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Van de bestuursraad
Dorpstafel 3 juli 2019: Rivierpark Diezemonding
Yvonne Schram

Zoals beloofd in deze Tweeterp het 
tweede deel naar aanleiding van de, door 
de Bestuursraad georganiseerde, dorps-
tafel van � juli jl. met de titel MOERAS-
DRAAK baart GROENE DELTA.

Rob Brinkhof, ecoloog bij de gemeente 
’s-Hertogenbosch, heeft een presentatie 
verzorgd over Rivierpark Diezemonding. 
Volgens Rob Brinkhof het leukste gebied 
rond ’s-Hertogenbosch. Een gebied groter 
dan het Bossche Broek. De Diezemonding 
is onderdeel van het project De Groene 
Delta 2 (2018 – 2021). De naam ‘De Groene 
Delta’ hoeft eigenlijk geen uitleg. ‘s-Herto-
genbosch ligt in een delta waar Dommel, 
Aa, Dieze en Maas samenkomen.

De Groene Delta 1 is destijds gestart in 
2008. Als onderdeel van De Groene Delta 
1 is in ons gebied de Meerwijkbrug gerea-
liseerd en de vispassage bij Crèvecoeur om 
de vissen, die naar paaiplaatsen stroomop-
waarts trekken, om de sluis heen te leiden.

De Groene Delta 2 is belangrijk om meer 
verbindingen te maken tussen natuurge-
bieden, waardoor plant- en diersoorten zich 
beter kunnen ontwikkelen en verplaatsen. 

Thema’s in het project De Groene Delta 2 
zijn: klimaatadaptatie en vergroening van 
de stad, gezondheid en zorg, recreatie en 
toerisme, erfgoed en verbrede natuurinclu-
sieve landbouw (landbouw wordt gecom-
bineerd met natuur voor een duurzame 
voedselproductie). Het overkoepelende 
thema is de relatie tussen stad en land.

Rivierpark Diezemonding ligt tussen 
Maaspoort, Orthen en Engelen. Dit grote 
gebied (300 hectare) bestaat uit vier klei-
nere gebieden: Ertveldpolder, Dieskant, 
Henriëttewaard en Fort Crèvecoeur. Ook 
het Engelermeer maakt daar deel van uit.

Het gebied de Ertveldpolder is een ruig, 
moerasachtig gebied. Het wordt begraasd 
door een kleine kudde runderen (Rode 
Geuzen) en paarden (Koniks). In totaal zo’n 

vijftien tot twintig dieren. 
Dieskant ligt op de oostelijke oever van 
de Dieze in de Henriëttewaard. Voor de 
natuurontwikkeling Henriëttewaard is 
een verkenning gestart. Binnen het thema 
erfgoed krijgt ook Linie 1629 hierin een 
plek. Om ’s-Hertogenbosch in te kunnen 
nemen legde Frederik Hendrik tijdens het 
beleg van ’s-Hertogenbosch rond de stad 
een meer dan veertig kilometer lange 
aanvalslinie aan. Fort Crèvecoeur, onder-
deel van de aanvalslinie, is tot op de dag 
van vandaag een militaire locatie. Na de 
Tweede Wereldoorlog is het fort in gebruik 
als depot en oefenterrein voor de Genie. 
Het gebied wordt beheerd door Natuur-
monumenten.
Vergroening in en om de stad draagt bij 
aan een gezonde woon- en werkomge-
ving. Groen kan uitnodigen om te gaan 
wandelen, fi etsen en sporten. 

Rijkswaterstaat zorgt in het gebied Dieze-
monding voor natuurlijke rivieroevers. Door 
de stenen oeververdediging zo veel moge-
lijk te verwijderen, ontstaat door stroming 
en golfslag een brede oever met ondiepe 
waterzones, rivierstrandjes en steilranden: 
plekken waar Maasgebonden planten en 
dieren zich goed thuis voelen.

Met de eigenaar van kasteel Meerwijk 
zijn over de natuurontwikkeling afspraken 
gemaakt, die een belangrijk aandeel in de 
opzet van dit natuurgebied hebben.

Het gebied van de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie (RWZI) is onderdeel van de ecolo-
gische verbinding tussen de Ertveldpolder 
en de Henriëttewaard. Met het oog op de 
kwetsbaarheid van dit gebied wordt de 
RWZI zorgvuldig ingepast in het landschap.

De vergroening in de stad staat volgens 
Rob Brinkhof nog in de kinderschoenen. 
Het vergroenen in de stad is nodig door 
klimaatverandering, achteruitgang van de 
biodiversiteit en vervuiling van de leefom-
geving. We merken de verandering van het 
klimaat door meer wateroverlast op straat 
na hevige regenbuien, en de hitte in de stad 
geeft steeds meer overlast in de zomer. 
Vergroenen kan al met kleine aanpassingen 
door bijvoorbeeld in de tuin regenwater op 
te vangen in een ton, door minder tegels 
in de tuin of door het aanleggen van een 
groen dak op een plat dak. Meer beplan-
ting zorgt voor meer vogels en insecten in 
de tuin en voor opname van water. 
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Windmolens mogen er komen 
De vier geplande windmolens op de 
Rietvelden mogen er komen. Dat heeft 
de Raad van State bepaald. Volgens een 
woordvoerder van Pure Energie (tot voor 
kort Raedthuys Windenergie bv) gaat de 
bouw van de molens medio volgend jaar 
beginnen. 

Het Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, 
het college van B en W, Raedthuys Wind-
energie bv (initiatiefnemer voor de bouw 
van de molens) en omwonenden gingen 
tegen de uitspraak van de rechtbank bij de 
Raad van State in beroep. Volgens de Raad 
van State behoren de vier molens tóch bij 
elkaar en is er dus wel degelijk sprake van 
samenhang in het gebied. 
Volgens de plannen van de gemeente en 
de initiatiefnemer komt er één aan de Graaf 
van Solmsweg, één aan de Rietveldenkade, 

Op zondag 21 juli is in de leeftijd van 78 jaar overleden

Anny van den Akker – van Aken
Anny woonde aan de Hoogveldweg en bezorgde vele jaren  

De Tweeterp in kasteel Zwanenstede. Marc en Annette  
nemen dit nu van haar over. 

Tevens was ze jarenlang actief als collectant voor de Nier-  
en Brandwondenstichting en ondersteunde ze meerdere  

goede doelen waaronder stichting AAP.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en Harrie veel  
sterkte met dit verlies.

Foto: Visualisatie van de (te bouwen) windturbines op de Rietvelden. De meest linkse molen 
is de bestaande op Treurenburg, de tweede van rechts is de vierde molen aan de Gemaalweg. 
© Pure Energie

één aan de Ketelaarskampweg en één aan 
de Gemaalweg. De molens hebben een 

maximale ashoogte van 125 meter en een 
rotordiameter van 122 meter.

Burgerparticipatie is een belangrijk onder-
deel van De Groene Delta 2. Burgers en 
bedrijven worden per project betrokken 
bij de ontwikkeling van de plannen. Rob 
Brinkhof noemt een aantal partners in de 
natuurontwikkeling, zoals de Stichting Free 
en de stichting Ark. De Bossche netwerk-
organisatie Broed heeft het voornemen 
om een voormalige boerderij in de Henri-
ettewaard in Engelen te gaan gebruiken als 
clubhuis, sociale werkplaats en living lab. 
Broed werkt samen met het onderwijs en 
het bedrijfsleven aan de ideeën en heeft 
daarbij tot oktober de tijd van de gemeente 
om een definitief plan op tafel te leggen. 
Verder zijn er ideeën voor een voedselbos 
en een biologische pluktuin.

Na afloop van de presentatie wordt door 
bewoners aangegeven, dat betrokkenheid 

van de kastelen en het Slot in de Haver-
leij bij de ontwikkelingen zeer op prijs 
zou worden gesteld. Bewoners begrijpen 
niet waarom de gemeente het plaatsen 
van windturbines in de nabijheid van het 
prachtige natuurgebied Diezemonding 
toestaat. Een goede communicatie over 
het project De Groene Delta 2 met bewo-
ners en (agrarische) bedrijven in de Henri-
ettewaard en Dieskant is erg belangrijk: er 
worden vragen gesteld over onder andere 
het tijdpad. Toegezegd wordt dat door de 
gemeente over elk onderdeel van het plan 
goed zal worden gecommuniceerd met de 
bewoners. De verkenning Henriëttewaard 
moet eind 2019 resulteren in een plan, dat 
zal worden uitgevoerd in 2020 – 2025. 
 
De bestuursraad zal worden gevraagd om 
een advies aan het college van burge-

meester en wethouders uit te brengen over 
het plan Henriëttewaard. Via De Tweeterp, 
onze openbare vergaderingen en onze 
website houden wij u op de hoogte van alle 
ontwikkelingen.     
     

Vervolg bestuursraad



Een trip down memory lane met Progetto
Progetto op het Diezepodium
Zondag 8 september is er vanaf 15 uur weer 
livemuziek op het Diezepodium. Deze keer 
een optreden van de coverband Progetto. 
Progetto is de Italiaanse vertaling van 
project. Een muziekproject in dit geval, 
opgezet door gelouterde muzikanten die 
allemaal hun sporen verdiend hebben in de 
muziek. Progetto speelt met veel enthou-
siasme en de passie om echte pure muziek 
te maken, waarbij plezier voorop staat! LET 
OP!! De toegang is gratis!!
Het gaat van Santana naar The Golden 
Earring, vervolgens via de Dire Straits en 
Fleetwood Mac weer terug naar The Doors. 
Daar aangekomen springen Bob Seger, 
Bruce Springsteen en Eric Clapton samen 
met Herman Brood in de bakfi ets, om die 
heel gevarieerde muzikale reis in de tijd te 

maken. En als kers op de taart sluiten de 
broeders van Pink Floyd dan ook nog maar 
even aan. Nu klinkt dit misschien een beetje 
als een vreemd verhaal, maar het typeert 
dan wel de enorme variatie aan muziek die 

de coverband Progetto uit de spreekwoor-
delijke hoed weet te toveren. Met recht een 
reis door de tijd, waarbij muziek bij veruit 
de meesten van ons nog steeds stevig vast 
zit in onze geheugens.

Beste muzikanten en muziekliefhebbers!
Het Diezepodium is een initiatief van De Engelenburcht en is gevestigd in De Engelenburcht. Wij beschikken over een prachtig gerenoveerde 
zaal met geweldig geluid en licht. Wat we zoeken zijn bandjes, muziekgezelschappen, orkesten en ensembles die hier gebruik van willen 
maken! Ons streven is elke zondagmiddag vanaf 15.00 uur een muziekprogramma te presenteren. Alles is mogelijk: van pop, rock, soul, 
funk, alto tot jazz en klassiek. Het liefst uit Engelen of Bokhoven maar uit Den Bosch en omgeving mag ook. Meld je aan per e-mail: enge-
lenburcht@engelenburcht.nl of bel  06-46114449.

Op vrijdag 13 september is de aftrap van 
'Watch&Bite'  met Rocketman, het levens-
verhaal van Elton John. 
De formule van 'Watch&Bite' is: tussen 
18.00 en 19.30 uur inloop in ons café voor 
een heerlijke warme maaltijd, om 20.30 uur 
starten we de fi lm op het Diezepodium. En 
na afl oop van de fi lm nog gezellig borrelen 
in het café.
Prijs inclusief het eten: €15,00 of alleen 
de fi lm: €7,50. Als je komt eten, graag een 
mailtje naar engelenburcht@engelen-
burcht.nl voor 12 september 20.00 uur. 
Menukeuze (aangeven op de mail) uit pasta 
of saté met frites en sla.

13 september: Watch&Bite

Zondag 22 september beginnen we met 
Watch&Sing, een middag met de moeder 
van de singealongfi lm The Sound of Music! 
Tijdens de fi lm, in de grote zaal van het 
Diezepodium, gaan we rond met heerlijke 
hapjes en kun je ook een drankje bestellen! 
Na afl oop van de fi lm serveren we  een 
heerlijke kop soep. Voor €12.00 per persoon, 
exclusief de drankjes, geniet je mee van al 
dit lekkers! We starten de fi lmvoorstel-
ling om 14.00 uur. Wil je zeker zijn van een 
plaats, reserveer dan bijtijds via onze site 
of stuur een mailtje naar engelenburcht@
engelenburcht.nl.

22 september: Watch&Sing

Op vrijdag 20 september is het weer tijd 
voor een Bierproeverij. 
Deze keer is het thema: BIEREN MET 
BALLEN.

20 september: Bierproeverij

Vrijdag 27 september wordt het café van 
De Engelenburcht het strijdtoneel van een 
nieuwe editie van de Popquizz!
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het Wood-
stock popfestival plaatsvond. Houd er reke-
ning mee dat we hier in allerlei vormen en 
vragen aandacht aan besteden. Wel even 
opgeven met de naam en het aantal van je 
team door een mailtje te sturen naar enge-
lenburcht@engelenburcht.nl. De deelname 
is gratis!

27 september: PopquizzHet thema staat voor sterke karaktervolle 
bieren met een culinaire ondersteuning 
van allerlei soorten ballen. Als je mee wilt 
genieten, wacht dan niet te lang met het 
reserveren van plaatsen. Dit doe je via onze 
site. Of een mailtje naar engelenburcht@
engelenburcht.nl. Kosten €20.00 per 
persoon en we starten om 20.30 uur.

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!

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.
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Nieuws van de Buurtbus
Het gaat goed met de Buurtbus van 
Engelen en Bokhoven. Soms wel eens té 
goed. Dat blijkt wel als er regelmatig méér 
mensen met de Buurtbus mee willen dan er 
eigenlijk in mogen. Volgens de wet mogen 
er namelijk niet meer dan 8 passagiers 
mee. Maar ja, je laat mensen uit Engelen en 
Bokhoven toch niet staan! Na een analyse 
van de passagiersaantallen kwamen wij tot 
de slotsom dat de meeste problemen zich 
voordeden op de rit van Bokhoven naar het 
station om 09.37 uur. En met de bus van 
14.10 uur vanaf het station.

In samenwerking met Arriva is daarom tot 
het volgende besloten:
Op beide ritten komt er vanaf 26 augustus 
a.s. versterking. Op werkdagen zal bij 
Slot Haverleij richting centrum om 09.40 
uur een extra busje staan. Dit zal voor de 
buurtbus uit rijden en de eerste 8 mensen 
oppikken. Deze bus gaat dan rechtstreeks 
naar het station. De Buurtbus zelf rijdt dan 
de gewone route via Helftheuvel, JBZ en 
station. 
Om 14.10 uur staat er dan ook een extra 
busje klaar op het Centraal Station. Dit  
neemt eventuele ‘overtollige’ reizigers naar 
Engelen over van de reguliere bus. Deze 
bus gaat dan niet naar het JBZ, maar gaat 
rechtstreeks naar Engelen/De Vutter.

Deze maatregel zal duren tot medio 
december. Dan komt er een nieuwe dienst-
regeling, waarin dit probleem zal worden 
getackeld, maar daarover volgt te zijner tijd 
nader bericht.

De strijd om het Zwaard
Op zaterdag 2 november wordt De strijd 
om het Zwaard gespeeld! ‘De strijd om 
het Zwaard?’, hoor ik u denken. Jazeker: 
De strijd om het Zwaard! De strijd om het 
Zwaard is de nieuwe opzet van wat voor-
heen de Battle of the Castles heette. Alle 
inwoners uit Engelen, dorp of kasteel, zijn 
van harte welkom. Wil je golftips en -tricks 
of gewoon kennismaken met golf? De 
golfpro begeleidt je tijdens diverse golf-
clinics. Zin om het geleerde direct toe te 
passen? Doe mee aan een Par-3 wedstrijd. 
Wil je strijden om het Zwaard? Neem dan 
deel met een team van vier personen en ga 
de golfstrijd aan met andere teams. Is er 
nog meer te doen? Jazeker! In de komende 
edities van De Tweeterp gaat u meer lezen 
over De strijd om het Zwaard en waarom 
u dit niet wilt missen. Noteert u vast in uw 
agenda: zaterdag 2 november ‘De strijd om 
het Zwaard’.

Andere route Buurtbus 
In de week van 26 tot en met vrijdag 30 
augustus, is de Oude Vlijmenseweg afge-
sloten voor alle verkeer. Daarom rijdt de 
buurtbus van maandag 26 tot en met 
vrijdag 30 augustus een andere route. 
Vanaf de Kooikersweg gaat de bus nu bij de 
rotonde rechtsaf over de Helftheuvelweg 

Zomerfeest
Slot Haverleij

31 AUGUSTUS 2019

La Bella Vita

naar de Ring West en vandaar naar het 
JBZ. Vanaf het station andersom en rijdt 
de bus vanaf het JBZ rechtstreeks naar de 
Helftheuvelweg. Via de rotonde naar de 
Kooikersweg enz. De Buurtbus stopt dus 
in die week niet bij de volgende haltes: 
Helftheuvelpassage, Rijzertlaan, Bosch-
meersingel.



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!
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Nieuwe leden gezocht
De Eerste Bossche Klaverjasclub ’87 kan wel 
een aantal nieuwe leden gebruiken. Kom 
gerust eens langs om te kijken. We spelen 
elke donderdagavond, we beginnen om 
19.30 uur en spelen dan ongeveer tot 22.00 
uur. Gezelligheid is troef.

We zijn te vinden in de BBS Boschveld, 
Zernikestraat 2, 5223 CD ‘s-Hertogenbosch
Voor contact: Dirk Huisman tel. 06-22850341 
of Thea Bosman tel. 0623724707.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de Bestuurs-
raad Engelen-Bokhoven is op maandag 2 
september 2019 om 20.00 uur in De Enge-
lenburcht. Insprekers kunnen zich aanmel-
den tot  2 september  12.00 uur via info@
bestuursraad.nl  Voor eerdere vergader-
stukken zie www.bestuursraadengelenbok-
hoven.nl.
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Meteen aanpakken
Impact Presentations van Dirk Broks

René van der Hoeven

Op naar het einde van de Graaf van 
Solmsweg voor het interview met Dirk, 
klein eindje maar. Lekker weer, dus op de 
fiets in korte broek en T-shirtje. Na vijf 
meter regent het, dat bestaat dus nog, zo 
ook de tegenwind. Ter plaatse zijn meer 
bedrijven gevestigd. Door de deur naast 
een niet te missen naambord betreed ik 
een smalle, hoge, lange, multifunctionele 
ruimte vol beeldschermen. Dirk zit achterin 
en ontvangt me hartelijk.
 
Groei
Hij volgde zijn opleiding Multimedia aan 
het Sint Lucas te Boxtel. Daar is hij naast 
zijn studie actief met allerlei schoolzaken, 
medezeggenschapsraad, voorzitter acti-
viteitencommissie, masterclasses enz. Na 
afronding van de studie werkt hij voor 
diverse reclamebureaus en daarnaast als 
freelancer. In 2010 begint hij voor zichzelf, 
thuis in de werkkamer in Bokhoven, met 
een weids uitzicht over de velden tot aan 
‘s-Hertogenbosch.
 
Aanvankelijk vooral met bedrijfspresen-
taties en -animaties, vandaar de bedrijfs-
naam. Het bedrijf groeit en verhuist naar 
een kleine gehuurde ruimte op de tweede 
etage aan de Graaf van Solmsweg. Daarna 
nog een keer 30 meter verderop naar de 
huidige ruime huisvesting op de begane 
grond, met o.a. een inpandige video- en 
fotostudio. 
 
Werkveld
De bezigheden zijn om het zacht uit te 
drukken veelomvattend: ontwikkelen van 
websites, fotografie, video, huisstijl, presen-
taties, folders, autobestickering, de inrich-
ting van uw computernetwerk enz., kortom 
van huisstijl tot en met websites op zijn 
eigen servers.
Wilt u iets wijzigen of is er een probleem, 
dan belt u met Impact Presentations en 
krijgt u zonder keuzemenu meestal direct 
Dirk aan de lijn. Zijn er problemen met 
internet of computer, dan lost hij ze rap 
op, niet overmorgen of nog later, nee liefst 
stante pede.
 
Aanspreekpunt
Dirk beheerst alle disciplines, delegeert 
de werkzaamheden aan zijn collega’s en 
bekijkt het resultaat immer zeer kritisch, 
immers het oog van de meester ... Hij kiest 
ervoor met klanten om te gaan. Hij wil liefst 
maar één aanspreekpunt en houdt zijn 

handen dan ook zo veel mogelijk vrij om 
zijn klanten snel en goed van dienst te zijn. 
Dat is zijn werkwijze: liefst meteen, maar in 
ieder geval binnen één, twee dagen aan de 
slag met een opdracht.
Hij schakelt snel, pakt zaken direct op, luis-
tert goed naar zijn klanten, denkt met ze 
mee en blijft binnen de bestedingsmoge-
lijkheden. Hij hecht zeer aan persoonlijk 
contact, werkt onafhankelijk en efficiënt. 

Creativiteit
Een klant weet nooit precies wat zij/hij wil. 
Dirk kan, zoals reeds opgemerkt, goed 
luisteren en weet waar hij naartoe wil. Hij 
oppert ideeën, komt met onverwachte 
oplossingen, toont voorbeelden, ziet waar  
zowel de mogelijkheden als de valkuilen 
liggen en komt zo samen met de klant tot 
een concept. Echt tevreden is hij pas als de 
klant dat ook is.
 
Mond-tot-mondreclame
Misschien raar maar waar, Dirk maakt 
voor zijn eigen bedrijf alleen gebruik van 
mond-tot-mondreclame. Alles wat je op 
zijn terrein als bedrijf nodig hebt, kun je 
bij hem krijgen. Hij is creatief en flexibel, 
ook op het gebied van computer- en soft-
ware-automatisering.
Echt veel groter groeien wil hij niet, omdat 
hij dan zijn positie als aanspreekpunt niet 
meer waar kan maken. En het werkt: het 
merendeel van zijn klanten uit de beginpe-
riode is nog steeds klant.
 
In het bedrijf kunnen stagiaires de praktijk 
leren. Zo blijft hij ook op de hoogte van de 
ontwikkelingen op de vakopleiding en ziet 
hij jong talent langskomen en ook nogal 
eens blijven. 
 
Sponsoring
Maatschappelijke betrokkenheid leidde tot 
het vastleggen op video en foto van het fiets- 
evenement Alpe d’HuZes. Bij de zesdaagse 
Giro di Kika verzorgt Impact Presentations 
het bestickeren van de tourauto’s.
 
 
Gepaste trots
Over een favoriet project moet hij 
nadenken. Uiteindelijk komt na overleg met 
een collega ‘Voegmortel.nl’, over onder-
houdsvrij voegen van bestrating, eruit. 
Van concept tot eindresultaat, met alle 
disciplines binnen het bedrijf, en alles past 
perfect. Als laatste toont Dirk me enthou-

siast een aantal zeer verzorgde folders en 
brochures, zelfs een menukaart en een 
minifilm van de laatste midwintertocht in 
Bokhoven.
  
Avondrust
Dirk is een bezig man. ’s Avonds thuis 
gaat zijn laptop ook vaak open, maar niet 
voordat dochterlief van vier op bed ligt en 
dat is niet zo vroeg: zij heeft net als papa 
weinig slaap nodig.
 
Meer weten?
Website www.impact-presentations.nl of 
bel 073 851 80 50.
 
Op de fiets weer op huis aan, uiteraard 
regen en wederom tegenwind. Mooi weer 
om dit verhaal te schrijven.



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl

WIJ ZIJN
BEGONNEN!

Voeding in balans

	
	
	

	
NIEUW	

“Praktijk	voor	darmgezondheid”	in	gezondheidscentrum	De	
Lage	Leun		

Gezondheid	begint	in	de	darmen.		Hoe	gezonder	ons	darmmilieu	hoe	
krachtiger	ons	immuunsysteem	en	hoe	energieker	we	ons	zullen	voelen.		

Als	u	regelmatig	last	heeft	van	buikpijn,	diarree,	verstopping,	andere	maag	
en	darmklachten,	chronische	vermoeidheid,	hoofdpijn	of	migraine	of	
misschien	menstruatie	of	overgangsklachten,	gewrichtsproblemen	of	
andere	onverklaarbare	pijntjes,	zou	dit	wel	eens	te	maken	kunnen	hebben	
met	de	conditie	van	uw	darmen.			

Lily	biedt	het	volgende	aan	in	haar	praktijk:	

• Voeding	&	Suppletie	advies	
• GAPS	dieet	begeleiding	
• Colonhydrotherapie	
• Detox	Kuren	
• Keuken	workshops	

Mocht	u	meer	informatie	willen	kijk	dan	even	
op	www.naturaldietcoaching.com	

U	mag	Lily	ook	bellen	op	06	82196120	

Wilt	u	liever	een		gratis	kennismakingsgesprek	van	30	min.?	Dan	mag	u	
mailen	naar	lily@naturaldietcoaching.com		
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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



Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de 

transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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In september 10-jarig bestaan van de club
Bridgeclub Engelen jubileert!
Martin Berens

Elf jaar geleden, tijdens het koersbal, 
werd Paul Pardoel als voorzitter van de 
Seniorenvereniging Engelen benaderd 
door Riekie de Visser met de vraag of er 
niet iets geregeld zou kunnen worden 
voor de bridgende leden van de Senio-
renvereniging. Er was toch wel belang-
stelling en wellicht konden daarmee ook 
inwoners van de kastelen overgehaald 
worden om lid te worden van de Seni-
orenvereniging. Immers van heel veel 
integratie was er nog geen sprake.

In De Tweeterp werd een melding gedaan 
van de mogelijkheid. En warempel: meteen 
meldden zich al 15 mensen. Onder hen ook 
het echtpaar Helma en Ben van den Heuvel. 
Zij boden aan om bridgelessen te gaan 
geven voor beginners. In 2008 begon men 
met de eerste cursus. Dat er behoefte aan 
een bridgeclub met bridgelessen bestond, 
bleek wel toen er zich nog meer mensen 
aanmeldden, zodat er zelfs met een tweede 
cursus werd begonnen. 

In 2009 waren er voldoende gegadigden 
om een bridgeclub te beginnen. Deze werd 
opgezet los van de Seniorenvereniging. 
Doel van de nieuwe bridgeclub was vooral 
een gezelligheidsclub te zijn. Spelen zonder 
mes op tafel maar wel met een gezonde 
competitiedrang. Maar ook een club waarin 
men gezellig met elkaar kon omgaan.

Zo startte in september 2009 de eerste 
bridgemiddag in De Engelenburcht. In 
het begin met provisorische middelen. De 
uitslagen moesten worden opgeschreven 
en naderhand worden uitgewerkt. Vooral 
voor het wedstrijdsecretariaat een ondank-
bare klus. Ook moesten de deelnemers 
redelijk lang wachten op de uitslag. Vooral 
als er verkeerd was geschreven. Van de 
contributie konden steeds meer middelen 
worden aangeschaft. In 2016 kon dankzij 
een gift vanuit de BIG-gelden het nieuwste 
elektronische systeem met bridgemates 
worden aangeschaft. Hierbij worden de 
uitslagen van de spelen door de spelers 
zelf ingevoerd. Hierdoor kan meteen na het 
laatste spelletje de uitslag op de centrale 
computer worden weergegeven.

Het motto is en blijft: de gezelligheid is 
even belangrijk als het spelletje. Daarom 
heeft men zich ook bewust niet aange-
sloten bij een bridgebond.
In de club vormden Ben en Helma de tech-
nische commissie. Zij konden dan aan de 

leden de nieuwste spelregels doorgeven 
en konden ook als arbiter optreden. Na 5 
jaar werd dit werk overgedragen aan Nico 
Groenen en Guus Huisman.
Dat men erin is geslaagd om van de club 
een gezelligheidsclub te maken, blijkt wel 
uit het feit dat de leden al ver voor de 
aanvangstijd van half twee aanwezig zijn 
om gezellig met elkaar te kunnen buurten. 
De club kent natuurlijk toch al vele hoog-
tepunten, bijvoorbeeld de organisatie van 
een bridgetoernooi bij Engelen 1200. 

Inmiddels hebben er zich al bestuurswisse-
lingen voorgedaan. Men is begonnen met 
Henk-Jan Schipperheijn, die opgevolgd 
werd door Henk Klaassen. Na diens over-
lijden werd het stokje overgenomen door 
Jan Lemmen. Na een korte periode waarbij 
Paul Pardoel interim-voorzitter was, is nu 
Paul Sluiter de huidige voorzitter, die de 
club in het komende jaren gaat leiden.

Daarnaast is er natuurlijk de commissie lief-
en-leed, die zorgt voor de sociale samen-
hang en die alle leden op de hoogte houdt 
van gebeurtenissen bij de leden van de 
club. Het is wel typisch dat de meeste leden 
van de club vanaf de aanvang nog steeds 
lid zijn.
En dan was er natuurlijk de akoestiek in De 
Engelenburcht. Men kon niet te veel met 
elkaar praten tijdens het bridgen, omdat 
daardoor de andere spelers te veel afge-
leid werden. Gelukkig is De Engelenburcht 
heringericht en is de akoestiek aanmerkelijk 
verbeterd. Men kan nu gewoon met elkaar 
praten zonder dat het meteen door de hele 
ruimte galmt.

Het jubileumjaar zal gestart worden met 
een speciale jubileumactiviteit voor de 
leden, waarbij natuurlijk ook een hapje en 

een drankje klaar zullen staan.

Maar wat nu voor de toekomst?
De club is springlevend en ziet zichzelf de 
volgende 10 jaar glansrijk doorstaan. Er is 
klaarblijkelijk behoefte aan een bridgeclub 
waar men overdag kan bridgen en waarbij 
het ook nog eens gezellig is. Met ongeveer 
60 leden kan men spreken van een gezonde 
basis.

Voor diegenen die ook interesse hebben 
om lid te worden van de Bridgeclub 
Engelen: er is nog plaats! Je hoeft geen 
senior te zijn, maar we spelen natuurlijk 
wel ’s middags. Het mooist zou zijn dat er 
zich meteen paren inschrijven, maar ook 
spelers zonder partner zijn welkom. Er zal 
dan gekeken worden of er binnen de club 
een partner aanwezig is.

Bridgeclub Engelen: 
elke dinsdagmiddag in De Engelenburcht 
vanaf 13.30 uur. Aanmelden via: e-mail: 
bridge55plus.engelen@gmail.com. Tele-
foon: 073-6313339.
Wij wensen deze vereniging en haar leden 
nog heel veel gezonde jaren toe.



                                     

Onze werkzaamheden: 

✓ Dakbedekking 

✓ Zinkwerk 

✓ Dakrenovatie 

✓ Dak onderhoud 

✓ Lekkages 

✓ Stormschades 

✓ Dakgoten reinigen 

✓ Dakgoten repareren 

✓ Schoorsteenonderhoud 

✓ Nokvorstenrenovatie 
 
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade? 
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend 
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera 
 

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

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

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

De Bloemendaal 5 
(Industrieterrein De Vutter) 

5221 EB, Den Bosch 
088 0123 060 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl 

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

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Weet u wat u moet 
regelen na het overlijden 

van een dierbare? 
Download de checklist op
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Parochie St. Lambertus
In De Tweeterp heeft u kunnen lezen over de nieuwe kijk op de kerk, met zorg en aandacht 
voor elkaar. Aan de hand van zes levensvragen, wil de parochiegemeenschap de verbinding 
tussen geloof en maatschappij voor iedereen zichtbaar maken. 

Handelen

Ziekenzondag en afscheid
Traditioneel is de oecumenische viering van 
de jaarlijkse ziekendag in september. De 
ziekendag komt tot stand door samenwer-
king tussen parochie St. Lambertus en de 
Protestantse Kerk Engelen. Tevens is deze 
eucharistieviering het afscheid van pastor 
Fons Boom. De viering wordt muzikaal 
opgeluisterd door het Crèvekoor, met daar-
naast orgelspel van Natalia Kinzerskaya. Na 
afloop van de viering zal, zoals gebruikelijk, 
een attentie aan zieken en senioren worden 
bezorgd en drinken we gezamenlijk koffie 
of thee op het kerkplein. Hierna is er gele-
genheid afscheid van Fons te nemen.
Wilt u nog meedoen aan het gezamen-
lijke cadeau? Dan kunt u dit doen door het 
overmaken van een bedrag op bankreke-
ning NL04 RABO 0121 9076 43 ten name 

van Parochie St. Lambertus Engelen, onder 
vermelding van: cadeau pastor Boom.

Pastor weg, wat nu?
Over wie de nieuwe pastor wordt na het 
vertrek van Fons Boom op 1 september a.s. 
is nog veel onzeker. Het parochiebestuur is 
druk in gesprek met de abt van de Abdij van 
Berne. Zeker is dat daar geen priester meer 
aanwezig is om te benoemen als pastoor 
van Engelen. Er wordt hard gewerkt aan 

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. 

Het thema van de periode september tot 
en met november is ‘handelen’. Waarom 
handelen mensen zoals ze handelen? 
Ook in relatie met ethiek, criminaliteit 
en mantelzorg. Het leven bestaat uit een 
combinatie van arbeid, werk en handelen. 
Arbeid is het voorzien in dagelijks levens-
onderhoud, werk is het produceren 
van goederen, handelen doen we in de 
gemeenschap. Er wordt gewaarschuwd 
voor een maatschappij waarin consumeren 
en produceren een doel op zich wordt, 
terwijl het publieke domein steeds meer 
uit ons bestaan verdwijnt. De Norbertijnen 

gaan uit van het idee dat het menselijk doen 
iets anders is dan het menselijk denken. Je 
kunt pas echt denken als je het handelen 
even stilzet. 

Zo 25 aug
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Gré Pardoel-van Dijk, 
Jo Boelen, Net Brouwers-van 
Boekel, Coby Mimpen-van 
de Griend, Miek Groenen-
daal-Broeren en Henk Broeren 
Er is in deze viering een extra 
collecte voor de MIVA. Na de 
viering drinken we gezamenlijk 
koffie.

Zo 01 sept
10.00 uur

Bezinningsmoment 

Zo 08 sept
10.00 uur

Woord- en communieviering
T.i.v. Jos van Keulen, Coby Mim-
pen-van de Griend, Els Dirks-de 
Kleijn

Zo 15 sept
10.00 uur

Oecumenische eucharistievie-
ring, Ziekenzondag, Afscheid 
pastor Boom
T.i.v. John Cornelissen, Anton 
en Damien Beekman 
Na afloop drinken we geza-
menlijk koffie en is er gelegen-
heid pastor Boom de hand te 
schudden.

Zo 22 sept
10.00 uur

Woord- en communieviering
Voorganger in deze viering is 
Diaken Wim van Herwijnen
T.i.v. Piet en Truus Klerkx-Bouw-
man, Jeanne van Swieten-Kou-
wenhoven, Theodorus van 
de Grint en Christina van de 
Griend

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

een passende oplossing, maar de realisatie 
heeft wel zijn tijd nodig. De invulling van de 
zondagvieringen is hierdoor de komende 
maanden wat afwijkend. Het streven is om 
de kerk op zondagmorgen zo veel mogelijk 
open te houden. 



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 25 aug
10.30 uur

Ds. B. van Litsenburg,  
Eindhoven

Zo 01 sept
10.30 uur

De heer J. Lankhaar, 
Wijk en Aalburg

Zo 08 sept
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer,
startzondag

Zo 15 sept
10.00 uur

Ziekenzondag, oecume-
nische viering in St. Lam-
bertuskerk, pastor Fons 
Boom en Ds. Marloes 
Meijer

Protestantse kerk 
Engelen

Muziek op Zondagmorgen 
Op zondag 29 september gaan we dit 
nieuwe seizoen niet gering van start. 
Wellicht herinnert u zich nog het optreden 
bij MOZ in januari 2017 met ‘Feuilles 
Volantes, Chansons de Poètes’? We konden 
toen geen genoeg krijgen van dit bijzon-
dere duo.

Gildas Delaporte, zang/contrabas (Frank-
rijk 1964) is door zijn grote passie voor de 
Franse poëzie en chansons op het idee 
gekomen om samen met Bert van den 
Brink muziek te componeren bij teksten van 
grote Franse schrijvers. 
Bert van den Brink, orgel/piano/accordeon 

(1958) studeerde cum laude af als klassiek 
pianist. Hij improviseerde al van jongs af 
aan op piano en orgel en is op dat gebied 
autodidact. Bert trad op met o.a. Toots 
Thielemans, Chet Baker, Jules de Corte en 
vele anderen. 
Het is bijzonder om deze topmusici weer 
samen op het podium in Engelen te hebben. 
Franse sferen met chansons die klinken 
alsof je ze al jaren kent. En toch … alles is 
nieuw. Hartelijk welkom om 10.30 uur in de 
Protestantse kerk Engelen.

Retraitedag ‘Levenskunstenaar worden’
De levenskunstenaar is in contact met zijn 
levensvreugde en heeft zin in het leven. 
In ieder van ons schuilt zo iemand. Deze 
dag verken je wat er nodig is om levens-
kunstenaar te worden. Iedereen heeft wel 
ervaringen dat het in het leven kan tegen-
zitten en dat het niet loopt zoals je zou 
willen. Je kunt in de put zitten of verbit-
terd raken. In dat geval kun je de levens-
kunstenaar in jezelf wekken. Die kan je 
helpen. In ieder van ons schuilt immers 
een levenskunstenaar. Die hoef je alleen 
maar vrij te laten. Dit is wel een indruk-

wekkend programma en kan niet in één 
retraitedag worden gerealiseerd. Maar het 
is wel mogelijk om via geleide meditaties, 
visualisaties, opdrachten en gesprekjes 
te proeven van al deze ingrediënten en 
deze minstens als stappenplan aan het 
einde van de dag mee naar huis te nemen.  
Plaats: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther, 
zaterdag 2 november 2019, 10–16 uur. 
Aanmelden en info: www.bezinnen.com. 
Prijs: € 57,00 (is inclusief lunch, koffie en 
thee).

Koffie in de Herberg
Iedere laatste woensdag van de maand is 
er ‘Koffie in de Herberg’: een gezellige kop 
koffie met iets erbij uit eigen keuken!

Organisatie is in handen van Bea Kagie. 
Iedereen is van harte welkom en neem 
gerust iemand mee! Bij mooi weer op ’t 
plein!

Datum: woensdag 28 augustus 2019
Plaats:  Protestantse kerk, De Kerkhof 3 
            in Engelen
Vanaf:  10.30 uur
Entree: gratis
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Anders in de kerk
Onder het motto ‘Anders in de kerk’ orga-
niseert de Stichting Semper Vigilans vier 
bijzondere bijeenkomsten in het histori-
sche kerkje van Bokhoven. Het jaarthema 
van 2019 is ‘650 jaar Antonius Abt parochie, 
verleden, heden en toekomst.’

Op vrijdag 6 september spreekt Dr. Frans 
van Gaal, ondernemer in geschiedenis door 
boeken te schrijven, verhalen te vertellen, 
te onderzoeken, te adviseren, te trainen en 
te presenteren.

De spreker neemt u mee naar de twee 
laatste eeuwen uit de geschiedenis van 
de parochie, de kerk en de dorpsgemeen-
schap. Nu alvast zijn conclusie: De parochie 
maakt de dienst uit, wist mensen te binden 
en uit de nood te helpen. Ze was in gees-
telijk, religieus en materieel opzicht veel 
belangrijker dan de gemeente. De paro-
chie wist de mensen ook meer te binden. 
De gemeente keek slechts toe en had haar 
zelfstandigheid veel eerder willen opgeven 
dan feitelijk gebeurde.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de lezing 
via info@andersindekerk.nl. De kosten 
bedragen € 10,00, bij binnenkomst te 
voldoen. Dit is inclusief de consumpties.

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

Bedevaartvieringen in Bokhoven
De septembermaand staat in Bokhoven in 
het teken van de bedevaart op Sint-Corne-
lius. Er zijn dit jaar vijf zondagen met een 
viering om 11.15 uur. 
Als het weer goed is, vindt dit plaats in de 
pastorietuin achter de kerk. Honderden 
pelgrims nemen dan plaats op de bankjes. 
Het Corneliusbeeld staat vooraan in de kerk 
in een aparte kapel. 
De vieringen worden door allerlei koren uit 
de regio opgeluisterd. 

In februari 1839 had de toenmalige pastoor 
van Bokhoven van pater jezuïet Wolff uit 
Nijmegen enkele stukken beenderen van de 
derde-eeuwse paus en martelaar Cornelius 
ontvangen. Hij vroeg gelijk toestemming 
voor de verering van deze relikwieën, die 
hem door paus Gregorius XVI in augustus 
werd gegeven. Direct daarna werd al in 
september de eerste bedevaart georgani-
seerd. Cornelius werd vooral aangeroepen 
tegen stuipen en vallende ziekten, maar hij 
gold ook als beschermer van het vee. 

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

01 sept Viering met koor Amicanto uit 
Dinther
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

08 sept Viering met St. Martinuskoor uit 
Kerkdriel
Intenties voor Fred Leenaers en 
Maria Heijningen

15 sept Viering met Lambertuskoor uit 
Maren-Kessel
Intenties voor An Weijts en Jo en 
Mien Vugts-Brekelmans

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. In september 
worden de Bedevaartvieringen bij goed 
weer in de tuin van de pastorie gehouden 
en anders in de kerk.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven
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Nieuwe programmering van het Diezepodium
Culturele seizoen van De Engelenburcht uitgebreid
Martin Berens

U kent natuurlijk allemaal het Diezepo-
dium, de culturele tak van De Engelen-
burcht. Al jaren biedt het Diezepodium 
een podium aan voor allerlei culturele 
activiteiten. Variërend van amateurmu-
ziek tot popmuziek. Van stand-upcome-
dians tot try-outs van bekende of nog 
onbekende cabaretiers. 

Nu de grote zaal werkelijk prachtig is 
gerenoveerd, waarbij de akoestiek specta-
culair is verbeterd, wordt het in de toekomst 
nog leuker om deel te nemen aan een van 
de culturele activiteiten, georganiseerd 
door het Diezepodium.
Het Diezepodium komt nu dan ook met 
een nieuwe actuele programmering, waarin 
voor elk wat wils is te vinden.

De zondagmiddag-bijeenkomsten
In de nieuwe programmering is plaatsge-
maakt voor muzikale activiteiten, variërend 
van hedendaagse popmuziek tot Neder-
landstalige muziek. Zeer zeker niet alleen 
klassieke muziek, maar ook alle vormen 
van hedendaagse muziek. Ook wil het 
Diezepodium faciliterend zijn voor bandjes, 
muziekgezelschappen, orkesten en ensem-
bles die hier gebruik van willen maken! Het 
streven is om op zondagmiddag livemuziek 
te presenteren. Alles is mogelijk: van pop, 
rock, soul, funk, alto tot jazz en klassiek. 
Het liefst uit Engelen of Bokhoven, maar 
uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving mag 
ook. Door Geert de Vries is een prachtige 
geluidsinstallatie ter beschikking gesteld en 
de zaal is geweldig gerenoveerd. Dus wat let 
u! Daarnaast hebben we twee data gereser-
veerd voor sing-along films. We beginnen 
natuurlijk met The Sound of Music.
Juist omdat de ruimte lekker intiem is met 
ongeveer 125 zitplaatsen of 200 staan-
plaatsen, is er veel ruimte voor kleinscha-
lige theaterproducties en/of try-outs.

Extra programmering
Daarnaast wordt er gestart met zondag-
middagconcerten. Hierbij ligt de nadruk 
op popmuziek. Een laagdrempelige 
inloopactiviteit, waarvoor geen entree 
wordt gevraagd. Dit zou moeten gaan 
uitmonden in een ontmoetingsplaats voor 
iedereen die van goede muziek houdt. De 
Engelenburcht wil hiervoor een pakketje 
aanbieden. Bijvoorbeeld om iets te eten en/
of te drinken voor, tijdens en na de voor-
stelling. Binnenkort kan dat via de website 
gereserveerd worden.
De tijd zal liggen tussen 15.00 uur en 17.30 
uur. 

Filmvoorstellingen
De 'Watch&Bite' experience. Elke drie 
weken op de vrijdagavond een actuele 
film met een lichte maaltijd vooraf. Dat is 
in de steden om ons heen een succesfor-
mule, waar we graag bij aansluiten. Er is een 
succesvolle try-out geweest met ‘Bohemian 
Rapsody’. Naar gelang de behoefte én de 
opkomst kan de frequentie worden aange-
past.
In 2020 is het plan ook een passe-partoutsys-
teem aan te bieden, waarbij je vooraf online 
voor verschillende voorstellingen kunt 
reserveren. Het is natuurlijk ook mogelijk 
dat u alleen naar de film komt kijken. 

Vrijdag- en zaterdagavond
Op de vrijdag- en zaterdagavond komen 
er natuurlijk ook nog andere mogelijk-
heden voor ontspanning. Zoals de bekende 
bier- en whiskyproeverijen. Of een mooie 
kleinschalige theaterproductie. Ook wil De 
Engelenburcht op die avonden initiatieven 
van anderen faciliteren, zoals de maal-
tijdsessies met muziek. En natuurlijk blijft 
de zaal te huur voor feesten en partijen, 
eindejaarborrels, et cetera.

Beste muzikanten en muziekliefhebbers!
Het Diezepodium is een initiatief van De Engelenburcht en het is gevestigd in De Engelen-
burcht. Wij beschikken over een prachtig gerenoveerde zaal met geweldig geluid en licht. 
Wat we zoeken is: bandjes, muziekgezelschappen, orkesten en ensembles die hier gebruik 
van willen maken! Ons streven is om op zondagmiddag livemuziek te presenteren. Alles 
is mogelijk: van pop, rock, soul, funk, alto tot jazz en klassiek. Het liefst uit Engelen of 
Bokhoven, maar uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving mag ook. 
Aanmelden en meer informatie: engelenburcht@engelenburcht.nl of bel Maarten 
Hoogaars  tel. 06-46114449

Natuurlijk zal De Engelenburcht in De Twee-
terp ook een overzicht van de nu bekende 
programmering plaatsen. Via deze adver-
tentie en via website/facebook/twitter wil 
het team het aanbod zo actueel mogelijk 
houden. Dus houd al deze sociale media 
goed in de gaten.

Vrijwilligers
Het werk van Diezepodium wordt alleen 
mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwil-
ligers. Er zijn er al diverse die zich met hart 
en ziel inzetten. Maar het Diezepodium kan 
altijd nog helpende handjes gebruiken: vrij-
willigers die mee kunnen helpen in de tech-
niek, de programmering en ook natuurlijk 
in de zaal en bij de bar. Als je belangstelling 
hebt: kom even langs of mail naar vrijwilli-
gerscoordinator@engelenburcht.nl.

Openingstijden van het café:
maandag t/m vrijdag van 19.30 tot 01.00 uur.



 
 

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.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

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 

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
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Bende klaar veur het Engelens Weeknd?
Van donderdag 19 tot en met zondag 22 
september wordt in het Engelerpark een 
grandioos ‘Engelens Weeknd’ georgani-
seerd. Een evenement met een kermis en 
een groot aantal andere activiteiten.

Gooische bingo
Op donderdagavond rond 20.00 uur start 
in de feesttent de Gooische bingo. Kaarten 
kosten ca. € 20,00 en je speelt mee voor acht 
rondes. Tijdens de avond kun je ook één 
bingokaart bijkopen voor de superronde. 
Er kunnen echt mooi prijzen gewonnen 
worden. 
De Gooische bingo is een begrip in de 
regio en tijdens deze ‘veurproefavond’ kun 
je ook gezellig met de mannen komen! 
Voor kaarten kun je contact opnemen met 
06-5523 7378. Binnenkort worden ze ook 
verkocht bij PLUS Mulder.
 
Kermis
De kermis is groter dan Engelen ooit heeft 
gehad! Er komen botsauto’s, draaimolen, 
oliebollenkraam, schiettent, ballen gooien, 
snoepkraam, touwtje trekken, eendjes 
vissen, grijpkranen en trampolinespringen. 
Ook zal er als blikvanger een rups, funhouse 
of wip zijn. Het wordt ook een betaalbare 
kermis.

Kindermiddag lokale scholen
Op vrijdag is de kindermiddag voor de 
lokale scholen. Keileuk om de jeugd van 
Antonius Abt en de Matrix te mogen 
begroeten op het terrein. Een programma 
met leuke spelletjes, activiteiten en een 
bezoek aan de kermis. Binnenkort volgt 
meer informatie via de school, en de jeugd 
kan speciale vrijkaarten en kortingsbonnen 
krijgen. Van 17.00 tot 19.30 uur zal het feest 
zijn voor de jeugd in de tent, samen met de 
KIDZ DJ. Gratis entree voor de jeugd.

Seniorenlunch Rebrown
Op zaterdag is er vanaf 12.00 uur een seni-
orenlunch in de feesttent in samenwerking 
met Rebrown, gevestigd op de Helftheu-
velpassage. Tegen een bijdrage van € 3,00 
gaan we de ouderen deze middag volledig 
in het zonnetje zetten! Lekker eten, muziek 
en een kermisbezoek. Wil je jezelf, je ouders 
en/of grootouders aanmelden, doe dit dan 
via slunchengelen@gmail.com. Wij zullen je 
het aanmeldformulier dan direct toesturen. 
Je kunt het aanmeldformulier ook ophalen 
bij PLUS Mulder.

Bruisend Engelen
Bruisend Engelen gaat als een speer. Op 
zondag kun je jouw vereniging, stichting 

of bedrijf presenteren aan de lokale omge-
ving. Daarnaast is er plek voor culturele 
initiatieven, kunstenaars, ambachtslieden 
en duurzame projecten. Je kunt hiervoor 
een marktkraam of grondplaats huren. De 
kosten van een kraam bedragen € 12,00. Je 
kunt een aanmeldformulier opvragen via 
bruisendengelen@gmail.com of ophalen 
bij PLUS Mulder.

Kinder- en horecaplein
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.
Het horecaplein is gelegen midden op het 
Engelerpark.  Hieromheen zal een gaaf 
buitenterras worden neergezet, waar je 
lekker kunt genieten van muziek, een hapje 
en ’n drankje. Er zijn foodtrucks met verse 
hamburgers en frietjes. Bovendien is er een 
speciaalbierbar en een tapwagen van Bens-
dorp Wijnen. Dit plein wordt ondersteund 
met muziek, verzorgd door Sven Robeerst 
en Lerick Dendoe.

Volleybaltoernooi
Op zaterdagmiddag is er een volleybaltoer-
nooi. Er is plek voor 16 teams. De kosten 
bedragen € 12,00 per team. Aanmeldfor-
mulieren kun je ophalen bij PLUS Mulder 
of stuur een e-mail naar ewvolleybaltoer-
nooi@gmail.com.

Feestavonden
Op vrijdagavond gaan we er een mooi 
feestje van maken met Studance en een 
artiest. Deze avond staat in het teken van 
gezelligheid, gekkigheid, confetti en veel 
bier! Kaarten kosten € 12,50.

Lees verder op pagina  23



RugFit
UITNODIGING INFO-AVOND

Graag aanmelden via info@fysio-engelen.nl of via 073-6312077. Meer informatie zie www.fysio-engelen.nl

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

info
avond

woensdag

4 sept.
Fysio Engelen heeft dé oplossing om een gezonde, pijnvrije rug te krijgen: RugFit.
Kom naar de voorlichtingsavond woensdag 4 september 2019 om 19.30 - 20:30 uur op 
Boerenerf 5a. Resultaten: klachtenvrij binnen 3 maanden training!

C l a a s s e n        P s y c h o s o c i a a l        A d v i e s b u r e a u
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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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Engelens Weeknd
Op zaterdagavond wordt de tent volledig 
op zijn kop gezet. Er komen twee bekende 
Nederlandstalige zangers en verschillende 
dj’s. Een van de live acts zijn de ‘Smerrig 
diskjochies’. Houd ook www.facebook.com/
Engelens-Weeknd-315476565792215 in de 
gaten. Kaarten kosten € 12,50. Kaarten voor 
twee avonden kosten € 20,00. Kaarten zijn 
te koop via www.ticketkantoor.nl/shop/
engelensweeknd of bij PLUS Mulder of de 
STRIPE store.

Wij zoeken nog hulp!
Om het evenement goed te kunnen organi-
seren zijn we nog op zoek naar mensen die 
willen helpen bij het opbouwen en afbreken 
van de feesttent. Ook zoeken we mensen 
voor de bardiensten. Supergezellig en leuk 
om te helpen achter de bar in de feesttent 
of op het horecaplein met de  Engelens 
Weeknd Feestcrew. Ook hulp tijdens de 
andere activiteiten is van harte welkom. Je 
kunt je aanmelden via engelensfestival@
gmail.com of neem contact op met Erol van 
den Bergh, tel.: 06-23062813.

Het zou jouw dag kunnen worden …
Inspiratiedag nazomergeluk
Els Brendel

In De Tweeterp van november 2018 heeft u 
kennis kunnen maken met Marloes Meijer. 
Sinds december 2018 is zij als predikant 
verbonden aan de Protestantse Gemeente 
Engelen. Zij vertelde toen niet alleen wat 
haar plannen en intenties zijn voor Engelen, 
maar ook waardoor zij zich laat inspireren 
en hoe zij woont en leeft.

Toen ik onlangs een uitnodiging van haar 
ontving voor een Inspiratiedag nazomer-
geluk, was dat een goede reden om eens 
naar Wagenberg te rijden, waar zij met 
Wendy, Lucas, Marco, hond, 2 katten, 4 
kippen en een haan woont en waar ook de 
deelnemers aan de inspiratiedagen welkom 
zijn. 
Een prachtig opgeknapte boerderij waar 
gewoond wordt, een even mooi bijgebouw 
‘Bij de Vlaamse schuur’ waar gasten welkom 
zijn, en een grote kleurrijke tuin waar veel 
groeit en bloeit. Die tuin blijkt het speciale 
terrein van Wendy te zijn.
 
Wendy Schreuder kent Engelen ook omdat 
zij er lid is geworden van de Protestantse 
Gemeente. Zij is als diëtiste werkzaam en 
heeft zich gespecialiseerd in het behan-
delen van mensen met een eetstoornis. 
Het is vanzelfsprekend, vertelt zij, dat je 
als diëtiste verder kijkt dan alleen naar de 
lichamelijke klachten. Een vraag die zij vaak 
stelt is “Wat maakt nou dat jij jij bent?”, een 
filosofische vraag bijna die niet zomaar 
beantwoord kan worden. Door die vraag 
te stellen brengt ze mensen bij hun gevoel 

en zo ontwikkelen ze hun ‘ik’. Ook Marloes 
heeft in haar werk als dominee te maken 
met mensen die op zoek zijn naar zichzelf.
Zowel Wendy als Marloes hadden al langer 
de wens om op een creatieve manier aan 
de slag te gaan met levensthema’s naast 
hun reguliere werk. Het bijgebouw en de 
mooie tuin bieden daarvoor een prachtige 
gelegenheid. 
Zo ontstond het idee voor de inspiratie-
dagen rond het thema ‘wat is geluk’.
 
De eerste dag die Marloes en Wendy orga-
niseerden, was de Inspiratiedag zomer-
geluk, waar 10 mensen voor inschreven. De 
centrale vraag was ‘Hoe kun je alle zintuigen 
inzetten om bij je gevoel te komen?’ Het 
ligt dan voor de hand dat ik aan Wendy 
en Marloes vraag wat geluk voor henzelf 
inhoudt. Voor Wendy is dat haar gezin maar 
ook de verwondering die de tuin oplevert. 
Voor Marloes is het vooral de tijd en de 
ruimte hebben om jezelf te kunnen zijn, 
samen met anderen die ook zichzelf zijn. Zo 
ontstaat er vanzelf meer geluk. 

Er is een rolverdeling: Wendy is van de 
werkvormen en de creatieve ideeën, 
Marloes neemt o.a. de workshop schilderen 
voor haar rekening.
 
Er wordt niet alleen gewandeld in de prach-
tige omgeving, van gedachten gewisseld 
en genoten van poëzie en van workshops, 
het is ook een verwendag. Koffie met iets 
lekkers, een uitgebreide lunch, en de dag 
wordt steeds afgesloten met een High tea/
coffee met een geluksproeverij. Deelne-
mers ontdekken tijdens de inspiratiedag 
vaak niet alleen bijzondere kanten van zich-
zelf, maar ook van de anderen. Een van de 
deelnemers schreef: “Het was een vakantie 
in één dag.” 
Ik ben om. Mocht u ook nieuwsgierig 
geworden zijn, er is nog plaats op 14 
september. Op 9 november wordt het 
thema ‘antiwinterdip’, hoewel dit nog de 
werktitel is. Kijk voor meer informatie op 
www.marloesmeijer.com/inspiratiedag.



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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Jeugdleden Tafeltennis gezocht 
 

Eindelijk je vader verslaan?  
 

Het langst blijven staan bij “rondom de tafel”? 
  

Gewoon lekker pingpongen? 
 
 

Wat je motivatie ook is: je bent welkom bij Recrea! 
 

Je kunt al lid worden vanaf 8 jaar. We spelen iedere 
donderdagavond in de Engelenburcht, van 19:30 tot 20:30 uur.  

 
Meer informatie: www.recrea-engelen.nl 

 

Test je reactie en versla de robot! 
 

  
 
 

Open dagen op 29 augustus 
en 5 september  
 
Je kunt geheel vrijblijvend 
meespelen en onze leden zullen 
je een aantal ‘tips & tricks’ 
bijbrengen. 
  
Aanmelden: mail, bel of app:  
paulvanmerwijk@live.nl,  
06-81491875 of  
remco.frenken@gmail.com,  
06-83970398 
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Blije gezichten drijfveer Vakantiejeugdweek
Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 
augustus is voor de 50ste keer het Vakan-
tiejeugdwerk in Engelen gehouden. We 
spreken Marc van den Akker en Christien 
Megens, die beiden al 35 jaar actief zijn in 
de organisatie. Wat is hun drijfveer? Marc: 
“Ik vind het leuk om te organiseren. Veel 
kinderen kijken er jaarlijks weer naar uit.  
 
Dat geeft veel voldoening. Ook hebben 
we altijd een goed comité gehad, met 
mensen jong en oud, met een mooie mix 
van capaciteiten, die goed samenwerken. 
Verder heb ik een werkgever die mij al 35 
jaar steunt met het geven van bijzonder 
verlof.” Christien krijgt haar energie van de 
vele blije kindergezichten die ze ziet tijdens 
de activiteiten. Christien stopt ermee na dit 
jubileumjaar. Marc en partner Annette gaan 
nog even door om de organisatie goed 
door te geven aan de volgende generatie.

De week begon met een drukke creamorgen 
in De Engelenburcht, met onder andere 
hoedjes versieren, schminken, nerf-game, 
nagellakken en T-shirtkleuren. Vooral het 
ketting maken met chips en dropveter viel 
goed in de smaak. In de middag waren 
poppendokters Elvie en Anne present voor 
een drukbezocht poppenbureau. Alle deel-
nemers kregen na afloop een goedgevulde 
goodybag mee.
Om 18.00 uur zaten 42 vissers aan De Vlacie 
voor de jaarlijkse viswedstrijd. John Bouley, 
Frans van Breemen en Ton Richt hadden 
wederom geen moeite gespaard om er een 
leuke activiteit van te maken. Het schoon-
maken van de vijver was weer goed gere-
geld met de gemeente. Alles zag er perfect 
uit. Tijdens de wedstrijd had PLUS Mulder 
een kraam staan voor een gratis hapje en 
drankje. Voor alle deelnemers was er een 
blinkende medaille, een petje, een mooie 
prijs, een ijsje en een gevulde PLUS-rugzak. 
Op dinsdagavond was er een serieuze, 

maar toch ook gezellige viswedstrijd voor 
volwassenen nabij kasteel Leliënhuijze. 
Hieraan deden 15 vissers mee en wederom 
ontbrak het niet aan een drankje.

Op dinsdag werden kosten noch moeite 
gespaard om een leuke zeskamp met een 
groot aantal opblaasbare spelen neer te 
zetten. Tussen de buien door genoten hier 
ruim 200 deelnemers van.
Woensdag tot en met vrijdag werd er door 
170 enthousiaste deelnemers flink getim-
merd, geschilderd en van alles gebouwd 
rond de verschillende thema’s die in de 
afgelopen jaren centraal stonden. Elke 
groep had dit jaar dus een ander thema. Bij 
de aftrap op woensdag werd getrakteerd 
op jubileumsoesjes van Jan de Groot. PLUS 
Mulder sponsorde op woensdag weer een 
uitgebreide lunch. Op donderdag was er 
friet met frikandel en elke middag kwam de 
ijscoman langs. Op zaterdag was de jubi-
leumdag met veel genodigden die in het 
verleden actief waren en diverse sponsors. 
Na de prijsuitreiking volgde nog een gezel-
lige avond met Reco-audio en livezang. 

Het organisatieteam, bestaande uit: Chris-
tien, Ine, Marc, Annette, Frenk, Annemieke, 
Sven, Elvie, Maikel, Chris, Jordy, Eline en 
Anne, heeft weer een prachtig evenement 
neergezet. Naast regelen, op- en afbouw 
en zorgen dat de jeugd het leuk heeft, 
sliepen ook enkele leden op het veld ter 
voorkoming van vernieling. Ook lof voor 
een aantal vrijwilligers, die de hele week vrij 
hebben genomen om te komen helpen.

Na dit jubileumjaar stoppen ook Ine van 
den Dolder en haar partner Mari na 17 
jaar actief te zijn geweest voor de jeugd. 
Wegens werk stoppen Frenk en Annemieke 
Megens na resp. 20 en 10 jaar inzet. Nieuwe 
leden voor het comité zijn dus dringend 
nodig en van harte welkom! 
 
Het organiseren van zo’n week vol activi-
teiten is niet mogelijk zonder de medewer-
king van sponsors in allerlei vormen. Hoog-
hiemstra, De Engelenburcht, Gemeente 
’s-Hertogenbosch, IJskoning, Kagie, Vlugo 
Verhuizingen, Kurage, Boekweit Transport, 
Groenendaal Verhuur, PLUS Mulder, Cafe-
taria D’n Dijk, Engering, Sigma, Maréchal 
Electro, EHBO Vlijmen, Aarts Transport, 
Buko Zaltbommel, ReCo-audio, Hovenier 
Van Bokhoven, Brabant Water, Blank auto-
schade, Fysio Engelen, Brabant Sport- en 
Spelverhuur, de Vakman Thuis, Brouwers 
Transport, Glaudemans, bakkerij Jan de 
Groot, Deleon, Auto Haarsteeg, Annie 
Kastelijn, Tonny Janssen, familie Van Os en 
familie Van Rixtel voor de stroom.  

Het comité Vakantiejeugdwerk bedankt 
iedereen voor de enorme hulp en kijkt 
moe, maar voldaan terug op dit jubileum-
jaar. Voor meer foto’s: www.tweeterp.nl en 
de Facebookpagina van het vakantiejeugd-
werk. 
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“Mijn focus ligt op vrije toegankelijkheid voor iedereen”
Rob Gruben nieuwe voorzitter Heemkundekring Angrisa
Riet Mangnus

Rob Gruben volgde per 1 mei Frans Lucas 
op als nieuwe voorzitter van Angrisa. 
Hoe ziet hij de toekomst van de heem-
kundekring? Gaat er veel veranderen? 
We zochten hem op om te informeren 
naar zijn plannen.

“Ik zag het aankomen”, lacht Rob (Engelen, 
1964), “dus toen ze me vroegen, was ik niet 
verbaasd. Weet je, ik heb iets met het dorp 
en deze club, het was min of meer een soort 
natuurlijk proces.” Hij zal enkele dingen wel 
anders gaan aanpakken. “Onze oud-voor-
zitter Frans Lucas was gepensioneerd en 
overal zelf bij betrokken”, vertelt Rob. “Hij 
was bij talloze gelegenheden een uitste-
kend ambassadeur voor Angrisa, maar 
aangezien ik nog werk (Rob is eigenaar van 
BAAC) zal ik uiteraard meer gaan uitbe-
steden.”

Eigen kracht
Rob wil uitgaan van eigen kracht. “Laat de 
mensen óns maar vinden, zou ik zeggen. 

Ik ken veel mensen al door mijn werk. En 
tijdens mijn studie in de jaren ’80 deed ik 
vrijwilligerswerk en voerde later opdrachten 
uit voor de gemeentelijke Bouwhistori-
sche en Archeologische Dienst, zoals dat 
toen nog heette. Dus ik hoef niet per se 
contacten te onderhouden, ik ken iedereen 
al, dat scheelt.”

Bekwaam bestuur
Frans was een echte verbinder: hij heeft de 
club bij elkaar gebracht, aldus Rob. Trots: 
“We hebben inmiddels een heel kundig 
bestuur, bestaande uit 6 personen: Henri-
ette Sars, Wilton Desmense, Caroline ter 
Ellen, Rob van Linden, Hans Kant en ik, met 
Bertie Geerts aan de zijlijn voor extra onder-
steuning. Ja, er bruist nieuwe energie in de 
club.” De mensen van Angrisa zijn iedere 
dinsdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur 
aan het werk op de pastorie aan de Graaf 
van Solmsweg. Het is dan vrij toegankelijk, 
je kunt er zo binnenlopen. “Mensen weten 
ons steeds meer te vinden”, constateert 

Rob, zichtbaar in zijn nopjes. Maar er blijven 
altijd dromen. “Geweldig dat we in de 
pastorie terechtkunnen, maar wat zou het 
mooi zijn om t.z.t. een eigen heemkamer te 
kunnen creëren.”

Plannen
“We bezitten werkelijk een schat aan infor-
matie en we willen al dat materiaal vrij 
toegankelijk gaan maken voor publiek. 
Zo hebben we vanaf de jaren ’80 talloze 
interviews opgenomen die we willen gaan 
inkorten tot aantrekkelijke promotiefilm-
pjes van 7 minuten. Daarnaast zijn Rob van 
Linden en Hans Kant druk doende met het 
digitaliseren van alle oude foto’s en stukken 
die we hebben en ververst Rob van Linden 
bijna wekelijks onze website.” De kring 
overweegt ook een eigen reeks te starten 
met daarin o.a. boeken over het pensio-
naat en alle burgemeesters van Engelen. 
Verder legt Angrisa een educatieve link 
naar lesprogramma’s van scholen. Zo heeft 
het boek ‘Engelen. Grensdorp aan de Dieze’ 
op het lesprogramma gestaan van Kind-
centrum de Matrix. Die hebben op basis 
daarvan vervolgens meegewerkt aan het 
samenstellen van de Canon van Engelen, 
die nog steeds via Angrisa te koop is overi-
gens. Naast dit alles geeft Angrisa ook een 
Nieuwsbrief uit. Deze wordt samengesteld 
door eindredacteur Wilton Desmense en 
opgemaakt door Anja Verlaat. Boven-
staande is natuurlijk slechts een greep uit 
alle activiteiten van de kring.

Jonge aanwas gezocht
Rob is een man van delegeren, van lijnen 
uitzetten, maar doet zelf net zo hard mee. 
“Ik besef goed dat we met vrijwilligers 
werken: geen gedoe met fatale dead-
lines dus, maar vrijblijvend is het ook niet. 
Graag zou ik overigens het bestaande 
team uitbreiden met jong bloed. Input 
van de jeugd is belangrijk. Zeker nog een 
aandachtspunt. Sowieso zijn mensen met 
eigen ideeën van harte welkom!” Het 
lidmaatschap voor Angrisa bedraagt €15,- 
per kalenderjaar. U ontvangt 3 x per jaar 
de papieren nieuwsbrief, maar digitaal 
kan ook. U wordt op de hoogte gehouden 
van nieuws en bijzondere publicaties en u 
bezoekt lezingen tegen gereduceerd tarief. 
En vooral: u steunt de heemkundekring!

www.angrisa.nl 
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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

Tweeterpen
Tijdens de inloopochtend van 23 juli bij 
Heemkundekring Angrisa bracht Nico van 
Bijnen voor het archief een zeer welkome 
verzameling ingebonden Tweeterpen van 
de jaargangen 2005 tot en met 2018 mee. 
De ingebonden versies zijn veel eenvou-
diger te plaatsen zonder door elkaar te 
raken en ook beter te doorzoeken. De jaar-
gangen werden door Nico zelf ingebonden. 
Hij doet dit als hobby in verenigingsver-
band. Nogmaals veel dank aan Nico!
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Yvonne van Roosmalen

Rob Jacobs is een kunstschilder, woonachtig in 
Engelen. Hij maakt dorpstaferelen van onder meer 
Engelen/Bokhoven, maar schildert momenteel 
veel groepen ,zoals bruiloften, vaak live tijdens de 
evenementen. Rob is een gepassioneerd kunste-
naar! Voor meer info: live-event-painting.nl/
atelierjass.blogspot.com.

Engelenaar in beeld
Rob Jacobs
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“Het blijft toch een vak van voelen en proeven“
Taxateur/veilingmeester Rob van der Hoeff 
Riet Mangnus

Taxateur en veilingmeester Rob van 
der Hoeff zal, samen met mevrouw 
Elise Ackermans, op 6 oktober tijdens 
de atelierroute uw al dan niet waarde-
volle bezittingen gaan taxeren tijdens 
de Engelense versie van Kunst & Kitsch. 
We gaan ter voorbereiding vast eens een 
kijkje nemen bij veilinghuis Korst van 
der Hoeff aan de Hekellaan 2 in ’s-Her-
togenbosch.

Office-manager Elise Ackermans opent de 
deur van het historische pand dat beter 
bekend staat als de Militaire Rijbaan. Rob 
van der Hoeff komt aanlopen en verwel-
komt me hartelijk. Hij haalt koffie en steekt 
meteen van wal. “Ik ben als 20-jarige 
begonnen als sjouwjongen bij een veiling-
huis in Hilversum en heb me opgewerkt 
tot rechterhand van de baas. Ik werkte er 
elf jaar en draaide wel 100 uur per week. 
Toen dacht ik: als ik dan tóch zo hard 
moet werken, dan maar voor mezelf.” Hij 
reageerde op een advertentie waarin een 
veilingmedewerker werd gezocht in ’s-Her-
togenbosch. En zo is het gekomen. Veiling-
huis Korst begon in de Jorisstraat in 1885 en 
is daarmee een van de oudste veilinghuizen 
van Nederland. In 2001 werd het Korst van 
der Hoeff. Acht  jaar geleden verhuisde het 
veilinghuis naar de Hekellaan. 

Twee locaties
Korst van der Hoeff heeft nog een tweede 
locatie, namelijk op bedrijventerrein De 
Brand. “Vijf keer per jaar komt er inbreng 
binnen en wordt er geveild. We omschrijven 
en fotograferen alle spullen en splitsen ze 
in Kunst- en Antiekveiling en Inboedel- en 
Curiosaveiling. Op de Hekellaan worden 
per veiling drie kijkdagen gehouden. Op 
De Brand is er per veiling één kijkdag. In 
tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
hebben we hier ook dingen van een paar 
tientjes. Maar ook horloges, klokken en 
schilderijen, variërend tussen de  10.000 en 
140.000 euro.” 

In beweging
Bespiegelend: “Kijk, je bent in mijn vak 
uiteindelijk een generalist, je weet van heel 
veel weinig. Dat is ook het mooie ervan, je 
bent namelijk nooit uitgeleerd. Gelukkig 
hebben we een leuk circuit van vakbroe-
ders die ons bijstaan.”  De kunst- en antiek-
wereld is flink in beweging, zegt hij. Veel 
veilinghuizen, zoals die in Eindhoven en 
Dordrecht, zijn inmiddels gestopt. Sothe-
by’s en Christies sluiten ook veel loca-
ties in Europa, maar openen daarentegen 

kantoren in landen als Thailand en China, 
waar deze business floreert. 

Onlineveilingen en veranderde smaak
Een van de grote veranderingen is natuurlijk 
de opkomst van onlineveilingen. “Ook wij 
moeten moderniseren en opereren online. 
Wie had ooit gedacht dat mensen ongezien 
een object zouden kopen? Dat was vroeger 
echt  ondenkbaar.” De kijkdagen worden 
gelukkig ook goed bezocht, evenals de 
zaalveilingen. Het aantal onlinebieders is 
echter drie keer zo sterk als wat er vanuit 
de zaal gebeurt, legt hij uit. Een ander punt 
is dat de smaak van wonen een algemeen 
iets is geworden. Een Friese staartklok deed 
vroeger € 2.000,00 à € 3.000,00, en nu nog  
€ 100,00: er is weinig interesse meer 
voor. “Ja, als je nu puur kijkt naar wat het 
opbrengt, zou er heel veel afvallen. Maar 
je blíjft een veilinghuis hè, de klok is nog 
steeds de klok zelf, welbeschouwd. Vroeger 
was het een en al klassiek en antiek wat de 
klok sloeg, tegenwoordig wordt er ook veel 
moderne kunst verhandeld, ook iets wat 
vroeger onvoorstelbaar was”, aldus Van der 
Hoeff. “Succes is af en toe niet te bevatten. 
Denk bijvoorbeeld aan de uitgesproken 
kunst van Damian Hirst: wat zeggen we 
daar over 40 jaar van?” 

Kosten
Het veilinghuis bedient tussen de 20.000 
en 25.000 klanten. Van der Hoeff geeft 
een inkijkje in de kosten die met dit werk 
gepaard gaan: “We hebben te maken met 
plaatsingskosten (in catalogus), foto-, 
inpak- en verzendkosten, ophoudkosten 

(als iets niet verkocht wordt) en verzeke-
rings- en veilingkosten. Je bent zo € 1.250,00 
verder voordat er überhaupt iets verkocht 
is”, verduidelijkt hij. De hoofdmoot komt 
trouwens  uit nalatenschappen die vrij-
komen bij overlijden. 

De mooiste slagen
Wat maakt het vak zo leuk? Hij gaat er eens 
voor zitten: “De diversiteit aan spullen, je 
weet nooit wat je aantreft. En je raakt nooit 
uitgeleerd, je blijft je continu verdiepen. 
Verder het feeling houden met de markt en 
natuurlijk al die verschillende mensen waar 
je mee te maken hebt.” De mooiste slagen 
die hij heeft gemaakt? Hij pikt er een aantal 
uit. Zo stuitte hij vorige week onverwacht 
op een collectie originele werken van M.C. 
Escher. Enthousiast: “Ze zijn getaxeerd 
tussen de € 50.000,00 en € 80.000,00 en 
ongelooflijk makkelijk te verkopen. En uit 
klooster Sparrendaal bij Vught verkregen 
we een aantal schitterende boeddha’s uit 
de 16e tot 18e eeuw. Kopers kwamen zelfs 
uit Londen en Parijs. Totale opbrengst: € 
180.000,00.” En anderhalf jaar terug heeft 
het veilinghuis een bijzondere collectie 
Chinees porselein van 2 ton geveild. “Het 
werd een fantastische avond met wederom 
een hoop telefoontjes uit het buitenland”, 
aldus een begeesterde Van der Hoeff. “Als 
bedrijf hebben we ’t niet slecht”, besluit 
hij, “maar dit soort hoge kwaliteit zou je 
graag wat meer zien.” Wie weet wat hem 6 
oktober op de atelierroute nog aan verras-
singen te wachten staat!

www.korstvanderhoeff.nl 



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

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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Oude ansicht
Zicht op het in 1851 in Tudorstijl gebouwd 
kasteeltje Meerwijk aan de overkant van 
de Dieze. In 1871 werd de haakse bocht die 
de Dieze precies voor Meerwijk maakte 
afgesneden, om zo de doorvaart voor de 
stoomschepen makkelijker te maken. Daar-
voor moest de complete Engelse land-
schapstuin van kasteel Meerwijk worden 
onteigend en kwam het huis ineens pal aan 
de Dieze te liggen. Tevens ontstond hier-
door de loswal van Engelen, met genoeg 
ruimte voor schepen om aan te meren. 
In december 1900 werd het oorspronkelijke 
gebouw vrijwel volledig gesloopt en kwam 
er een klein eenlaags landhuisje voor in de 
plaats. Sindsdien werden de gebouwen 
gebruikt als werkplaats voor een orgel-
bouwer, als scheepswerf en als chemisch 
fabriekje voor kunstmest. Op 24 oktober 
1920 werd door Frans van der Velden de 
eerste steen gelegd voor de ombouw tot 
weer een woonhuis. Dat zou betrokken 
gaan worden door zijn zoon Nico en diens 
verloofde Betsie Sleutjes. Uit de tijd van 
dit echtpaar stamt deze ansichtkaart uit 
1937, die onderdeel uitmaakt van een serie 
van vier. Het meest bekend zou Meerwijk 

vanaf 1975 echter worden als luxe bordeel, 
waar onder andere wereldsterren als Fats 
Domino, Bill Haley en Roy Orbison zouden 
optreden. Onlangs verscheen een dik 
boek over de geschiedenis van kasteeltje 
Meerwijk. Daarin vindt u onder andere 
de bordeelfase in een apart hoofdstuk 
beschreven. 

Het boek met de titel Meerwijk, buiten-
leven aan de Dieskant werd geschreven 
door de geboren en getogen Engele-
naren Bertie Geerts en Rob Gruben en is 
te bestellen via www.angrisa.nl Daar staan 
tevens een aantal bladzijden uit het boek 
afgebeeld, zodat u een idee kunt krijgen 
van de inhoud. r.gruben@baac.nl.

 
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: 26 augustus  
Tijd:   19.00-21.00 uur 
Kosten: € 5,00 per persoon  

 
Aanmelden via:   
delocatie@zorgboerenzuid.nl 

 
 
 

 Adres: Zorgboerderij De Locatie;  Gemeint 3 te Vlijmen 
  



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

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

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

AUTO
Haarsteeg

Gecertifi ceerd BOVAG dealer.Gecertifi ceerd BOVAG dealer.

Download
de GRATIS APP op
www.autohaarsteeg.nl

Advertentie AOP 130x96mm.indd   1 17-07-15   13:46
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Dorpsgenoten stralen bij fashionshow
King’s Fashion is de grote jaarlijkse 
fashionshow van de niveau 4 opleiding 
Fashion & Design op het Koning Willem 
I College in ‘s-Hertogenbosch. Voor deze 
show maakt elke eindexamenkandidaat 
zijn/haar eigen collectie. Dit jaar vonden 
er twee shows plaats op 26 juni in de 
grote zaal van de Verkadefabriek. 

Sterre en Beaudine, die elkaar al kennen 
sinds groep 1, deden dit jaar samen eind-
examen op deze opleiding. Sterre volgde 
de 3-jarige opleiding en Beaudine volgde 
1 jaar later de verkorte 2-jarige opleiding, 
waardoor zij tegelijkertijd afstudeerden. Zij 
willen graag wat met jullie delen over hun 
eindcollecties.

Dreams collection by Sterre Eliana
Toen ik mijn collectie ging ontwerpen ben 
ik inspiratie gaan halen uit wat ik artiesten 
zie dragen. Mijn grote droom is om artiest 
te worden. Vandaar de naam ‘Dreams’. 
Ik vond het superleuk om aan de King’s 
Fashion Show mee te doen. Eindelijk een 
opdracht waar ik helemaal mijn eigen ding 
mocht doen en helemaal los kon gaan in 
het ontwerpen! En dat heb ik zéker gedaan. 
Glitter, grote jurken, ingewikkelde vormen 
en alles op maat van de modellen. Daar 
ben ik een paar maanden druk mee bezig 
geweest en heb er veel van geleerd. En 
omdat je zelf als ontwerper ook het podium 
op moest om je collectie af te sluiten, had 
ik ook voor mezelf een grote droomjurk 
gemaakt. “Waarom zou ik in een Zara-outfit 
met een Gucci-riempje oplopen als ik ook 
mijn eigen outfit kan maken!?”

Als accessoires heb ik mijn eigen logo 
3D laten printen als gespen, kettinkjes en 
oorbellen. Dat heb ik gedaan door mijn 

logo via Photoshop uit te werken. Daarna 
heb ik van klei een prototype gemaakt hoe 
ik het precies wilde hebben als het een riem 
of sieraad zou zijn. Het prototype is 3D 
gescand. Via een 3D-programma hebben 
ze het mooi egaal gemaakt en er gespen, 
kettingen en oorbellen van gemaakt door 
er pinnetjes en oogjes aan te maken. Toen 
zijn ze voor mij in verschillende groottes 3D 
geprint van metaal.

Na weken dag en nacht hard aan het werk 
geweest te zijn was het eindelijk zover:  vol 
trots mocht ik mijn collectie presenteren. 
Het was geweldig om alle positieve reacties 
te mogen ontvangen.

The flow of nature by 
Beaudine Sluijmers
Achter een collectie zit vaak een verhaal. 
Dit is ook het geval bij mijn collectie. Mijn 
naam: ‘The flow of Nature’ legt dit in het 
kort uit. Ik ben geïnspireerd door bewe-
ging in de natuur. Vanuit deze vormen ben 
ik begonnen met het tekenen en uitwerken 
van mijn ontwerpen. In mijn ontwerpen zit 
veel movement: wanneer de modellen over 
de catwalk lopen, zie je in elk ontwerp een 
andere manier van beweging terugkomen. 
Dit zit verwerkt in grote vormen stof, ruffles 
en franjes. De basiskleuren binnen mijn 
collectie zijn neutraal, maar er is één state-
ment-kleur: blauw. Deze zie je terugkomen 
van details tot steeds grotere elementen in 
de kleding. 

Het hele proces van ‘niks’ tot en met de 
show is je eigen verantwoordelijkheid. 
Het gaat niet alleen om de kleding die af 
moet, maar ook om alles daaromheen, 
zoals de styling en modellen regelen. De 
King’s Fashion Show was een mooie erva-

ring. Het is erg speciaal om alle collecties 
op een catwalk te zien. Veel mensen die 
komen kijken en de vele positieve reacties, 
dit alles maakte het de tijd en moeite meer 
dan waard.



Ridders gesignaleerd aan Engelermeer
Onlangs waanden de bezoekers van het 
Engelermeer zich plotseling in de Middel-
eeuwen. Riddertenten en echte ridders te 
paard op het weiland van zorgboerderij De 
Locatie! In volle galop stormden ze met hun 
lansen op elkaar af in hun kleurige tenues 
en harnassen. Bij elke voltreffer vlogen de 
stukken ervanaf. Een grote groep kleine 
ridders en hun ouders keken afwisselend 
ademloos toe of juichten luidkeels voor hun 
favoriet: Mario! Mario!
Het toernooi van de ridders was op die 
vrijdag 19 juli de afsluiting van een vijf-
daags ridderkamp op De Locatie. Op dit 
slotspektakel lieten ook de dertig kinderen 
die meededen hun vaardigheden als ridder 
zien aan het toegestroomde publiek, en 
werden ze door de echte Ridders van De 
Gulden Sporen tot ridder geslagen. 

Enkele impressies van deze prachtige week:
Het kampvuur was de centrale plaats. Als 
‘s morgens de dauw nog maar net van 
het gras was, zaten de kinderen rond het 
rokende kampvuur met ademloze aandacht 
te luisteren naar een spannend ridderver-
haal. Ouders die hun kinderen brachten, 
luisterden stiekem mee. Daarna stortten de 
groepen kinderen zich weer in een avon-
tuurlijke dag en begon kok Eric de ketel 
boven het vuur te vullen: riddersoep bij de 
lunch! En aan het eind van elke dag, na de 
zwaardgevechten in de arena, sloten we 

weer af bij het knapperend vuur.

Hoe word je ridder in één week? Elke dag 
stond in het thema van een ridder van de 
ronde tafel en van vaardigheden van de 
ridder. Zo maakte je een eigen zwaard en 
schild en kleding. Hoe gaaf was het om je 
eigen ridderkleed zelf te bedrukken! En dan 
de spannende lessen in zwaardvechten! 
Ook het maken van amuletten en mali-
enkolders was een groot succes, met als 
hoogtepunt het zelf gieten van een tinnen 
medaillon. 

Naast zwaardvechten werd ook geoe-
fend in boogschieten en kon natuurlijk het 
belangrijkste hulpmiddel van de ridders 
niet ontbreken: allen te paard! Mooi om te 
zien dat niet alleen de enthousiastelingen 
maar iedereen er enorm veel lol in had. En 
dan die vele kinderen die op vrijdag ook een 
demonstratie appeltje kappen of bordje 
tikken te paard gaven, terwijl anderen hun 

vaardigheden in zwaardvechten of boog-
schieten lieten zien.
Al met al is de regio weer dertig nieuwe 
ridders rijker en hebben kinderen en bege-
leiders een fantastische week beleefd. 

En de week erna gewoon nagenieten en 
uitpuffen … Of kwam dat laatste door de 
oplopende temperatuur?
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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   
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Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

Woe 28 aug & 11 sept
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Vr 30 aug tot en met 
zo 1 sept

Jubileum Tennisvereniging
op Engelerpark

Maandag 2 sept
20.00 uur

Vergadering De Bestuursraad
in De Engelenburcht

Dinsdag 3 sept
10.00 uur

Ko�  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag 4 sept
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

T.V. Engelen viert haar 25-jarig feest.
Ook voor hen die lid zijn geweest.
De data 'to remember',
eind augustus a.s. begin september.
Hierbij dus welkom wie dit leest.



Engelerpark 4,  5221 AM ‘s-Hertogenbosch

19 t/m 22 september 2019

@engelensweekend

feesttent tickets 21 & 22 september:
www.ticketkantoor.nl/shop/engelensweeknd

of @plus mulder of @STRIPESTORE

Openingstijden  
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag  
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag  
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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


