hun	eigen	bedrijf.

Christel Jans (24)
Christel	 is	 geslaagd	 voor	 de	 hbo-	
studie	Fashion	en	Management	aan	
het	 Amsterdam	 Fashion	 Institute.	
Het	was	echt	een	pittige	studie.	Na	4	
jaar	Amsterdam	keert	zij	terug	naar	
‘s-Hertogenbosch	en	gaat	werken	als	
product	developer.	Hopelijk	dan	ook	
reizen	naar	China,	waar	ze	eerder	al	
was	 voor	 haar	 studie.	 De	 vakantie	
gaat,	samen	met	een	vriendin,	naar	
Thailand.

Sam Kiel (16)
Sam	 mocht	 zijn	 diploma	 vmbo-t	
gaan	 halen.	Met	 wat	 gezonde	 druk	
van	zijn	ouders	is	de	schooltijd	alle-
maal	 prima	 gelukt.	 Nu	 gaat	 hij	 de	
opleiding	 Horecaondernemer/-ma-
nager	 doen	 aan	 De	 Rooi	 Pannen	
in	 Tilburg.	 In	 de	 vakantie	 doet	 hij	
vakantiewerk	 in	 de	 horeca	 en	 gaat	
hij	 met	 zijn	 familie	 rondtrekken	 in	
Centraal-Amerika.	 Vorig	 jaar	 heeft	
hij	al	versneld	zijn	wiskunde	examen	
gedaan,	 wat	 nu	 stress	 scheelde.	
Begin	dit	jaar	heeft	hij	al	het	Cambridge	Engels	examen	succesvol	
afgerond.

Alco Schure (16)
Bij	Alco	kon	de	vlag	uit,	omdat	hij	 is	
geslaagd	 op	 het	 vmbo-t	 op	 het	 Ds.	
Piersoncollege.	Hij	vond	de	opleiding	
gemakkelijk,	vooral	de	exacte	vakken,	
want	daar	is	hij	goed	in.	In	het	nieuwe	
schooljaar	gaat	hij	de	opleiding	High	
Tech	 Metal	 Elektro	 doen	 op	 het	
Koning	Willem	I	College.	Hij	wil	 later	
iets	 creatiefs	 en	 met	 techniek	 gaan	
doen.	Nu	heeft	hij	een	vakantiebaan	
bij	 Quality	 Products	 op	 het	 indus-
trieterrein.	Met	vrienden	gaat	hij	een	
week	naar	Centerparcs	en	met	zijn	ouders	naar	Griekenland.

Anne Korzilius (21)
Anne	is	geslaagd	voor	de	hbo-studie	
Bachelor	 Accountancy.	 Zij	 heeft	 er	
hard	 voor	 moeten	 werken.	 Het	 was	
feest	in	huize	Korzilius,	want	ook	zus	
Maud	 slaagde	 voor	 het	 vwo.	 Anne	
gaat	 eerst	 kamperen	 in	 Italië	 en	
daarna	 fulltime	werken	+	een	 studie	
in	deeltijd.	Knap!

Kevin de Gouw (17)
Aan	 de	 Bloemendaal	 kon	 de	 vlag	
uit,	omdat	Kevin	is	geslaagd	voor	de	
opleiding	Automobiliteit	niveau	1.	Hij	
heeft	 er	 best	 wel	 wat	 moeite	 mee	
gehad.	Na	de	zomer	gaat	hij	de	oplei-
ding	Autoschade	herstellen	niveau	2	
doen	op	het	Koning	Willem	I	College.	
Dat	is	vier	dagen	werken	en	één	dag	
naar	 school.	 Nu	 gaat	 hij	 een	 beetje	
vakantie	 houden	 en	 werken	 bij	 het	
bedrijf	van	zijn	vader.



Hannah Kruger (17)
Hannah	is	geslaagd	voor	het	vwo	op	
het	Sint-Janslyceum.	Ze	heeft	er	veel	
voor	moeten	doen,	maar	uiteindelijk	
toch	kantje	boord	geslaagd.	Ze	gaat	
nu	 een	 tussenjaar	 doen,	 waarin	 ze	
gaat	reizen,	werken	en	haar	rijbewijs	
gaat	halen.	Daarna	gaat	ze	de	oplei-
ding	Leisure	doen	 in	Breda.	Ze	 is	 al	
een	 weekje	 met	 vriendinnen	 naar	
Barcelona	geweest	en	gaat	nog	een	
weekje	 met	 de	 camper	 met	 haar	
vriendje	naar	Frankrijk.

Joy Voets (16)
Joy	is	geslaagd	voor	vmbo-t	aan	het	
Baanherencollege	in	Boxtel.	Het	ging	
haar	gemakkelijk	af.	Zij	werkt	nu	even	
bij	de	Action	en	gaat	met	familie	op	
vakantie	naar	Kreta.	Het	liefst	gaat	zij	
na	de	vakantie	naar	de	havo	van	het	
Ds.	Piersoncollege.	Lukt	dat	niet,	dan	
wordt	het	mbo	Juridisch-administra-
tief	medewerker.

Jasper Heesakkers (21)
Bij	 Jasper	 kon	de	 vlag	uit,	 omdat	hij	
is	geslaagd	voor	hbo	Werktuigbouw-
kunde	 aan	 de	 Avans	 Hogeschool	 in	
’s-Hertogenbosch.	 Als	 vakantie	 gaat	
hij	 nu	 een	maand	 reizen	 door	 Peru,	
samen	 met	 zijn	 zus	 Renske.	 Daarna	
gaat	Jasper	werk	zoeken.

Ischa Goldsteen (1�)
In	kasteel	Wuyvenhaerd	wapperde	de	
vlag	voor	 Ischa,	die	 is	geslaagd	voor	
de	havo.	Hij	heeft	er	veel	voor	moeten	
doen,	 vindt	 hij.	 Vakantie	 is	 dan	 ook	
meer	dan	welkom,	maar	eerst	nog	wat	
werken.	En	na	de	vakantie?	Dan	gaat	
hij	Commerciële	economie	studeren.	
Hij	heeft	nog	geen	idee	welk	beroep	
hij	ermee	gaat	uitoefenen.

Lynn Grimberg (1�)
Lynn	uit	kasteel	Zwaenenstede	heeft	
het	 vwo	 op	 het	 Ds.	 Piersoncollege	
succesvol	 afgerond.	 Ze	 verwachtte	
wel	te	slagen,	want	ze	ging	met	goede	
cijfers	 het	 centraal	 examen	 in,	 maar	
spannend	 vond	 ze	 het	 wel.	 Ze	 gaat	
nu	eerst	met	haar	familie	op	vakantie	
naar	 Zuid-Italië,	 daarna	 ontspannen	
met	vrienden	en	natuurlijk	een	vakan-
tiebaantje.	 Na	 de	 vakantie	 gaat	 ze	
Technische	 Geneeskunde	 studeren	
aan	de	Universiteit	Twente	en	op	kamers.

Raphaël van Rijn (16)
In	 Beeckendael	 kon	 de	 vlag	 uit,	
omdat	 Raphaël	 zijn	 diploma	 heeft	
gehaald	 voor	 	 vmbo-t	 op	 het	 Ds.	
Piersoncollege.	 Het	 was	 voor	 hem	
goed	te	doen	door	goed	op	te	letten	
tijdens	 de	 les.	 Na	 de	 vakantie	 gaat	
hij	 de	 studie	 International	 Business	
volgen	 aan	 het	 Koning	 Willem	 I	
College.	 Hij	 wil	 namelijk	 busines-
sexpert	 worden.	 Nu	 gaat	 hij	 vooral	
werken	 en	 met	 vrienden	 leuke	
dingen	doen.	Hij	gaat	na	vier	jaar	het	
Ds.	Piersoncollege	toch	wel	missen.

Nina Hooghiemstra (1�)
Voor	Nina	uit	Bokhoven	was	het	vwo	
vrij	 gemakkelijk,	 vindt	 ze	 zelf.	 Ze	
gaat	 History	 studeren	 in	 Utrecht;	 ze	
hoopt	 daarmee	 een	 goede	 basis	 te	
verkrijgen	 voor	 iets	 in	 de	 journalis-
tiek.	 Wat	 precies,	 weet	 ze	 nog	 niet,	
wel	hoopt	ze	daardoor	veel	te	kunnen	
reizen.	 Maar	 eerst	 in	 de	 zomer	 een	
zakcentje	 verdienen	 en	 daarna	 met	
het	gezin	op	safari.

Lizzy van der Meijden (17)
Lizzy	 zegt	 dag	 tegen	 het	 Sint-Jans-
lyceum	 waar	 ze	 haar	 havodiploma	
haalde.	“Het	leek	heel	moeilijk,	maar	
het	 is	 eigenlijk	 best	 meegevallen”,	
laat	 ze	 desgevraagd	 weten.	 Ze	 is	
aangenomen	op	de	Pabo	en	wil	dus	
het	 basisonderwijs	 in.	 Ze	 werkt	 bij	
de	 PLUS	 en	 bij	 De	 Brasserie	 op	 de	
Helftheuvel.	Ze	gaat	met	vrienden	op	
vakantie	naar	Lloret	de	Mar	en	verder	
met	 haar	 moeder	 en	 zus	 nog	 naar	
Ierland.	



De TweeTerp juLi 2019 • pagina 27De TweeTerp juLi 2019 • pagina 27

Susan van Geel (1�)
In	 kasteel	Holterveste	woont	 Susan,	
die	 is	 geslaagd	 voor	 de	 havo.	 Haar	
vakantieplannen	 zijn	 twee	 welver-
diende	 weken	 zon,	 zee	 en	 relaxen	
in	 Spanje.	Daarna	weer	 de	mouwen	
opstropen	 en	 gaan	 studeren	 voor	
hbo-verpleegkundige.

Sam Gösgens (bijna 17)
Bij	 het	 Sint-Janslyceum	 slaagde	
Sam	 uit	 kasteel	 Wuyvenhaerd	 voor	
vmbo-t.	Hij	 vond	 het	 niet	makkelijk,	
maar	 ook	 niet	 moeilijk.	 Hij	 heeft	 er	
in	 ieder	geval	zijn	best	voor	gedaan.	
Wat	hij	wil	worden	weet	hij	nog	niet,	
wel	 dat	 hij	 de	 opleiding	 Marketing	
&	Communicatie	 gaat	 doen	 aan	 het	
Koning	Willem	I	College	in	Den	Bosch.	
Maar	 eerst	 op	 vakantie	 naar	 Lloret	
de	Mar	met	 een	 groep	 vrienden	 en	
daarna	nog	met	zijn	ouders	en	zusje	
naar	Marokko.

Madelief de Brouwer (17)
Madelief	 is	 zó	 opgelucht:	 ze	 is	
geslaagd	 voor	 haar	 her	 op	 het	 vwo	
op	 het	 Ds.	 Piersoncollege.	 “Ik	 heb	
hard	 gewerkt	 en	 ging	 vanaf	 begin	
dit	 jaar	 naar	 huiswerkbegeleiding.	
Van	 7	 ‘tekortpunten’	 ging	 ik	 uitein-
delijk	 naar	 1	 onvoldoende.	 Daar	
ben	ik	trots	op!”	Omdat	ze	nog	niet	
weet	 wat	 ze	 wil	 gaan	 doen,	 wordt	
het	een	 tussenjaar,	waarin	ze	ski-les	
hoopt	te	kunnen	gaan	geven.	Vakan-
tieplannen:	 veel	 werken	 (voor	 de	
ski-opleiding)	 bij	 restaurant	 Picasso	
en	wellicht	nog	op	vakantie	met	het	gezin.	

Sanne Gruijs (20)
Bij	Sanne	kon	de	vlag	uit,	omdat	ze	is	
geslaagd	 voor	 de	 opleiding	 Leisure	
management	 aan	 de	 Rooi	 Pannen	 in	
Tilburg.	De	stages	(11	maanden)	leken	
soms	 oneindig.	 Nu	 gaat	 ze	 Interna-
tional	 Leisure	 &	 Event	 management	
doen	 aan	 de	 universiteit	 van	 Breda.	
In	 het	 tweede	 jaar	 gaat	 ze	 ‘Attrac-
tions	 and	 Themepark	 management’	
volgen,	 omdat	 ze	 al	 vier	 jaar	 in	 de	
Efteling	werkt	en	het	haar	droombaan	
is	om	teamleider	 in	een	attractiepark	
te	 worden.	 Nu	 gaat	 ze	 op	 kamers	
wonen	in	Breda,	dus	gaat	ze	in	de	vakantie	alle	kringloopwinkels	
afstruinen	om	haar	kamer	in	te	richten.

Stef van den Bighelaar (16)
Stef	mocht	 zijn	 diploma	 gaan	 halen	
van	het	vmbo.	Hij	heeft	er	weinig	voor	
hoeven	te	doen,	alleen	op	het	laatst.	
Na	de	vakantie	gaat	hij	naar	de	STC-
opleiding	in	Rotterdam.	Hij	wil	graag	
schepen	 en	 jachten	 ontwerpen.	 Hij	
is	al	op	vakantie	geweest	naar	Grie-
kenland	 en	 gaat	 nu	 veel	 werken	 bij	
Het	 Veerhuis	 in	 Bokhoven.	Ook	 laat	
hij	 nog	weten	 dat	 iedereen	 welkom	
is	 langs	 te	 komen	 en	 dat	 alles	 wat	
bij	Het	Veerhuis	uit	de	keuken	komt,	
door	hem	is	bereid.

Suzanne Voorn (1�)
Suzanne	 is	 geslaagd	 voor	 haar	
herexamen	 voor	 de	 havo	 op	 het	
Sint-Janslyceum.	 Het	 was	 zeker	 niet	
makkelijk,	 ze	heeft	er	heel	hard	voor	
gewerkt,	zegt	ze.	Ze	neemt	eerst	een	
tussenjaar	 en	 gaat	 daarna	 Fashion	
Management	studeren	aan	de	TMO	in	
Doorn.	Als	vakantiewerk	geeft	ze	met	
veel	plezier	zeilles	op	het	Engelermeer	
en	verder	werkt	ze	in	de	horeca	en	op	
festivals.	 Maar	 eerst	 maar	 eens	 met	
haar	vriendinnen	ontspannen	in	Lloret	
de	Mar	en	verder	ook	nog	met	het	gezin	naar	Mexico.		

Manon Zomer (17)
Bij	Manon	kon	de	vlag	uit,	omdat	ze	
is	geslaagd	voor	de	havo	op	het	Ds.	
Piersoncollege.	
Ze	heeft	veel	oefenexamens	gemaakt	
en	 de	 studie	 was	 voor	 haar	 wel	 te	
doen.	Nu	gaat	ze	hbo-verpleegkunde	
doen	 aan	 de	 Avans	 Hogeschool	 in	
’s-Hertogenbosch.	 Welke	 richting	 ze	
op	wil,	weet	ze	nog	niet.	Ze	is	al	een	
weekendje	 naar	 Marrakech	 geweest,	
gaat	met	vriendinnen	nog	naar	Lloret	
de	 Mar	 en	 met	 haar	 familie	 naar	
Frankrijk	en	verder	veel	werken.

Noor Bijnen (16)
Noor	 is	 opgelucht	 en	 blij,	 want	 zij	 is	
geslaagd	 voor	 haar	 herexamen	 voor	
de	 havo	 op	 het	 Sin-Janslyceum.	 “Ik	
heb	 er	 niet	meer	 voor	 gedaan	 dan	 ik	
er	normaal	voor	deed,”	aldus	Noor.	Ze	
heeft	als	 studie	gekozen	voor	Applied	
Science	 in	 Eindhoven.	 Wat	 ze	 uitein-
delijk	wil	gaan	doen,	weet	ze	nog	niet.	
Maar	nu	eerst	tijd	voor	ontspanning:	ze	
gaat	met	haar	vriendinnen	op	vakantie	
en	ook	gaat	 ze	 veel	werken	bij	Albert	
Heijn.



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.
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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.

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

Sterre van Heck(19)
Sterre	 heeft	 haar	 diploma	 gehaald	
voor	de	opleiding	Fashion	&	Design	–	
Junior	stylist	niveau	4.	Tevens	haalde	
ze	 certifi	caten	 voor	 patroon-	 en	
productietechnieken	 en	 voor	 haar	
laatste	 ontwerpen.	 De	 spectaculaire	
‘Kings	Fashion’	graduation	show	2019	
was	 de	 afsluiter	 van	 de	 opleiding,	
waarin	 alle	 afgestudeerde	 studenten	
een	 zelfontworpen	 en	 zelfgemaakte	
collectie	mochten	showen	in	de	grote	
zaal	van	de	Verkadefabriek.

Lily van den Herk (17)
Lily	mocht	na	het	slagen	voor	de	havo,	
profi	el	 E&M,	 haar	 diploma	 ophalen	
op	het	Sint-Janslyceum.	Ze	begon	pas	
met	 leren	 als	 er	 druk	 achter	 zat	 en	
vond	het	niet	makkelijk,	maar	wel	 te	
doen.	Na	de	vakantie	gaat	ze	naar	de	
Hotel	Management	 School	 in	Maas-
tricht.	Nu	eerst	heel	erg	genieten,	met	
vriendinnen	naar	Spanje	en	met	haar	
ouders	en	broer	naar	Italië.

Nieuwe rotonde 
Met	de	aanleg	van	een	rotonde	
op	 de	 kruising	 Beverspijken/	
De	Haverleij	 in	 2020	 gaat	 een	
lang	 gekoesterde	 wens	 van	
de	 bestuursraad	 in	 vervulling.	
Tevens	gaat	de	snelheid	op	De	
Haverleij	 omlaag	 naar	 50	 km	
per	uur.	
Mogelijk	gaat	ook	de	snelheid	
op	de	A59	omlaag	naar	100	km	
per	uur.	Wisselende	snelheden	
op	de	A59	werkt	niet	en	verla-
ging	 van	 snelheid	 zorgt	 weer	
voor	de	geluidshinder	en	over-
last	van	fi	jnstof.
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Hallo Engelenaren, 
We zijn enorm druk bezig om het Enge-
lens Weeknd te organiseren en ervoor 
te zorgen dat wij een echt dorpsfeest 
krijgen in Engelen! Zoals jullie in het 
programma kunnen zien is er op 20, 
21 en 22 september 2019 een divers en 
uitgebreid programma. Dit is onder 
voorbehoud en kan de aankomende 
tijd nog wijzigen. Ik wil jullie graag wat 
meer vertellen over het programma en 
de ontwikkelingen. 

Kermis
Over	 de	 kermis	 kunnen	 we	 al	 vertellen	
welke	attracties	er	komen	dit	 jaar:	botsau-
to’s,	 draaimolen,	 zweefmolen,	 oliebollen-
kraam,	schiettent,	ballen	gooien	en	touwtje	
trekken.	We	zijn	nog	druk	bezig	om	twee	à	
drie	 attracties	 te	 regelen	 die	 erbij	 komen.	
Laat	jezelf	verrassen.		

Kindermiddag	lokale	scholen	Engelen
Het	 initiatief	 is:	 op	 vrijdag	 20	 september	
2019	 een	 schoolreisje	 voor	 de	 lokale	
scholen.	Keileuk	om	de	kinderen	van	Anto-
nius	Abt	en	de	Matrix	te	mogen	begroeten	
op	het	terrein.	
Een	 dagvullend	 programma	 met	 leuke	
spelletjes,	 activiteiten	 en	 een	 bezoek	 aan	
de	 kermis.	 De	 dag	 gaan	we	 afsluiten	met	
een	supergaaf	 feestje	voor	de	 jeugd	 in	de	
feesttent!

Word	Sponsor
Zoals	 ieder	 maatschappelijk	 initiatief	 zijn	
wij	 ook	 afhankelijk	 van	 bijdrages	 uit	 het	
bedrijfsleven.	
Mocht	 je	het	 Engelens	Weeknd	een	warm	
hart	toe	willen	dragen	en	ben	je	geïnteres-
seerd	 in	 de	 sponsormogelijkheden,	 stuur	

dan	een	e-mail	naar	ewsponsoring@gmail.
com.	 Wij	 zullen	 contact	 met	 je	 opnemen	
over	 de	 sponsorpakketten	 en	 mogelijk-
heden.	

Horecaplein
Het	horecaplein	is	gelegen	midden	op	het	
Engelerpark	bij	de	pannakooi.	Hieromheen	
zal	een	gaaf	buitenterras	worden	neergezet	
waar	 je	 lekker	 kunt	 genieten	 van	 muziek,	
een	hapje	en	‘dansjes	en	drankjes’.	Er	is	een	
foodtruck	aanwezig	met	échte	verse	frieten	
en	eentje	met	superlekker	vlees	van	de	grill!	
Daarnaast	is	er	een	bar	en	wordt	het	hore-
caplein	 muzikaal	 ondersteund	 door	 een	
gaaf	muziekconcept.	

Bruisend	Engelen
Voor	 zondag	 22	 september	 kun	 je	 jouw	
vereniging,	 stichting	 of	 bedrijf	 opgeven	
voor	 Bruisend	 Engelen.	 Je	 kunt	 je	 presen-
teren	 aan	 de	 lokale	 omgeving	 door	 een	
marktkraam	 of	 grondplaats	 te	 huren.	 De	
opbrengsten	 hiervan	 zijn	 volledig	 ten	
behoeve	van	het	Engelens	Weeknd.	Je	kunt	
het	 inschrijfformulier	 opvragen	 via	 brui-	
sendengelen@gmail.com.	 De	 kosten	 van	
een	kraam	bedragen	€	12,00.	Let	op:	wees	
snel	met	het	reserveren	van	je	kraam!	

Kinderplein	
Gedurende	 het	 gehele	 weekend	 is	 er	 een	
kinderplein	met	verschillende	 leuke	activi-
teiten	en	spelletjes.	Ook	voor	de	kinderen,	
die	nog	te	jong	zijn	voor	de	attracties,	zal	er	
dus	vertier	zijn.	

Seniorenlunch	Rebrown
Op	zaterdag	21	september	is	er	vanaf	12.00	
uur	 een	 seniorenlunch	 in	 de	 feesttent	 in	

samenwerking	met	ReBrown,	gevestigd	op	
de	 Helftheuvelpassage.	 Tegen	 een	 kleine	
bijdrage	gaan	we	de	ouderen	deze	middag	
volledig	in	het	zonnetje	zetten!	Lekker	eten,	
muziek	en	een	kermisbezoek.	De	 inschrijf-
formulieren	 zullen	 binnenkort	 uitgedeeld	
worden.	Deze	kun	 je	ook	afhalen	bij	PLUS	
Mulder	aan	de	balie.	Wil	je	jezelf,	je	ouders	
en/of	je	grootouders	opgeven,	doe	dit	dan	
via	slunchengelen@gmail.com,	wij	zullen	je	
het	formulier	direct	toesturen.

Feestavond
We	 gaan	 er	 op	 20	 en	 21	 september	 een	
echt	 feestje	 van	maken	 in	de	 feesttent!	 In	
de	 komende	 maand	 zal	 bekend	 worden	
gemaakt	 welke	 artiesten	 op	 de	 vrijdag-
avond	 zullen	 gaan	 komen	 en	 in	 augustus	
krijgen	 jullie	meer	 te	horen	over	de	zater-
dagavond.	 We	 gaan	 ervoor	 dat	 het	 hele	
dorp	 uitloopt	 naar	 deze	 gave	 avonden.	 Ik	
kan	 je	 verzekeren	 dat	 deze	 avonden	 vol	
gezelligheid	en	gekkigheid	zijn!		De	kaarten	
voor	 de	 vrijdagavond	 bedragen	 €	 10,00	
en	 zullen	binnenkort	 via	 internet	 verkocht	
gaan	worden.	Let	wel	op:	er	zijn	maar	een	
beperkt	aantal	tickets	aanwezig!	

Wij	zoeken	hulp!
Om	 het	 evenement	 door	 te	 kunnen	 laten	
gaan	zijn	wij	nog	op	zoek	naar	mensen	die	
ons	 willen	 helpen.	 Je	 kunt	 je	 aanmelden	
via	 engelensfestival@gmail.com	 of	 neem	
contact	 op	 met	 Erol	 van	 den	 Bergh,	 tel:	
06-23062813.

Wie	-	waar	-	wanneer?

•	 EHBO
Twee	 personen	 vrijdag	 20	 september	 van	
20.00	tot	01.00	uur.
Twee	personen	zaterdag	21	september	van	
12.00	tot	18.00	uur	en	van	18.00	tot	01.00	uur
Twee	personen	zondag	22	september	12.00	
tot	18.00	uur

•	 Volleybaltoernooi	
Twee	personen,	die	op	21	september	2019	
van	12.00	tot	17.00	uur	willen	helpen	tijdens	
het	 toernooi	 om	 alles	 in	 goede	 banen	 te	
leiden.

•	 Seniorenlunch
Vier	 personen	 die	 willen	 helpen	 op	 21	
september	2019	van	12.00	tot	17.00	uur	met	
de	seniorenlunch.	

•	 Vrijwilliger	
Gedurende	het	weekend	kun	je	op	verschil-
lende	tijdstippen	helpen	tijdens	leuke	acti-
viteiten!	Mocht	 je	ons	willen	helpen,	meld	
jezelf	dan	aan!	



Muziek op de Dieze door een ‘inwoonster dichtbij’
René van der Hoeven

Mijn buurvrouw vroeg me of haar onder-
staande tekst iets voor De Tweeterp was, 
oordeelt u zelf.

Voor	 de	 zevende	 keer	 alweer	 konden	 we	
in	Engelen	van	het	zomeravondconcert	op	
de	Dieze	genieten.	Het	was	zoals	altijd	bar	
gezellig	 en	 goed.	 Als	 inwoonster	 dichtbij	
beleef	ik	het	ieder	jaar	weer	met	plezier,	of	
ik	er	nu	bij	zit	beneden	aan	de	waterkant,	
of	 van	 bovenaf	 staande	 op	 de	 weg	 alles	
meemaak,	 het	 is	 steeds	 weer	 een	 succes.	
Wat	misschien	niet	iedereen	weet	of	beseft,	
is,	 wat	 daar	 allemaal	 aan	 organisatie	 bij	
komt	 kijken.	 Al	 jaren	 zorgt	 de	 Stichting	
Muziek	 op	 de	 Dieze	 niet	 alleen	 voor	 het	
programma	 en	 de	 optredens,	 maar	 ook	
voor	de	verdere	organisatie	op	de	 locatie,	
opbouwen	en	afbreken	inbegrepen.

Het	begint	al	in	de	week	vóór	het	concert:	
het	gras	aan	de	waterkant	wordt	gemaaid,	
de	 gehele	 waterkant	 in	 gereedheid	

gebracht,	gras	afgevoerd,	heg	bijgeknipt	en	
hondenbezitters	 op	 de	 hoogte	 gebracht.	
Meestal	 is	er	wel	 iemand	van	de	Stichting	
aanwezig.	Dan	komt	het	weekend.	Vrijdags	
legt	 de	 genie	 een	 pracht	 podium	 op	 het	
water.	‘s	Avonds	begint	het	opzetten	van	de	
tenten,	het	ophangen	van	de	verlichting	en	
versieringen	en	het	 testen	 van	het	geluid.	
Hele	 ploegen	 komen	 de	 voorbereidingen	
uitvoeren,	 waarbij	 je	 ziet	 dat	 ieder	 zijn	
taak	 heeft.	 ‘s	 Zaterdagsmorgens	 worden	
tafels	en	banken	bezorgd,	die	later	worden	
neergezet.	 De	 mensen	 van	 het	 geluid	
zoeken	 een	 goede	 plek	 voor	 hun	wagens	
en	 aanhangers.	 De	 gehele	 dag	 wordt	 er	
gewerkt	om	het	feestterrein	klaar	te	maken.	

Totdat	het	half	vijf	is	en	het	grote	feest	kan	
beginnen.	De	gasten	schuiven	aan.
Goede	 muziek,	 mooie	 zang,	 kortom:	 een	
geslaagd	zomeravondgebeuren.

Om	 elf	 uur	 precies	 stopte	 de	 muziek	 en	

langzamerhand	 ging	 iedereen	 huiswaarts,	
behalve	 de	 leden	 van	 het	 organisatieco-
mité.	 Zij	 begonnen	 met	 de	 opruimwerk-
zaamheden.	 ‘s	 Zondagsmorgens	 om	 een	
uur	of	zeven	was	er	van	afval,	lege	flessen,	
rommel,	 plastic,	 enzovoort,	 niets	 meer	 te	
bekennen.	 Kennelijk	 had	 ‘de	 ploeg’	 voor	
het	 naar	 huis	 gaan	 de	 zaak	 weer	 netjes	
gemaakt.	 Tegen	 een	 uur	 of	 negen	 braken	
ze	 de	 tenten	 af,	 die	 evenals	 de	 tafels,	
banken	en	dranghekken	werden	opgeladen	
en	 afgevoerd.	 Als	 laatste	 werk	 werd	 de	
vloer	van	de	vlonder	zittend	op	de	knieën	
schoongeboend.	Met	 zo’n	 tien	 tot	 vijftien	
man/vrouw	wiste	men	de	sporen	uit	en	om	
een	uur	of	twaalf	was	er	niets	meer	van	een	
muziekfeest	 te	 bekennen.	 Het	 draaiboek	
was	 prima	 in	 orde,	 tenminste	 als	 buiten-
staander	constateer	je	dat.

Bedankt,	mensen,	 volgend	 jaar	weer,	mag	
ik	hopen.
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Goede muziek en dansen aan de Dieze
Op	zaterdag	15	juni	werd	voor	de	zevende	
keer	 aan	 de	 kade	 aan	 de	 Graaf	 van	
Solmsweg	 het	 evenement	 ‘Muziek	 op	 de	
Dieze’	georganiseerd.	
Rond	zes	uur	zijn	er	weer	ruim	250	belang-
stellenden	 en	 is	 het	 gezellig	 druk.	 Het	
podium	is	geplaatst	op	een	ponton	van	de	
Genie	 en	 de	 presentatie	 is	 in	 handen	 van	
Jacqueline	 en	 Han.	 De	 kleurrijke	 aankle-
ding	is	gemaakt	door	Annemarie.	De	jeugd	
kan	met	supboards	van	Herman	Lieven	het	
water	op.	Uiteraard	onder	 toezicht	van	de	
reddingsbrigade.

De	 aftrap	wordt	 gedaan	 door	 Dansplaats,	
waarvan	 een	 groot	 aantal	 groepen	 leuke	
dansen	 liet	 zien.	 Vervolgens	 klinkt	 het	
Kadekoor.	 Onder	 leiding	 van	 Edit	 Bartos	
zingen	 zij	 een	 stemmig	 nieuw	 repertoire.	
Daarna	 komt	 popkoor	 2SingS1	 met	 diri-
gent	Joram	op	het	podium.	Een	nieuw	koor	
dat	ook	wekelijks	repeteert	in	De	Engelen-
burcht.	Zij	brengen	enthousiast	een	aantal	
evergreens.	
Dan	 neemt	Muziek	 Collectief	 Engelen	 het	
stokje	over.	Zij	spelen	luchtige	muziek	met	
zang	van	Richard	van	Dooren	en	Rahni	van	
Boekel.	
Tussendoor	 laat	 iedereen	 zich	 de	 aange-
boden	 hapjes	 van	 Eterij	 ’t	 Smidje	 goed	
smaken.	 Zij	 openen	 binnenkort	 hun	 zaak	
in	een	oude	smederij	op	de	hoek	Graaf	van	
Solmsweg	/	Dorpstraat.	

Op	 de	 kade	 gaat	 Trivia	 Force	 verder.	 Een	
leuke	groep	van	vier	meiden,	die	dansen	op	
moderne	muziek.	Gitarist	Eric	van	Donkers-
goed	speelt	onder	andere	een	Argentijnse	
tango,	gedanst	door	Wolter	en	Nettie	van	
Klompenburg.	 Le	 Pantalon	 du	 Bois,	 een	
formatie	 van	 zeven	 personen,	 brengt	 het	
publiek	 met	 zang	 en	 muziek	 helemaal	 in	
Franse	sferen.	
Voor	de	Partybende	 is	het	daarna	gemak-
kelijk	om	de	beentjes	massaal	van	de	vloer	
te	 krijgen.	Ondertussen	gaat	 de	 barbecue	
aan	 en	 kan	 het	 zelfmeegebrachte	 vlees	
worden	gebraden.	De	bar	wordt	 verzorgd	
door	De	Engelenburcht.
Als	finale	brengen	‘De	Maxima’s’	uit	Hoorn,	
met	connecties	in	ons	dorp,	weer	een	aantal	
humoristische	liedjes	in	de	stijl	van	Rowwen	
Hèze.
De	 Partybende	 sluit	 de	 zeer	 geslaagde	
avond	af.	

Mede	 door	 hoofdsponsor	 administra-
tiekantoor	 Van	 Iersel,	 het	 goede	 geluid,	
verzorgd	door	Geert	de	Vries	 en	gelukkig	
net	 droog	 op	 een	 regenachtige	 dag,	 is	
het	evenement	met	veel	muziek	van	hoog	
niveau	 weer	 geslaagd.	 De	 organisatie,	

bestaande	uit	 Jacqueline	Heusdens,	 Ingrid	
van	 de	 Langenberg,	 Annemarie	 Hoeve-
naars,	 Marjan	 Veltkamp,	 Han	 Wijns	 en	
Guido	Koelemij,	dankt	artiesten,	bezoekers,	
sponsors	 en	 vrijwilligers	 voor	 hun	 gewel-
dige	bijdrage	aan	dit	festijn.

Voor	meer	foto’s	zie:	www.tweeterp.nl



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

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

We handelen het gehele schade-
traject voor u af.   Als erkend Focwa 
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!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!
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            Zwembad producten 
 
Chloortabletten 200 en 20 gram 5kg 40,- euro 
 
Chloortabletten multi      5kg   40,- euro 
 
ph plus  en ph minus      5kg   22,50 euro 
 
chloor snel granulaat     5kg   40,- euro 
 
Vlokmiddel                        5.l   25,00 euro 
 
Opheldermiddel                5.l   30,- euro 
 
van Hal Beheer bv 
Graaf van Solmsweg 99   Engelen  
073-6311263 / 06 53 228 224 
email  vanhalbeheerbv@home.nl 
 

Op	 maandag	 23	 september	 start	 Handi-
capNL	met	de	landelijke	collecte	en	vraagt	
daarbij	 aandacht	 voor	 de	 positie	 van	
mensen	met	een	 fysieke	of	verstandelijke	
beperking.	
HandicapNL	 droomt	 van	 een	 Nederland,	
waarin	 je	 met	 een	 handicap	 echt	 kunt	
meedoen.	 Wij	 willen	 een	 maatschappij,	
waarin	je	eigen	keuzes	kunt	maken,	waarin	
je	weerbaarder	bent	en	zichtbaar	is	wat	je	
kunt	en	niet	wat	je	beperkt.	
We	 helpen	 door	 je	 te	 ondersteunen	 om	
het	heft	in	eigen	handen	te	nemen.	Fami-
lieleden	 helpen	 we	 een	 balans	 te	 vinden	
tussen	 draaglast	 en	 draagkracht.	 En	 we	
stimuleren	de	sociale	kring	en	de	complete	
maatschappij	om	met	een	open	blik	naar	
de	 mogelijkheden	 van	 mensen	 met	 een	
handicap	te	kijken.	
Iedereen	 hoort	 erbij,	 iedereen	 verdient	
eerlijke	kansen.

Heeft	u	in	de	week	van	23	september	t/m	
28	september	 twee	uurtjes	over	en	wilt	u	
ons	met	collecteren	helpen	onze	droom	te	
verwezenlijken?	Neem	dan	contact	op	met	
wijkhoofd	 Engelen-Bokhoven:	 Marianne	
Evers-Dielissen	 tel:	 073-6312259.	 Wilt	 u	
eerst	meer	informatie,	kijk	dan	op	de	www.
handicap.nl.	
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“Staal biedt de weerstand die ik nodig heb”
De avontuurfabriek van ijzerkunstenaar Bart Somers
Riet Mangnus

Bart Somers is 6 oktober een van de gast-
kunstenaars van de Atelierroute 2019. 
Normaal is hij te vinden op de scheeps-
werf in Heusden, maar omdat hij bezig 
is met een groot object, ontmoeten we 
hem op zijn tijdelijke werkplek aan de 
Poeldonkweg. 
 
Avontuur
Na	 een	 korte	 rondleiding	 steekt	 Bart	
(Schijndel,	1958)	gelijk	van	wal:	“Ik	droomde	
altijd	van	avontuur.	 Ik	zag	ooit	de	film	van	
Thor	Heyerdahl,	waarin	hij	met	zijn	vlot	de	
Kon-tiki	 de	 Grote	 Oceaan	 overstak.	 Dat	
wilde	 ik	 ook!	 En	 zo	 is	 avontuur	 de	 rode	
draad	in	mijn	leven	geworden!”,	lacht	hij.	Hij	
besloot	na	5	jaar		(“Ik	ben	af	en	toe	gestrui-
keld”)	 de	 HTS	 gedag	 te	 zeggen.	 De	 rally	
Parijs-Dakar	was	net	bezig	en	Bart	besloot	
ook	 de	 Sahara	 te	 doorkruisen,	met	 auto’s	
en	vrachtwagens	voor	de	verkoop.	

Reizen	en	werken
Geamuseerd:	“Na	twee	jaar	kwam	ik	terug	
in	Nederland	en	zei	tegen	mezelf:	“Moet	ik	
nou	onderhand	niet	een	vaste	baan	hebben	
of	 zo?”	 Ik	 ben	 toen	 vijf	 jaar	 programmeur	
geweest.	 Daarna	 ging	 ik	 weer	 reizen.”	 Hij	
ging	eerst	een	half	jaar	met	de	motor	naar	
India	 en	 later	 met	 een	 vrachtwagen	 voor	
de	verkoop.	Verder	reed	hij	in	totaal	15	jaar	
als	 vrachtwagenchauffeur	 door	 Europa.	
“Tegenwoordig	 bestaat	 mijn	 leven	 uit	
reizen	en	werken:	ik	ga	per	jaar	een	maand	
of	drie	op	vakantie.	Mijn	reizen	voeden	mijn	
werk”,	 aldus	 Bart.	Na	 India	 stortte	 hij	 zich	
op	 het	 bergbeklimmen.	 Samen	 met	 zijn	
vrouw	Marnie	van	Dinther	beklom	hij	onder	
andere	 zo’n	 25	 toppen	 in	 Zuid-Amerika,	
waaronder	de	6964-meter	hoge	Aconcagua	
in	 	Argentinië.	Ook	bedwongen	 ze	Mount	
Kenya	(5199	meter)	in	Afrika.

Normaal	bedrijf
Bart	 maakt	 kunstwerken	 van	 staal,	 een	
materiaal	 dat	 hij	 begrijpt.	 “Ik	 kan	 mijn	
energie	niet	kwijt	in	schilderen,	té	pasteus.	
Staal	biedt	de	weerstand	die	ik	nodig	heb”,		
legt	 hij	 uit.	 Over	 zijn	 kunst	 is	 hij	 nuchter:	
“Met	mijn	beelden	probeer	ik	de	emotie	van	
mensen	 te	 raken.	 Ik	 combineer	 ideeën	 of	
concepten	met	het	ambacht.	Eigenlijk	is	het	

niet	 veel	 anders	 dan	 een	 normaal	 bedrijf,	
zo	zie	ik	het.	Alleen	zit	ik	in	die	waanzinnig	
leuke	kunstsector.	
Mijn	 onafhankelijkheid	 en	 zelfstandig-
heid	 zijn	 heel	 belangrijk	 voor	mij.”	 Bart	 is	
in	2016	met	 zijn	 ijzeren	paard,	dat	 levens-
groot	achter	op	een	aanhanger	stond,	naar	
Mongolië	 gereden.	 “Voeding	 voor	 nieuw	
werk”,	 noemt	 hij	 dit	 avontuur,	 waarbij	 hij	
reizen	en	kunst	combineert.	Een	paar	clipjes	
zijn	te	zien	op	www.steelxpress.nl.

Kloostertuin
Bart	 exposeert	 6	 oktober	 in	 de	 klooster-
tuin.	 “Drie	beelden	zijn	er	 te	bewonderen:		
een	 hond	 van	 2	 meter	 hoog	 -	 Max	 de	
Hongaarse	Viszla	-	en	verder	twee	beelden	
van	 kinderen,	 meisjes,	 hoekige	 beelden,	
superlief	en	toch	weerbaar.	Er	zit	een	zekere	
spanning	in	de	beelden,	de	meisjes	hebben	
wat	meegemaakt.	Aan	de	kijker	om	dit	zelf	
in	te	vullen”,	aldus	Bart.	De	kunstenaar	zal	
persoonlijk		aanwezig	zijn	op	deze	dag.

Meer	weten	of	zien:	www.ijzer.org.
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U-Battle Run: nog groter en stoerder
Op zondag 23 juni organiseerde 
survivalclub U-Base de derde editie 
van de U-Battle Run met ruim 
750 deelnemers uit het hele land.  

De	afstanden	zijn	7,5	en	12	kilometer	voor	
recreatieve	 en	 wedstrijddeelnemers.	 In	 de	
grootste	 afstand	 zitten	 ruim	 40	 hinder-
nissen.	Ook	de	jeugd	van	10	t/m	17	jaar	doet	
mee	en	er	is	zelfs	een	ouder/kind-loop	van	
5,5	kilometer.	 Er	 zijn	dit	 jaar	ook	 ruim	 100	
deelnemers	aan	de	korte	survival	run	(KSR)	
van	8,3	kilometer.	Voor	deze	deelnemers	is	
dit	de	laatste	wedstrijd	van	het	seizoen	en	
wordt	 in	 Engelen	 de	 landelijke	 prijsuitrei-
king	gedaan.	De	opbrengst	van	het	evene-
ment	 gaat	 gedeeltelijk	 naar	 de	 stichting	
‘Spieren	voor	Spieren’.	De	presentatie	is	 in	
handen	van	Eric	Grim.

Na	een	welkom	ontvangen	de	deelnemers	
direct	 bij	 aankomst	 een	 T-shirt	 als	 bewijs	
van	deelname.	In	de	sporthal	kan	men	zich	
omkleden	en	gebruik	maken	van	 toilet	en	
douche.	Om	9.30	uur	gaat	de	eerste	groep	
van	ongeveer	 10	personen	van	start	vanaf	
het	 grasveld	 tegenover	 de	 U-Base	 locatie	
op	 het	 sportpark.	 Om	 de	 vijf	 minuten	
begint	een	volgende	groep.	

Dat	survival	een	sport	is	voor	stoere	jongens	
en	meiden	is	te	zien	aan	de	49	hindernissen,	
gemaakt	tussen	de	kastelen.	Lopen	door	de	
sloot,	 hangend	 aan	 touwen	 in	 de	 ‘apen-
hang’,	 dragen	 en	 gooien	 van	 zware	 voor-
werpen,	 suppen	 op	 de	 sloot,	 klimmen	 in	
touwen,	doorhakken	van	een	boomstam	en	
kruipen	door	de	duiker	onder	de	rotonde.	
Er	 zijn	 een	 aantal	 bekende,	maar	 ook	 een	
groot	aantal	nieuwe	hindernissen	gebouwd.	
Hierbij	is	weer	veel	creativiteit	gebruikt.	Dit	
jaar	loopt	de	route	ook	deels	door	natuur-
gebied	 Engelermeer.	Na	 een	 uur	 komt	 de	
eerste	8,3	kilometerloper	terug.

Bij	 de	 start	 en	 finish	 is	 het	 gezellig	 druk.	
Er	 staan	 stands	 met	 alle	 benodigdheden	
voor	 survival,	 er	 is	 een	 foodtruck	 en	 De	
Engelenburcht	is	er	voor	de	drankjes.	Door	
het	 warme	 weer	 zijn	 er	 extra	 drinkposten	
neergezet.	 Mede	 door	 de	 hoofdsponsors	
Health	City	en	PLUS	Mulder,	diverse	andere	
sponsoren,	 de	grote	groep	 vrijwilligers	 en	
natuurlijk	 de	 kanjers	 van	 deelnemers	 kan	

de	organisatie	terugkijken	op	een	bijzonder	
geslaagde	dag.	Complimenten	voor	de	vrij-
willigers,	die	dagenlang	bezig	zijn	geweest	
met	het	opbouwen	en	afbreken	van	de	vele	
hindernissen.	De	vierde	U-Battle	Run	is	op	
zondag	28	juni	2020.

Voor	meer	foto’s	zie:	www.tweeterp.nl.



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

Tel 06-30191608
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info@bakx�xit.nl
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Herdenking 75 jaar bevrijding
Kees van den Oord

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 vrij-
dagmiddag 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 
oud-voorzitter Frans Lucas van heem-
kundekring Angrisa en historicus Kees 
van den Oord uit Bokhoven verhalen 
samen. Ooggetuigen vertellen over hun 
belevenissen. Deze keer het verhaal van 
Anneke Branten

Anneke	 Branten	 –	 van	 den	 Broek	 (1925),	
geboren	 en	 getogen	 in	 Bokhoven,	 woont	
niet	meer	 in	haar	geboorteplaats,	maar	 in	
het	woonzorgcentrum	Sint-Antonius	 in	 de	
vesting	Heusden.	Wij	gingen	op	bezoek	bij	
Anneke.	Zij	bezit	nog	foto’s	van	de	Bokho-
vense	lagere	school	uit	1931.	Zij	is	de	oudst	
levende	Bokhovenaar,	die	ooggetuige	was	
van	de	Tweede	Wereldoorlog.	In	2019	wordt	
er	tijdens	de	maand	oktober	uitgebreid	stil-
gestaan	bij	de	bevrijding	van	1944.	Dit	is	dan	
75	jaar	geleden.	Op	vrijdag	27	oktober	1944	
werd	de	binnenstad	van	’s-Hertogenbosch	
door	 de	 53ste	 Welsh	 Division	 bevrijd.	 De	
Welsh	Division	moest	zich	echter	30	oktober	
terugtrekken	 richting	 Weert	 vanwege	
oprukkende	Duitse	legers	in	Oost-Brabant.	

Bokhoven	 en	 Engelen	 moesten	 ruim	 een	
week	 langer	wachten.	 	Op	zondagmorgen	
5	 november	 1944	werden	 zij	 bevrijd	 door	
Schotse	 troepen,	 de	 51ste	 Highland	 Divi-
sion.	 Het	 vijfde	 bataljon	 The	 Black	 Watch	
van	 deze	 infanteriedivisie,	 bekend	 als	 de	
woestijnratten	 bij	 de	 slag	 van	 El	 Alamein	
in	 Egypte,	 bevrijdde	 eerder	 Nieuwkuijk	
en	 Haarsteeg.	 Er	 deden	 zich	 nauwelijks	
gevechten	voor.	De	Duitse	troepen	hadden	
zich	in	de	nacht	van	4	op	5	november	terug-
getrokken	en	daarbij	een	aantal	kerktorens	
(Herpt,	 Hedikhuizen	 en	 Heusden)	 en	 het	
met	 burgers	 volgestroomde	 stadhuis	 van	
Heusden	opgeblazen.	Niet	minder	dan	134	
onschuldige	 burgers	 verloren	 bij	 de	 Stad-
huisramp	het	leven.	De	Duitsers	bevonden	
zich	aan	de	overzijde	van	de	Maas,	de	brug	
bij	 Heusden	 was	 opnieuw	 vernietigd.	 De	
oorlog	was	niet	voorbij,	de	Duitsers	hielden	
o.a.	 vanuit	 Ammerzoden	 alle	 bewegingen	
in	 Bokhoven	 en	 Engelen	 in	 de	 gaten	 en	
beschoten	die	met	mitrailleurs,	geweren	en	
geschut.	 Ze	 staken,	 indien	 nodig,	 ook	 de	
Maas	over.

Chocolade
Anneke	kan	zich	5	november,	de	dag	van	de	
bevrijding,	nog	goed	herinneren.	“Ik	kreeg	
toen	 chocolade.	 Het	 was	 de	 verjaardag	
van	 onze	 Riek.”	 De	 bevrijding	 was	 maar	
van	korte	duur,	want	het	was	 in	Bokhoven	
veel	 te	 gevaarlijk.	 De	 inwoners	 zaten	 en	
woonden	 in	 kelders	 of	 in	 met	 takken	 en	
stro	 afgeschermde	 greppels.	 De	 familie	
Van	den	Broek	woonde	in	de	boerderij	op	
de	 hoek	 van	 de	Groensteeg	 en	 de	Gravin	
Helenastraat.	 Het	 was	 niet	 meer	 veilig,	
evacuatie	 werd	 noodzakelijk.	 “We	 waren	
met	 ons	 gezin	 met	 acht	 personen:	 vader,	
moeder,	 drie	meisjes	 en	 drie	 jongens.	We	

gingen	naar	kennissen	in	Vlijmen.		Naar	Jan	
van	Engelen	in	de	Achterstraat.	In	groepen	
liepen	we	door	de	polder	en	namen	zo	veel	
mogelijk	vee	mee.	De	meeste	koeien	waren	
echter	al	doodgeschoten.”

Kees	van	Buul
De	 Bokhovense	 bevolking	 werd	 volledig	
geëvacueerd.	De	bestemming	werd	Vlijmen,	
Haarsteeg	 of	 Hedikhuizen.	 Pastoor	 Breu-
gelmans	 was	 de	 laatste	 die	 op	 maandag	
13	 november	 vertrok.	 Het	 was	 levensge-
vaarlijk	 met	 de	 Duitsers	 aan	 de	 overkant.		
De	kerktoren	werd	op	7	november	in	puin	
geschoten.	 Op	 zaterdag	 11	 november	
werd	 de	 21-jarige	 Kees	 van	 Buul	 in	 het	
Zaaltje	 bij	 de	 kerk	 door	 een	 granaatin-

Lees verder op pagina 39

Huwelijksfoto van Harrie en Anneke Branten 
uit 1952.

De bruidjes van de Sint-Corneliusprocessie uit 1959-1960. 
Dochter  Jeanne van Anneke Branten loopt vooraan (derde van 
rechts).
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slag	gedood.	”Ik	kende	hem	goed,	hij	was	
een	 vriend	 van	mijn	man	 Harrie	 Branten”,	
aldus	Anneke.	 Kees	 van	Buul	wilde	 appels	
halen	 voor	 de	 bewoners	 van	 de	 kelder	
van	 de	 pastorie.	 Zijn	 familie	 hield	 zich	
daar	 samen	 met	 anderen	 schuil.	 Pastoor	
Breugelmans,	 burgemeester	 Willemse	 en	
onderwijzer	 Van	 Dommelen	 begroeven	
Kees	 van	 Buul	 zonder	 kist,	 in	 een	 zeil.		
Na	de	oorlog	werd	hij	op	21	juni	1945	herbe-
graven	op	het	kerkhof	van	Bokhoven.
Pastoor	Breugelmans	week	uit	naar	Vlijmen,	
waar	 hij	 eerder	 kapelaan	 was	 geweest.	
Voor	 de	 Bokhovense	 gemeenschap	 en	
Vlijmenaren	 droeg	 hij	 heilige	 missen	 op	
in	 de	 zogenaamde	 Box,	 een	 opslagplaats	
voor	 manden	 van	 de	 firma	 Van	 Wagen-
berg-Festen.	 Pater	 Van	 Wagenberg	 hielp	
Breugelmans	 daarbij	 in	 deze	 noodkerk.	
Anneke	Branten	voelde	zich	in	het	bevrijde	
Vlijmen	evenmin	veilig.	Het	was	hier	front-
gebied.	 Zonder	 speciaal	 doorgangsbe-
wijs	 mocht	 niemand	 het	 gebied	 verlaten	
of	 binnengaan.	 Er	 kwamen	 daarnaast	 vier	
V1-bommen	 neer	 in	 de	 bebouwde	 kom,	
op	de	pastorie	en	de	Vlijmense	Dijk.	Deze	
vliegende	 projectielen,	 onderweg	 naar	
Antwerpen,	 bereikten	 hun	 doel	 vaak	 niet	
en	 stortten	 halverwege	 neer.	 Anneke	 kan	
zich	 ook	 nog	 de	 Hoevenramp	 van	 17	 juni	
1944	herinneren.		Een	Engelse	Lancaster	81,	
een	bommenwerper,	stortte	brandend	neer	
in	 buurtschap	 De	 Hoeven	 in	 Haarsteeg.	
Boerderijen	vlogen	in	brand	en	17	bommen	
ontploften.	 Er	 waren	 acht	 slachtoffers.	 “Ik	
zie	 dit	 vliegtuig	 vanuit	 mijn	 slaapkamer-
raam	opnieuw	neerstorten	en	exploderen.	
Wat	een	klap	en	ravage.”

Wederopbouw
De	 Tweede	 Wereldoorlog	 was	 voor	 de	
Bokhovenaren	pas	echt	voorbij	in	mei	1945.	
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Het	 gezin	 Van	 den	 Broek	 keerde	 terug,	
het	dorp	was	nagenoeg	weggevaagd.	Wat	
trof	Anneke	aan?		“Veel	boerderijen	kapot,	
straten	 opengebroken,	 veel	 loopgraven,	
putjes.”	 	Er	 lagen	nog	mijnen,	de	20-jarige	
Cornelis	 van	 der	 Leeden	 reed	 op	 10	 juli	
1945	 tijdens	 het	 maaien	 op	 een	 mijn.	 Hij	
overleed	 aan	 de	 verwondingen	 op	 19	 juli	
1945.	De	wederopbouw	begon,	er	kwamen	
noodwoningen	 en	 wederopbouwboer-
derijen.	 	 Er	 werd	 eerst	 gekerkt	 in	 de	 stal	
van	 G.	 van	Mil,	 daarna	 in	 de	 pastorie,	 de	
school	en	de	dichtgetimmerde	kerk.	Op	18	
april	 1946	was	de	noodkerk	 in	de	tuin	van	
de	pastorie	gereed.	De	 restauratie	 van	de	
aloude	kerk	kon	beginnen.	Anneke	van	den	
Broek	kreeg	verkering	met	Harrie	Branten.	
In	1952	trouwden	ze	en	woonden	jarenlang	
naast	de	kerk.	De	Tweede	Wereldoorlog	zal	
ze	nooit	vergeten.

Familie Van den Broek in het voorjaar van 1946.  Staande v.l.n.r: Cis, moeder Drika, 
Riek en Anneke. Zittend Christ en Toon. Vader en zoon Sjef waren afwezig.

Langer wachten bij sluis
Door	de	droogte	voeren	de	rivieren	de	Aa	
en	de	Dommel	geen	water	meer	aan	op	de	
Dieze.	 Om	 deze	 toch	 op	 peil	 te	 houden,	
wordt	geen	water	meer	afgevoerd	naar	de	
Maas.	De	stuw	bij	Crèvecoeur	en	de	nabij-
gelegen	vistrap	zijn	dicht.
Ook	 wordt	 er	 minder	 geschut	 in	 Sluis	
Engelen.	 Hierdoor	 kunnen	 de	 wachttijden	
oplopen.	Hier	hebben	vooral	de	recreatie-
boten	 last	 van,	maar	 ook	 de	 schepen	 van	
en	 naar	 de	 containerterminal	 op	 de	 Riet-
velden.	
Door	minder	te	schutten,	wordt	er	minder	
water	 afgevoerd	 en	 probeert	 het	 water-
schap	een	buffer	op	te	bouwen	in	de	Dieze	
en	het	Drongelens	kanaal.
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Hoofdveld FC Engelen

Aan	het	 hoofdveld	 van	 FC	 Engelen	 is	met	
man	en	macht	en	groot	materieel	gewerkt	
om	voor	het	nieuwe	seizoen	klaar	te	zijn	en	
meteen	de	omvorming	van	gras	naar	kunst-

gras	 te	 laten	 plaatsvinden.	 Een	 wens	 van	
FC	Engelen	wordt	hiermee	vervuld.	Spelen	
op	 het	 hoofdveld.	 Daarnaast	 worden	 ze	
minder	 afhankelijk	 van	weersinvloeden	 en	

daarmee	 ook	minder	 afgelastingen,	 zowel	
bij	wedstrijden	als	trainingen.

Er zijn zo van die onderwerpen die dorpsge-
noten bezighouden of waar ze onvrede mee 
hebben. Ook stukjes in De Tweeterp kunnen 
lezers zo ver brengen dat ze reageren op 
redactie@tweeterp.nl. 
In de rubriek De Zeepkist geven we een 
korte samenvatting van het ongerief dat de 
redactie bereikt.

Van	Pim	Backer	ontvingen	wij	de	volgende	
vraag:	 “Staat	 in	 ‘s-Hertogenbosch	 de	 tijd	
stil?	 Toch	 vond	 ik	 het	 leuk	 om	 te	 lezen	
(Brabants	 Dagblad	 29	 juni	 jl.):	 dubbele	
pagina	over	onze	kastelen:	 ‘In	en	 rond	de	
kastelen	is	het	vooral	stil.’	En	dan	die	terug-

blik	 van	 topambtenaar	 Van	 der	 Made	 en	
architect	 Soeters:	 ”Wij	 hadden	 behoefte	
aan	 bijzondere	 woningen	 voor	 mensen	
die	 dat	 kunnen	betalen.	Niks	 geen	Vinex-	
wijk	 met	 rijtjeswoningen	 en	 tweekappers.	
En	 voor	 dat	 soort	 rijkere	 mensen	 heb	 je	
geen	of	slechts	minimaal	openbaar	vervoer	
nodig.”
Goede	 visie	 voor	 25	 jaar	 geleden!	 Maar	
nu	nog	steeds	anno	2019?	De	twee	laatste	
kastelen	 Heesterburgh	 en	 Oeverhuyze	
zullen	 er	 de	 komende	 jaren	 wel	 komen.	
Rijke	mensen	genoeg	toch?
Maar,	staat	de	tijd	dan	stil	 in	 ‘s-Hertogen-
bosch?	Is	er	25	jaar	later	niet	een	heel	ander	
landelijk	beleid	ten	aanzien	van	woonvoor-
zieningen	 voor	 ouderen?	 Die	 ‘oudjes’	 van	
nu	 en	 dus	 ook	 de	 toekomstige	 bewoners	
van	die	twee	nieuwe	kastelen	moeten	toch,	
als	 ze	 hulpbehoevend	worden,	 zo	 veel	 als	
mogelijk	 zelfstandig	 thuis	 blijven	 wonen.	
Hoezo	dan	minimaal	openbaar	vervoer?
Als	ik	over	een	paar	jaar	niet	meer	kan	auto-
rijden,	kom	ik	dan	nog	buiten	mijn	‘kasteel’?		

Nou	 ja,	voor	de	voorzieningen	zal	dat	wel	
moeten,	want	 die	 zijn	 er	 gewoonweg	niet	
en	 ik	 vrees	 dat	 ze	 ook	niet	 een-twee-drie	
er	 komen.	 Maar	 hoe	 kom	 ik	 dan	 uit	 mijn	
kasteel	 in	 de	 bewoonde	 wereld	 zonder	
goed	openbaar	vervoer?	Lijkt	mij	niet	meer	
iets	 van	deze	 tijd.	Over	 een	paar	 jaar	 dan	
maar	met	mijn	elektrische	rollator	’s	avonds	
naar	 de	 opening	 van	 het	 nieuwe	 Theater	
aan	de	Parade?	Geluk	bij	een	ongeluk:	die	
rollator	 draait	 niet	 op	 het	 dan	 verboden	
aardgas.”

Charles	 ter	 Ellen	 schreef	 ons:	 “Ze	 hadden	
bij	 PLUS	Mulder	 gehoord	 dat	 mijn	 vrouw	
gevallen	was	 en	 dat	 ze	 daardoor	 niet	 zelf	
de	 boodschappen	 kon	 doen,	 maar	 een	
briefje	 liet	 afgeven	 met	 het	 verzoek	 om	
deze	 thuis	 te	 brengen.	 De	 boodschappen	
werden	 keurig	 bezorgd	 aan	 huis	 met	
daarbij	een	taart	met	een	kaartje	‘gratis’	en	
beterschap.	We	kennen	in	Engelen	niet	de	
‘warme	douche’	zoals	op	televisie,	maar	een	
compliment	is	hier	zeker	op	z’n	plaats.”



Hoewel	 op	 de	 achterzijde	 van	 deze	 foto-
kaart	 lijnen	 ten	 behoeve	 van	 adressering	
zijn	gedrukt,	valt	te	betwijfelen	of	het	hier	
om	 een	 authentieke	 ansichtkaart	 handelt.	
We	zien	ófwel	een	groep	van	de	Sint	Corne-
liusprocessie,	 ófwel	 een	 groep	 communi-
cantjes	 	 staande	 aan	 de	 achterkant	 tegen	
het	 koor	 van	 de	 kerk	 van	 Bokhoven.	 De	
oude	neogotische	Calvarieberg	-	naar	een	
ontwerp	 van	 Henri	 de	 Fernelmont	 -	 die	
daar	 ooit	 aanwezig	 was,	 is	 al	 verdwenen.	
Op	de	foto	is	er	enkel	nog	maar	een	afdakje	
tussen	de	steunberen.	Omstreeks	1930	zou	
er	ter	plaatse	een	flinke	buitenkapel	worden	
gebouwd,	 maar	 die	 is	 tijdens	 de	 restau-
ratie	 van	 de	 kerk	 (na	 forse	 oorlogsschade	
in	oktober	1944)	in	de	jaren	50	gesloopt	en	
er	is	niets	meer	voor	in	de	plaats	gekomen.	
De	fotokaart	 is	 te	dateren	omstreeks	1915.	
Onder	het	afdak	zien	we	nog	de	torso	van	
Christus	 op	 de	 vroeg	 vijftiende-eeuwse	
crucifix,	 die	 tegenwoordig	 binnen	 in	 het	
zuidertransept	van	de	kerk	te	bewonderen	

Oude ansicht

is.	 Ooit	 was	 deze	 houten	 Christusfiguur	
volledig	gepolychromeerd.	Aan	de	rechter-
kant	bevindt	zich	een	lage	aanbouw	tegen	
het	 koor,	 waarin	 het	 grafmonument	 van	
Artus	Quillinus	stond	opgesteld.	Deze	graf-

kapel	 is	 in	oktober	1944	verwoest,	waarbij	
op	 miraculeuze	 wijze	 het	 in	 balen	 hooi	
ingepakte	grafmonument	nagenoeg	onge-
schonden	bleef.
r.gruben@baac.nl

Boottocht vol bezienswaardigheden
Charles ter Ellen

Op	vrijdag	14	 juni	had	het	actieve	bestuur	
van	de	seniorenvereniging	weer	een	vaar-
tocht	 over	 de	Maas	 georganiseerd,	 waar-
voor	 zich	 ruim	 40	 leden	 hadden	 aange-
meld.	 Rond	 elf	 uur	 vertrokken	 we	 van	 de	
kade	 aan	 de	Graaf	 van	 Solmsweg	 om	 het	
fraaie	 traject	 tussen	Engelen	en	Lith	vanaf	
de	Maas	 te	 bezichtigen.	 Diegenen	 die	 dit	
gebied	 met	 auto	 of	 fiets	 al	 eens	 hebben	
gezien,	weten	hoe	mooi	deze	uiterwaarden	
zijn.	 Met	 de	 boot	 is	 het	 toch	 weer	 een	
andere	belevenis.	Zo	kom	je	langs	de	voor-
havens	van	de	genie	en	het	Maximakanaal	
en	 heb	 je	 een	 prachtig	 zicht	 op	 het	 dorp	
Oud-Empel.	De	kapitein	van	de	rondvaart-
boot,	die	tevens	uitleg	gaf	van	alles	wat	we	
zagen,	gaf	veel	informatie.	Hij	attendeerde	
je	 op	 constructies	 en	 andere	 zaken,	 waar	
je	 gewoonlijk	 zonder	 meer	 aan	 voorbij	
zou	varen,	zoals	het	oude	dieselgemaal	bij	
Gewande,	 het	 kanaal	 van	 St.	 Andries	 met	
zijn	 sluis,	 de	 verbinding	 tussen	 Maas	 en	
Waal,	en	de	afkalving	van	de	oevers	van	de	
uiterwaarden	als	gevolg	van	de	droogte	van	
het	vorig	jaar.	Verdervarend	kwamen	we	bij	
de	mooie	 camping	 bij	 Heerenwaarden	 en	
het	 pontje	 bij	 Alem.	 Intussen	 zaten	wij	 te	
genieten	 van	 ‘koffie	met’	 en	 ’n	 glaasje	 en	
later	een	zeer	gezonde	lunch,	die	aan	boord	

werd	geserveerd.
Via	 de	 zandmeren	 van	 Lith,	 de	 verla-
ging	 door	 Rijkswaterstaat	 van	 de	 oevers	
ter	 verkrijging	 van	 een	 groter	 doorstro-
mingsprofiel	van	de	Maas,	kwamen	we	bij	
de	 vestingwerken	 van	 Frederik	 Hendrik,	
aangelegd	 bij	 het	 beleg	 van	 ’s-Hertogen-
bosch,	en	de	sluis	van	Engelen.	Deze	sluis	
is	 ook	 bijzonder,	 daar	 deze,	 toch	 al	 wat	

ouder,	reeds	voorzien	 is	van	omloopriolen	
om	het	water	via	de	bodem	in	de	schutkolk	
te	laten,	en	niet	via	schuiven	in	de	deuren.	
De	 schepen	 in	 de	 sluis	 liggen	 daardoor	
rustiger	te	stijgen	en	te	dalen.	Al	met	al	een	
bijzonder	 leuke	middag.	 Bestuur,	 bedankt	
en	 we	 kijken	 weer	 uit	 naar	 ons	 volgende	
‘uitje’.
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Drukwerk	is	verzorgd	door

De	volgende	editie	
verschijnt	in	het	weekend	

van	24	augustus
Kopij	moet	uiterlijk	

dinsdag 13 augustus
binnen	zijn.

Colofon

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

Woe 24 & 31 jul en 14 aug
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Dinsdag 6 aug
10.00 uur

Ko�  eochtend met senioren
Zr. Boerestraat 24

Woe 7 & 21 aug Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Ma 12 tm za 17 aug Vakantiejeugdweek
op diverse locaties

Op	termijn	krijgt	De	Haverleij
er	zowaar	een	rotonde	bij.
Ook	weet	de	bestuursraad	heus	wel	beter,
met	de	snelheid	boven	50	kilometer.
Hierbij	staan	wij	zij	aan	zij.

Prettige vakantie
Alle	vrijwilligers	van	De	Tweeterp	wensen	u	
een	prettige	vakantie!	
Rust	 lekker	uit	 en	geniet,	 in	Bokhoven	of	
Engelen	 rondom	huis,	 of	wie	weet	 elders	
in	 een	 (ver)	 vakantieland.	 We	 wensen	 u	
dan	 een	 behouden	 thuiskomst.	 Hopelijk	
hebben	we	daarna	 in	september	allemaal	
weer	nieuwe	energie	om	de	draad	weer	op	
te	pakken.



- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.

- We bezorgen tot in de keuken.

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

Voordelen op een rij:

Openingstijden  
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag  
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag  
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

In heel 2019 

uw boodschappen 

GRATIS bezorgd

*niet geldig voor onze 

PLUS EXPRESS service. 

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen
Bestel je boodschappen 
op plus.nl/mulder

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

Bestel je boodschappen 

Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:

plus.nl/mulder

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

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

20, 21 EN 22 SEPTEMBER 2019 
@ENGELERPARK! 

PLUS MULDER 
TROTSE PARTNER VAN 
‘ENGELENS WEEKND’


