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Van de bestuursraad
Aanhoudende strijd tegen geluidshinder en reductie van fi jnstof, CO2 en stikstof

Kaart Milieugezondheidsrisico (MGR) uit de Atlas Leefomgeving

Martin Kroesen

In 2017 werd de Bestuursraad Engelen-
Bokhoven uitgenodigd om deel te nemen 
aan een klankbordgroep over de ‘Oostelijke 
Landweg’.
Dat is een extra weg om de A2 door 
Rosmalen te ontlasten en de bereikbaar-
heid van delen van Rosmalen te verbeteren.
De bestuursraad zei ja, ging naar een aantal 
bijeenkomsten en constateerde, dat het 
vooral over niet bestuursraadszaken ging, 
behalve dan dat door vergroting van deze 
verkeerskundige ingrepen de mobiliteit en  
verkeer en dus meer emissie aan geluid, 
fi jnstof, CO2, stikstof e.d. zal worden gege-
nereerd.

De bestuursraad heeft daarom gevraagd 
de scope van alle onderzoek te verbreden 
met het onderzoeken van genoemde mili-
euaspecten en zich verre gehouden van 
discussies over lokale verkeersoplossingen 
ten behoeve van bereikbaarheid e.d.
Ons verzoek is terzijde gelegd, wellicht 
mede omdat we er ook nog bij gevraagd 
hebben dit in een groter kader te plaatsen. 
Immers er is niet alleen een Oostelijke 
Landweg, er is ook een A2 die in de breedte 
of in de diepte zal worden uitgebouwd om 
in de te verwachten toename van de mobi-
liteitsbehoefte te voorzien, idem een A59 
zowel ten westen als ten oosten van die A2 
en last but not least nog zowel een N-Z- als 
en O-W-treintraject waar meer, zwaar(der) 
en meer nachtelijk vrachtverkeer overheen 

zal gaan. Deze toenames dreigen alle het 
woon- en leefmilieu van de gemeente en 
daarmee ook van ons bestuursgebied aan 
te tasten. 

We hebben onze aandacht daarom maar op 
meer haalbare doelen gericht. De project-
leider bood recent aan ons en u nog te 

informeren hoe het is afgelopen, maar dat 
leek ons niet meer relevant.
Bij deze bent u ook geïnformeerd, dat 
helaas niet alle zinnige ideeën en wensen 
van de bestuursraad in vruchtbare aarde 
vallen.  

Agendapunt van de openbare vergadering 
Bestuursraad Engelen-Bokhoven 
2 september 2019

Martin Kroezen

In oktober 2016 werd door de gemeente-
raad van ’s-Hertogenbosch het ‘Ontwik-
kelkader; zie meer van het Engelermeer!’ 
vastgesteld.
De weg ernaar toe was lang en het heeft 
de Bestuursraad Engelen en Bokhoven 
veel moeite gekost om uiteindelijk deel te 
kunnen nemen aan een stuurgroep onder 
leiding van de gemeente om hieraan haar 
inbreng te leveren. Van haar ambities om 
tot een integraal plan te komen voor het 
meer en haar omranding is toen veel in 
dit Beleidskader terecht gekomen. Ook 

Wandelpad rond het Engelermeer en de bijbehorende afspraken met Boskalis
droeg de dorpstafel, die zij organiseerde 
op 22 april 2015, bij aan het verankeren van 
draagvlak voor dit ontwikkelkader. Dit werd 
verwoord in het advies van de bestuurs-
raad van 2 juni 2016 naar aanleiding van 
de concept versie van het Ontwikkelkader, 
gedateerd 3 februari 2016.

 

In dit voortraject was duidelijk naar voren 
gekomen, dat een wandelroute om het 
gehele meer een van de vurigste wensen 
van bestuursraad en haar achterban was 
en is. Dit werd dan ook onderdeel van het 
genoemde Ontwikkelkader.

Nadat de gemeente op verzoek van de 
bestuursraad een duidelijke einddatum 
voor zowel de ontgronding eind 2017 als 
voor de opslag van het gewonnen zand 
had aangegeven per eind 2020 werd daarbij 
overeengekomen, dat ‘de oever tussen 
zanddepot en Engelermeer openbaar 
toegankelijk wordt gemaakt met een pad’. 

Lees verder op pagina  5
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Kaart Tjeerd van Tol

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Bestuurs-
raad Engelen-Bokhoven is op maandag 
4 november 2019 om 20.00 uur in de 
Engelenburcht. Insprekers kunnen zich 

Ook een passend hekwerk om het 
wandelpad af te schermen van het slib-
depot was onderdeel van die afspraak. 
Want voor het slibdepot wordt niet voor 
niets gewaarschuwd met borden ‘verboden 
toegang’, ‘gevaarlijk’ en ‘drijfzand’.
De provinciale ontgrondingvergunning is 
inmiddels opgeheven en Boskalis heeft 
haar persleidingen afgevoerd. 
Van het veelbesproken wandelpad rond het 
Engelermeer is echter nog geen spoor te 
bekennen.

De bestuursraad dringt er bij de wethouder 
op aan, dat de gemeente de firma Boskalis 
houdt  aan de afspraak uit 2016 om het 
wandelpad te realiseren en nu toch zeker 
wel per omgaande.

De bestuursraad dringt er bij de wethouder 
op aan haar te informeren:
1. Wat vandaag de verwachting is voor 

de termijn voor het afvoeren van het 
gewonnen zand. Een en ander getals-
matig onderbouwd en te baseren op de 
feitelijke historische gegevens betref-
fende de afvoer van zand de afgelopen 
jaren en op een nieuwe inschatting van 
de markt.

2. Welke nieuwe eindtermijn de gemeente 
voorstelt voor het zanddepot. 

3. Welke boete de gemeente voor 
Boskalis wil verbinden aan een moge-
lijk nieuw overeen te komen eindter-
mijn. 

4. Hoe de gemeente denkt, dat Boskalis 
zich zal ontdoen van haar slibdepot 
om te voldoen aan de zandwinvergun-
ning, waarin de gemeente bedong, 
dat Boskalis het terrein na afloop in 
de oorspronkelijke staat en op het 
oorspronkelijke niveau zal opleveren. 
Dat inclusief het opnieuw ontgraven 
van een oud wiel dat onder het slib-
depot is verdwenen. Graag weer eind-
termijn en boeteclausule.

5. Hoe de gemeente denkt te kunnen 
verantwoorden, dat alle tijd dat boven-
staande nog zal vergen alsmaar niet 
wordt voldaan aan Howabo-eisen waar 
het Engelermeer een belangrijke tijde-
lijke bergingsfunctie is voorbehouden. 
Doel daarvan is om te voorkomen, dat 
de Bossche binnenstad overstroomt bij 
gelijktijdig hoog water van Dommel en 
Aa, met ook nog eens een hoge rivier-
stand in de Maas, waarop beide rivier-
tjes uitmonden.

Vervolg van pagina 3

Wandelpad Engelermeer

aanmelden tot  4 november 12.00 uur via 
info@bestuursraad.nl  Voor eerdere verga-
derstukken zie www.bestuursraadengelen-
bokhoven.nl.



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.

Programma de Engelenburcht

Vrijdag 20 september         Bierproeverij
Deze keer is het thema ‘Bieren met ballen’. Het 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.

Zondag 22 september        Watch&Sing
Een middag met de moeder van de Sing-Along fi 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 lmvoor-
stelling 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.

Vrijdag 27 september         Popquiz!
Het café van De Engelenburcht wordt het strijdtoneel van een nieuwe editie van de Popquiz! 
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het popfestival Woodstock plaats vond. Houd er rekening 
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 engelenburcht@
engelenburcht.nl. De deelname is gratis.

Vrijdag 11 oktober               Lammerentour XL 
De Lammerentour XL is dé  mogelijkheid om jong cabarettalent te leren kennen. Twee getalenteerde, afstuderende cabaretiers van de 
Koningstheateracademie (‘s-Hertogenbosch) spelen een try-out programma van circa 25 minuten, ter voorbereiding op hun afstudeer-
voorstelling. Geniet van hun gloednieuwe conferences, kakelverse sketches en prachtige liederen. Na de pauze speelt een al afgestu-
deerde student nog eens 45 minuten scherp en eigenzinnig cabaretmateriaal. De Lammerentour biedt een unieke avond vol aanstormend 
cabarettalent. Reserveren kan met een mailtje naar engelenburcht@engelenburcht.nl onder vermelding van Lammerentour 11 oktober. 
Entree € 15,00.

Zondag 13 oktober             The Pinktones
Vanaf 15.00 uur live op het Diezepodium, drie zangers en een antizanger, dansmuziek op 
een zeer aangenaam volumeniveau! The Pinktones bestaan 20 jaar en komen uit ‘s-Herto-
genbosch en omgeving. Onze missie: R&B, R&R, Rockabilly, Surf, Latin, Country en Irish folk 
op authentieke wijze te spelen zonder het oorspronkelijke karakter en de spirit te verliezen. 
De bandleden kennen elkaar uit de nachtdienst van de GGz. Het is een vriendenclub; het 
speelprezier staat voorop. Uniek is de setopbouw; de band begint unplugged en in de 
laatste set (derde) staat de tent te swingen. Deze sets staan van te voren niet vast maar 
worden ter plekke geïmproviseerd waardoor The Pinktones op het publiek inspelen. Naast 
deze band spelen de bandleden nog in andere bands. De band maakte twee cd’s en de 
leden komen voort uit het R&B-, Folk-en kleinkunstcircuit.
Chet Atkins, The Paladins, Rory Gallagher, Bill Monroe, Carl Perkins & Muddy Waters komen 
voorbij.

Zondag 20 oktober             Hangar 9 
Hangar 9 werd een kleine 25 jaar geleden opgericht door Jan Kersten (broer van Wim Kersten) en staat vanaf 15.00 uur op het Diezepo-
dium.
Jan heeft in zijn werkzame periode als purser bij de KLM gewerkt, vandaar de naam Hangar en 9, dit slaat op het toenmalige aantal band-
leden. Allen waren amateur muzikanten van middelbare leeftijd, die tot doel hadden prettig swingende muziek te maken. 
Inmiddels is Jan overleden maar de 'Hangaristen' hebben een doorstart gemaakt en swingen er nog steeds lustig op los. Het repertoire 
bestaat niet alleen uit 'klassieke’ swingnummers, ook Latin komt ruimschoots aan bod. Momenteel bestaat de band uit drummer: Henri 
de Berk, toetsen: Jan Peels, bas: Gerard Hoornweg, trompet: Gerry Houdijk, altsax: Beer Westerhuis, tenorsax: Paul Haehnel, baritonsax: 
Peter van den Udenhout.



De TweeTerp augusTus 2019 • pagina 7

Edwin Paanakker en Isolde Kanikani stellen zich voor
Nieuw beheerderstrio voor De Engelenburcht
Martin Berens

De jaren verstrijken en met dat 
verstrijken zie je ook alle veranderingen 
die zich in de afgelopen jaren hebben 
voltrokken in De Engelenburcht: de 
woonkamer van Engelen.

Die afgelopen decennia heeft Maarten 
Hoogaars, samen met een enthousi-
aste schare aan vrijwilligers De Engelen-
burcht uitstekend beheerd. Men heeft 
ervoor geknokt om De Engelenburcht te 
laten zijn waarvoor hij bedoeld was. Een 
centrum waarin voor de Engelenaren voor 
elk wat wils te doen was. In een verande-
rende cultuur was het hard werken voor de 
beheerder om De Engelenburcht een cultu-
reel wijkcentrum met recht op bestaan te 
laten zijn.

Deze taak werd dan ook omvangrijker 
en omvangrijker. Het beheer vergde van 
Maarten dan ook vaker werkweken van 
60 uur en meer. Hierdoor dreigt natuurlijk 
ook een van de taken van de beheerder 
in het water te vallen namelijk het binnen-
halen van evenementen en andere zaken. 
Hierbij moet dan ook nadrukkelijk gekeken 
worden naar bijvoorbeeld de activiteiten 
van het Diezepodium.

Maar goed, op de vacature hebben heel 
veel mensen gereageerd. Hiervan werden 
er twee uitverkoren die gezien hun achter-
grond en ervaring op een professionele 
manier samen met Maarten de tent zullen 
gaan runnen.

Wie zijn die twee nieuwe mensen?
Om te beginnen met de nieuwe vrouwelijke 

beheerder. Isolde Kanikani, Nieuw-Zee-
landse, met een gedeeltelijke Maori 
afkomst. Isolde is op jonge leeftijd samen 
met haar ouders verhuisd naar Engeland. 
Zij is daar professioneel tangodanseres 
geworden en heeft in die functie 16 jaar 
over de wereld gereisd. Ter vervolmaking 
van haar dansen ging ze bijvoorbeeld ook 
elk jaar zo’n twee à drie maanden naar 
Argentinie, om te trainen en om haar niveau 
te verbeteren. Sinds zeven jaar woont ze in 
Nederland. 

De afgelopen jaren had ze een eigen 
onderneming, waarmee ze bijvoorbeeld 
leegstaande gebouwen met toestemming 
van de gemeente Utrecht in gebruik nam 
en daar, ondermeer samen met de buurt,  
allerlei duurzame activiteiten in ging 
ontplooien. Zoals natuurlijk danslessen 
maar ook uitvoeringen. In haar nieuwe 
functie ziet zij weer vele uitdagingen. 
Immers het is een afwisselende baan waarin 
zij veel van haar ervaring en kunde in kwijt 
kan. Gezien haar enthousiasme en toewij-
ding aan elk werk wat zij doet lijkt ons dit 
haar wel te gaan lukken. Momenteel woont 
ze met haar partner in Amerongen, waar ze 
een oud huis probeert op te knappen.

Edwin Paanakker
Komt uit Zaltbommel maar zijn ouders 
komen uit Brabant, waardoor hij altijd 
een sterke binding met ons heeft gehad. 
Vanaf de tachtiger jaren is hij muziek gaan 
maken. Zo speelde hij in de band Blue Star. 
Samen met die band een jaar getourd door 
Amerika; wat hij als een van zijn hoogte-
punten beschouwt. In Amerika werd ook 
nog eens een plaat uitgebracht. Daarnaast 
maakte Edwin faam als instrumenten-
bouwer. Vooral van snaarinstrumenten.

Maar ja Edwin werd verliefd, ging samen-
wonen en er kwam een kleine. Dus Edwin 
settelde zich. Vandaag de dag woont hij in 
Hintham.
Daar ging hij werken bij Duran Audio BV 
in Zaltbommel.. Producent van  professi-
onele PA’s en spreekzuilen. De producten 
van Duran kan men werkelijk overal in de 
wereld vinden. Bij Duran Audio heeft Edwin 
20 jaar gewerkt. De laatste jaren als maga-
zijnbeheerder/inkoper. Maar Duran Audio 
werd gekocht door Harman  en die besloot 
na enkele jaren om de gehele productie 
over te brengen naar Oost-Europa. Dus hij 
besloot ook te solliciteren naar de functie 
van beheerder bij De Engelenburcht.

Werkzaamheden van ons trio
Voorlopig hebben we nog te maken met 
een behoorlijke inwerkperiode waarin de 
drie beheerders gezamenlijk de werk-
zaamheden verrichten. Er zullen wat 
werkafspraken moeten worden gemaakt. 
Ook natuurlijk over wie waar en wanneer 
aanwezig is. Pas na de inwerkperiode zal 
duidelijk worden welke beheerder waar-
voor verantwoordelijk wordt en wie u mag 
aanspreken als u iets nodig heeft. Daarbij 
natuurlijk ook geholpen door de vrijwilli-
gers van De Engelenburcht, waarvan De 
Engelenburcht nog steeds een paar nieuwe 
kan gebruiken. In de loop van de tijd zullen 
Isolde en Edwin meer op de voorgrond 
gaan treden.

Met de aanwinst van deze twee, zal De 
Engelenburcht zeker (nog) professioneler 
worden gerund, waarbij de omgeving 
en de gemeenschap nauw betrokken zal 
zijn. Hiermee werkelijk een Sociaal Cultu-
reel Centrum wordend, met daarnaast de 
functie van huiskamer van Engelen waar 
iedereen zich happy voelt.

Maarten, Edwin en Isolde, wij wensen jullie 
heel veel succes en ongeloofl ijk veel plezier 
met het runnen van De Engelenburcht!
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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

Donateursactie  
Engelens Belang staat al ruim 50 jaar garant 
voor het organiseren van de Intocht van Sint 
Nicolaas, Koningsdag, Herdenking 4 mei en 
het maandelijks uitgeven van De Tweeterp. 
Om dit allemaal te bekostigen houden wij 
een donateursactie. 
In de periode van 1 tot en met 10 oktober 
zal een collectant namens Engelens Belang 
bij u langskomen om bijgaande envelop op 
te halen. 

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.
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“Ik heb geen moment getwijfeld”
Marieke Glasbergen Integrale therapie en coaching
Riet Mangnus

Marieke Glasbergen (1983, Eindhoven) ging 
na het VWO Vrijetijdsmanagement studeren 
aan de HBO. Eenmaal in het vak merkte ze 
steeds meer, dat ze eigenlijk niet aan het 
werk wilde zijn terwijl iedereen vrij was. “Op 
de HBO wilde ik eigenlijk al het onderwijs 
in. Dat zat dus al in mijn achterhoofd toen 
ik besloot om aan de universiteit Perso-
neelswetenschappen te gaan studeren. Je 
dient namelijk universitair geschoold te 
zijn om op het HBO les te mogen geven”. 
Ze lacht veelbetekenend: “Uiteindelijk ben 
ik zes hele maanden in het vak werkzaam 
geweest als personeelsfunctionaris. Ik reali-
seerde me, dat ik daar gewoon niet op mijn 
plek zat”. Ze solliciteerde op een vacature 
aan de Hogeschool, maar voldeed slechts 
aan twee van de tien eisen. Toch sollici-
teerde ze bij de opleiding HRM (Human 
Resource Management) aan het Avans in 
Breda en werd er wonderwel aangenomen. 
Ze werkte er tien jaar met veel plezier. 

Nieuw onderwijsconcept
Ze gaf hoorcolleges in allerlei vakken maar 
dacht op een gegeven moment: wat we 
aan het doen zijn klopt gewoon niet meer. 
“De studenten kwamen altijd zo enthou-
siast binnen, maar dat was er na een half 
jaar over het algemeen toch wel vanaf. Ik 
probeerde interactief les te geven en hen 
te prikkelen met spelletjes en filmpjes en 
dergelijke. Dit bleek niet voldoende om hen 
langdurig te motiveren. Ik zag veel meer 
potentieel in de studenten dan eruit kwam. 
Daardoor zijn we met een clubje docenten 
gaan experimenteren met ander onderwijs. 
Daar rolde uiteindelijk een nieuw onder-
wijsconcept uit. Daarna voelde het voor mij 
of ik klaar was. Ik ben meer van de visie en 
de grote lijnen en niet van de details.” 

NEI-therapie
“Ondertussen was ik vanwege slaappro-
blemen al terechtgekomen bij NEI-therapie 
(Neuro Emotionele Integratie) in Veghel. De 
therapeute bood ook een biotensor-cursus 
aan. Uit pure interesse ben ik die bij haar 
gaan volgen”. Een biotensor is vergelijkbaar 
met de wichelroede en de pendel. Het is een 
uiterst gevoelig meetinstrument waarmee 
van alles te testen is. Een hele kleine greep: 
voeding, voedingssupplementen, allergie, 
elektrische straling, aura’s chakra’s. “Het 
bleek dat ik alleen al met die cursus hele 
leuke dingen kon doen bij mezelf en bij 

mijn kinderen. Ik volgde deel twee ook bij 
haar en ben uiteindelijk de opleiding gaan 
doen. Ik ben iemand die al snel gaat expe-
rimenteren en toen kwamen de resultaten. 
Een huilbaby van een vriendin die na de 
behandeling gewoon doorsliep en huid-
klachten die verminderden bijvoorbeeld. Ja, 
ik ben er wel een van uitersten, enerzijds 
ben ik nuchter en praktisch en moet ik het 
wel allemaal snappen, anderzijds is NEI 
natuurlijk wel een energetische therapie, je 
kunt het niet zien”, stelt ze. 

Drastisch besluit
Tot halverwege de opleiding werkte ze 
nog bij Avans. “Op de opleiding had ik 
eerst nog gezegd dat ik geen eigen prak-
tijk wilde, maar dit gewoon erbij deed als 
hobby voor mijzelf en mijn gezin. Maar 
twee weken later had ik toch ineens een 
website gebouwd en besloot ik een eigen 
praktijk te starten”, lacht ze.  Sinds juni 
2018 heeft ze haar eigen bedrijf aan huis. 
Ze heeft zelfs alweer een nieuwe opleiding 
gedaan in Groesbeek: Familie- en orga-
nisatieopstellingen. En in november start 

ze in Groningen met de opleiding die een 
verdieping is op het gebied van organisa-
tieopstellingen. Kortom: ze heeft de smaak 
te pakken! “Ik heb ook nog medische  en 
psychosociale basiskennis gedaan en wacht 
nu op de uitslag. Ik heb dan ook een goede 
basis op die twee gebieden”, vult ze aan.

Workshop
Ze gaat nu zelf een workshop geven met de 
biotensor onder de titel: ‘Leren communi-
ceren met je onderbewustzijn’. Ook organi-
seert ze elke maand familieopstellingsmid-
dagen. 

Marieke is getrouwd met Ernst en samen 
hebben ze twee kinderen: Joris van acht en 
Lise van zes.

06-51105451
www.mariekeglasbergen.nl
info@mariekeglasbergen.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
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Bende gij helemaal 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 circa € 20,00 en je speelt mee voor 
acht rondes. Tijdens de avond kun je ook één 
bingokaart bijkopen voor de superronde. 
Er kunnen echt mooie 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. Ze worden ook verkocht bij 
PLUS Mulder.

Kermis
De kermis is groter dan Engelen ooit heeft 
gehad! Er komen botsauto’s, een draai-
molen, oliebollenkraam, schiettent, grijp-
kranen, snoepkraam, je kunt ballen gooien, 
touwtje trekken, eendjes vissen en trampo-
linespringen. 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. De jeugd kan gratis 
enkele attracties bezoeken en krijgt ook 
nog een foodpakket mee. 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 
speciaalbier bar 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.

Lees verder op pagina  13



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

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

WIJ ZIJN
BEGONNEN!

Voeding in balans
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Pompoenen en kalebassen

Dat de herfst toch in aantocht is, is te zien bij Leo de Wit, De Terp 10. Hij heeft weer sier-
fruit, pompoenen en een groot aantal grote en kleine kalebassen in zijn volkstuin bij de sluis 
gekweekt en nu netjes in zijn voortuin opgesteld. Voor liefhebbers zijn ze voor een paar euro 
te koop.

Griepvaccinatie
Antoinette Marinus, Sylvia van Manen en Rik 
van de Laar

Met het oog op het griepseizoen 2019-2020 
kunt u op dinsdag 15 oktober en donderdag 
17 oktober van 16.00 uur tot 17.30 uur de 
griepprik komen halen. 

Wanneer is het dringend aan te raden de 
griepprik te komen halen?  Wanneer u een 
longziekte heeft, wanneer u een hartaan-
doening heeft, wanneer u suikerziekte 
heeft (ongeacht of u daarvoor insuline moet 
gebruiken), wanneer u een aandoening aan 
de nieren heeft, wanneer u 60-plusser bent.  
Voor alle bovengenoemde groepen is de 
griepprik gratis af te halen. Het risico dat 
u griep krijgt wordt door de vaccinatie 70% 
kleiner en wanneer u alsnog griep krijgt 
verloopt deze milder. 

Denkt u voor de griepprik in aanmerking te 
komen, dan hoeft u hiervoor geen afspraak 
te maken: de vaccins liggen klaar op de 
praktijk. Meestal zult u dan een uitnodi-
ging van ons ontvangen hebben. U kunt op 
bovengenoemde tijden langskomen. 
Indien u geen medische indicatie heeft 
wordt voor alle patiënten het toedienen 
van het vaccin in rekening gebracht. Voor 
meer informatie kunt u bellen met tele-
foonnummer 073-6311366.

Feestavonden
Op vrijdagavond gaan we er een mooi 
feestje van maken met Studance, De Sjan-
nies en dorpszanger Richard van Dooren. 
Deze avond staat in het teken van gezel-
ligheid, gekkigheid, confetti en veel bier! 
Kaarten kosten € 12,50.
Op zaterdagavond wordt de tent volledig 
op zijn kop gezet. De line-up liegt er niet 
om, met namen als Raymon Hermans, 
Arjon Oostrom, Smerrig Diskjochies, Naffz 

Vervolg van pagina 11

Engelens Weeknd
en Givaro B. 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 orga-
niseren, 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. Super gezellig 
en leuk om te helpen achter de bar in de 
feesttent of het horecaplein met het Enge-
lens 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.

Bingo in De Engelenburcht 
De Stichting Actieve Senioren heeft verschil-
lende activiteiten in De Engelenburcht, 
waaronder de bingo op elke eerste vrijdag 
van de maand. Heeft u zin in een gezellig 
avondje, waarbij het niet alleen gaat om 
de bingo, maar ook om ‘elkaar ontmoeten’, 
meld u dan aan bij:
Mw. Christien Megens, telefoon: 
073-6311425 of 06-44458710.
De Bingo begon weer op vrijdag 6 
september jl. om 20.00 uur en duurde tot 
23.00 uur. 

De volgende data zijn: vrijdag 4 oktober, 
vrijdag 1 november en vrijdag 29 november
Het bonnenboekje kost € 12,00. Tot ziens bij 
de bingo!
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Tineke van der Lee
 
Op maandag 19 augustus is iedereen vol 
goede moed aan het nieuwe schooljaar 
begonnen. Natuurlijk was het even wennen, 
maar al snel was het voor kinderen en leer-
krachten al weer gewoon. Op de foto’s kunt 
u zien dat de kinderen op de speelplaats al 
fijn aan het spelen waren.

In de eerste weken van het schooljaar zijn 
de kennismakingsgesprekken. Het gesprek 
is vooral bedoeld om te investeren in de 
relatie tussen het kind, de ouders en de 
leerkracht(en). Tijdens dit gesprek worden 
verwachtingen uitgesproken en kunnen 
kinderen aangeven waar ze graag aan 
willen werken. Tevens leggen wij dit jaar 
schoolbreed de focus op ‘samenwerken’. 
De groepen 1 tot en met 4 werken iedere 
maand aan een ander samenwerkingsdoel 
op groepsniveau. De groepen 5 tot en met 
8 werken aan individuele samenwerkings-
doelen. Deze kunnen natuurlijk ook gekop-
peld worden aan een samenwerkingsdoel 
op groepsniveau. De eerste weken zijn de 
Gouden Weken. We werken met behulp 
van allerlei oefeningen en spelletjes aan 
de groepsvorming, zodat er het hele jaar 
een fijne sfeer in de groep heerst. Na de 
Gouden weken gaan we aan het werk met 
IPC. Het eerste thema is voor de hele school 
hetzelfde: ‘Hoe leren wij’. Op verschillende 
manieren gaan we onderzoeken hoe ons 
brein werkt. Iedere bouw werkt er op eigen 
niveau aan.

In de eerste week van het schooljaar was er 
al een activiteit:
Op vrijdag 23 augustus namen de kinderen 
van de groepen 1 tot en met 8 deel aan het 
programma Streetwise van de ANWB. 
Goed meedoen in het verkeer is niet 

makkelijk. Het is vaak druk en daarom is het 
belangrijk dat je zelf goed oplet. Belang-
rijke onderwerpen die aan de orde kwamen 
waren: de remweg van een auto, veilig over-
steken, fietsen met een rugzak, het belang 
van een autostoeltje en een autogordel. 
De groepen 1-2: ‘Toet toet’.  De kinderen 
leerden waarom het belangrijk is om in 
een kinderzitje te zitten en de autogordel 
te gebruiken. Daarnaast was er aandacht 
voor  oversteken. Deze kinderen 
hadden als locatie de kleutergymzaal. 

De groepen 3 en 4: ‘Blik blik’. De kinderen 
leerden wat je zelf kunt doen om je veilig-
heid te vergroten, onder andere veilig over-
steken over een zebrapad en tussen twee 
auto’s. Ook leerden ze te begrijpen waarom 
je een gordel en een autostoeltje moet 
gebruiken. Dit alles vond plaats in de grote 
gymzaal.

De groepen 5 en 6: ‘Hallo auto’. Deze 
kinderen leerden wat de remweg van een 
auto is en de invloed van de reactietijd op 
die remweg. Om dit te ervaren mochten ze 
zelf plaats nemen op de bijrijdersstoel van 
de ANWB lesauto en zelf remmen. Om dit 
uit te kunnen voeren werd de weg bij de 
gymzaal gebruikt.

De groepen 7 en 8: ‘Trapvaardig’.
De kinderen werden getraind in fietsvaar-

digheid. Ze fietsten over een uitdagend 
parcours en trainden moeilijke manoeuvres: 
slalommen, over schuine stukjes fietsen, 
over je schouder kijken, je hand uitsteken 
en toch rechtdoor fietsen. Om zich voor te 
bereiden op de middelbare school fietsten 
ze met een zware rugtas op.

Dit was het nieuws van onze school voor 
deze maand. Wilt u meer of andere infor-
matie 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
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

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. 

Zo 15 sept
10.00 uur

Oecumenische eucharistievie-
ring, Ziekenzondag, Afscheid 
pastor Boom
T.i.v. Jan Cornelissen, Anton en 
Damien Beekman, Jan Huijs-
mans 
Na afloop drinken we gezamen-
lijk koffie en is er gelegenheid 
pastor Fons 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-
Bouwman, Jeanne van Swie-
ten-Kouwenhoven, Theodorus 
van de Grint en Christina van 
de Griend, overleden familie 
Bouwens-de Wit

Zo 29 sept
10.00 uur

Woord- en communieviering
Voorganger in deze viering is 
diaken Jan Renders
T.i.v. Gré Pardoel-van Dijk, Jo 
Boelen, Jeanne Hurkmans-van 
Leeuwarden, Coby Mimpen-van 
de Griend
Na de viering drinken we samen 
een kopje koffie

Zo 06 okt
10.00 uur

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

Zo 22 okt
10.00 uur

Woord- en communieviering
Voorganger in deze viering is 
diaken Anton van Diessen
T.i.v. Bea Eijmberts-Broeren en 
Henk Broeren, Coby Mim-
pen-van de Griend, Riekie van 
der Venne-de Groot

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

Het thema van de periode september tot 
en met november is ‘handelen’. Waarom 
handelen mensen zoals ze handelen? Ook 
in relatie tot ethiek, criminaliteit en mantel-
zorg. Het leven bestaat uit een combinatie 
van arbeid, werk en handelen. Er wordt 
gewaarschuwd voor een maatschappij 
waarin consumeren en produceren doelen 
op zich worden, 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.

Lezing over Handelen
Op woensdag 16 oktober is in de St. 
Lambertuskerk een lezing met als thema: 
Handelen: vroeger en nu. Rob Gruben 
van Heemkundekring Angrisa neemt het 
handelen van vroeger voor zijn rekening. 
Daarbij is de insteek om aan te geven welke 
historische gebeurtenissen/handelingen 
nog lang van invloed zijn geweest op het 
dagelijks leven in Engelen. Een voorbeeld 
is de beschieting in 1944 waarbij onder 
andere zusters van het pensionaat om het leven kwamen. Die gebeurtenis wordt tot 

op de dag van vandaag herdacht. Hans van 
Dartel spreekt over het handelen vanuit 
meer filosofisch/ ethisch perspectief: hoe 
moeten we eigenlijk denken over oorlogs-
handelingen? Wat maakt dat ons handelen 
goed genoemd kan worden? Of fout? De 
middag begint om 14.30 uur en de toegang 
is gratis. Ontvangst met koffie of thee om 
14.00 uur. Na de lezingen kan worden nage-
praat onder het genot van een drankje.

Afscheid pastor Fons Boom
Op 15 september nemen we afscheid van 
pastor Fons Boom. Na afloop van de oecu-
menische viering voor ziekendag zal, zoals 
gebruikelijk, een attentie aan zieken en 
senioren worden bezorgd en drinken we 
gezamenlijk koffie of thee op het kerkplein. 
Hierbij is er gelegenheid afscheid van Fons 

te nemen. Wilt u nog meedoen aan het 
gezamenlijke cadeau? Dan kunt u dit doen 
door het overmaken van een bedrag op 
bankrekening NL04RABO0121907643 ten 
name van Parochie St. Lambertus Engelen, 
onder vermelding van: cadeau pastor 
Boom.

Werkgroep wereldkerk

De extra collecte voor de MIVA op 25 
augustus bedroeg € 108,80 waarvoor onze 
hartelijke dank.



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 15 sept
10.00 uur

Ziekenzondag, Oecume-
nische viering in de St. 
Lambertus, pastor Fons 
Boom en ds. Marloes 
Meijer

Zo 22 sept
10.30 uur

Ds. I. de Feijter,  
Middelburg  

Zo 29 sept
10.30 uur

Muziek op Zondag, 
Gildas Delaporte en Bert 
van den Brink

Zo 06 okt  
10.30 uur

Ds. P. van Helden, 
‘s-Hertogenbosch

Zo 13 okt
10.30 uur

Dr. N. Brunsveld, 
Est

Protestantse kerk 
Engelen

Inspiratiemiddag ‘Liefdesgeboden’ 
Op zaterdag 21 september a.s. vindt in de 
Abdij van Berne een feestelijke presentatie 
plaats van ‘Liefdesgeboden’, het nieuwe 
boek van Thomas Quartier.
Op deze middag zal de auteur een lezing 
over Liefdesgeboden houden. Daarna is er 
onder leiding van norbertijn Joost Jansen 
gelegenheid om met broeder Thomas 
en met elkaar in gesprek te gaan. Verder 
worden de foto’s uit het boek, gemaakt 
door Stijn Krooshof, gepresenteerd. Een 
muzikaal intermezzo, passend bij het 
thema, rondt de middag af.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten, het boek aan te schaffen (te 
koop voor € 17,90) en te laten signeren. Prof. 

Bezinningsmoment
Op 1 september was het eerste bezin-
ningsmoment op zondag met ongeveer 
25 bezoekers. Deze viering van bezin-
ning, samengesteld door Hans van Dartel, 
was opgebouwd rond fragmenten uit de 
bijbel, enkele gedichten, stilten en klas-

dr. Thomas Quartier osb (1972) is monnik 
van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. 
Hij doceert theologie aan de universiteiten 
van Nijmegen en Leuven en is verbonden 
aan het Titus Brandsma Instituut. Praktische 
informatie: Tijd: 14.00-16.00 uur. Locatie: 
Abdij van Berne. Entree: € 10,00 (inclusief 
consumptie). Aanmelden kan via activi-
teiten@bernemedia.com of in de boek-
winkel. 
Uw aanmelding is definitief na ontvangst 
van betaling van de entree op bankreke-
ning NL19 INGB 0000 825536 ten name van 
Boekhandel Berne, onder vermelding van 
lezing Thomas Quartier 21 september en 
uw naam. Graag tot ziens!

sieke muziek. Het thema ‘handelen’ stond 
centraal. Wat is goed handelen? Wie of wat 
stuurt mijn doen en laten? Hoe verhoud ik 
mij in mijn handelen tot de ander? En tot 
de Eeuwige? Vanuit deze gedachten werd 
stilzijn geoefend en van rust genoten.

Actie schoenendoos  
De actie schoenendoos gaat weer beginnen.  
Het is een actie waarbij kinderen maar 
zeker ook volwassenen een schoenendoos 
versieren en vullen voor een kind in een 
ontwikkelingsland. Er staat hierover veel 
informatie op de website van de organise-
rende stichting, genaamd Gain: www.actie-
4kids.org. De stichting bestaat al lang en 
heeft al veel kinderen over de hele wereld 
blij gemaakt met een gevulde doos.
De Protestantse Kerk Engelen omarmt 
deze actie sinds vele jaren. Wilt u graag 
meedoen en een cadeau maken voor een 
kind in een arm land?  Dan zouden we het 
fijn vinden als u thuis, bijvoorbeeld samen 
met uw kind, een doos versiert en vult. 

Aan de inhoud van de doos zijn wel wat 
regels verbonden:
• De doos moet van een normaal 

formaat zijn, dus bijvoorbeeld geen 
laarzendoos.

• De inhoud moet gericht zijn op een 
schoolgaand kind met bijvoorbeeld 
schoolspullen als schriften, pennen, 
gummen, puntenslijpers, kleurpot-
loden en/of zeep, tandenborstel of 
tandpasta. Natuurlijk kan de doos 
aangevuld worden met klein speel-
goed, heel en schoon. 

• Er zijn ook zaken die er niet in mogen 
zoals snoep, spullen met een batterij of 
oorlogsspeelgoed. Vloeibare spullen 

zoals bellenblaas en dergelijke ook 
liever niet want dat kan gaan lekken. En 
de spullen moeten in de doos passen.

U kunt de doos op maandagavond 28 
oktober tussen 19.00 en 22.00 uur inleveren 
bij de Protestantse Kerk (Kerkhof 3).  De 
kerk betaalt de verzend/transportkosten 
van de doos. En wij hebben op die avond 
voor u de koffie en thee klaar staan. U bent 
meer dan welkom! 
Wij hopen dat u meedoet met deze mooie 
actie. Samen kunnen wij vele kinderen ter 
wereld blij maken. 
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15 sept Viering met Lambertuskoor uit 
Maren Kessel
Intenties voor An Weijts en Jo en 
Mien Vugts-Brekelmans

22 sept Viering met St Caecillia uit 
Benschop 
Intenties voor mevrouw Mom-
mersteeg-van Kuijk en Jo en 
Truus Mommersteeg

29 sept Viering met dameskoor uit 
Bokhoven en mannenkoor uit 
Haarsteeg met Gilde O.L.V. 
Schuts uit Elshout
Intenties voor Frans Hol en Joke 
Godschalk-Endstra

06 okt Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

13 okt Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en 
Maria van Heijningen

20 okt Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts 

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

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 4 oktober spreekt prof. dr. 
Erik Borgman. Hij is leken-dominicaan en 
hoogleraar Theologie van de religie, in het 
bijzonder van het Christendom, aan de 
Universiteit van Tilburg.

De parochie van Bokhoven heeft veel over-
stromingen en stromingen, vorst, regen en 
wind overleefd. Een rijk verleden van lief 
en leed. Waar zal ze blijven in deze tijd van 
geloofsveranderingen? De spreker kijkt met 
u vanuit het verleden terug om ‘verliefd’ te 
blijven of te worden op de liefde die God 
ons toedraagt. Wat is onze inzet om ziel 
en zaligheid niet te verliezen. Zijn we bed, 
bad en brood voor elkaar om een hemel te 
zijn? Hoe houden we de traditie van creatief 
geloven en kerkzijn in stand? Hoe vinden 
we of hebben we instrumenten om de 
‘reformatie’ in onze tijd te overleven? Boei-
ende vragen in een boeiende tijd waarin we 
nu leven.

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.

Bedevaart in Bokhoven

Tijdens de bedevaart in Bokhoven komen 
elke zondag in september veel pelgrims 
naar de viering tussen de appel- en peren-
bomen in de pastorietuin. Op zondag 1 
september was het, ondanks de dreigende 

lucht, toch buiten. Het koor Amicanto uit 
Dinther luisterde de viering op een eigen-
tijdse manier op en pastor Xaveer van de 
Spank ging voor. Er waren ruim 100 belang-
stellenden.
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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

Iedereen in de beste handen

Meer weten? Neem contact met ons op. 

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

Behandelingen 
‘s avonds 
mogelijk

Fysio- en Manuele therapie Engelen is een fysiotherapiepraktijk voor mensen met 
beweegproblemen en biedt praktische oplossingen en een actieve trainingsgerichte 
aanpak voor gezond bewegen met aandacht voor persoonlijke begeleiding.
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Kliederkerk
Het was een drukte van belang, in en om 
de Oude Lambertus. Tien kinderen, hun 
ouders en een enkele grootouder waren 
naar de eerste kliederkerk gekomen. Het 
thema was ‘zelf gemaakt’ en dat hebben we 
geweten. Bij binnenkomst kreeg iedereen 
een naamsticker op.
De kinderen stempelden hun vingerafdruk 
en maakten daar een diertje van. Daarna 
konden ze licht maken op allerlei manieren 
of sterrenbeelden tekenen op schaal. Maar 
eigenlijk waren de kleurplaten ook erg leuk. 
Kinderen die moesten wennen, werden 
voorgelezen uit een kinderbijbel en zo 
vond iedereen langzaam zijn of haar plekje.
Daarna begonnen we in de kring met 
een liedje van kinderen voor kinderen. 
Ds. Marloes vertelde wat we gingen 
doen: bijenhotels maken, bloemschikken, 
schminken of een watergevecht houden 
(regen maken). Je moest kiezen, anders 
zou je het niet halen. Hoewel een enkeling 
razendsnel was en toch alles heeft gedaan. 
Het resultaat waren prachtige bloem-
stukken en bijenhotels, fraai geschminkte 
kinderen en een wat natte dominee.

Tijdens de viering kwam alles samen. We 
zongen een liedje waarmee we elkaar en 
God welkom heetten in de kring. Daarna 
ging de vertelkoffer open en mocht elk 
kind een voorwerp pakken: een wereldbol, 
een zaklamp, of een van de vele knuffel-
dieren. Tijdens het verhaal kwam alles 
terug: de bijenhotels, de bloemstukjes, de 
geschminkte dieren en zelfs de blauwe 
knuffelaap bleek geschapen te zijn (maar 
vrij snel weer uitgestorven). We hoorden 
het liedje ‘Red de bij’ van kinderen voor 
kinderen en sloten af met de zegen onder 
een grote gekleurde parachute, waarbij 
alle volwassenen hielpen en de kinderen 
toeriepen ‘God houdt van jou’.
Daarna speelden de kinderen even buiten 
en werd razendsnel de tafel gedekt. Op 
de borden lagen bloemetjes. Sommige 
bloemen kon je eten en de meeste kinderen 

en ouders durfden dat te proberen. 
Gelukkig kwamen daarna de vegaburgers 
op tafel. Een enkeling deelde mee, dat hij 
nog nooit van zijn leven vegaburgers had 
gegeten. Maar voor alles is een eerste keer, 
want als je net hebt gehoord hoe de dieren 
geschapen zijn, kun je ze daarna niet gelijk 
opeten.
Het toetje maakte het feest compleet; 
cakejes die je kon versieren als bloemetje 
of bijtje.

Toen de kinderen weer naar buiten gestui-
terd waren, ruimde de voorbereidings-
ploeg, samen met een paar ouders, de kerk 
weer netjes op. Alleen een lichte baklucht 
herinnerde nog aan wat er die middag 
plaats had gevonden.

Volgende kliederkerk
Op zondag 20 oktober is er weer klieder-

kerk. Ds. Marloes en de vader en moeder 
van Vera bereiden deze keer voor. Het gaat 
over de Ark van Noach. We veranderen in 
dieren, bouwen een boot en spelen het 
dierengeluidenspel. We hopen weer op 
veel bezoekers; iedereen met een (klein)
kind van 0 tot 12 jaar is welkom, maar: meld 
je aan van tevoren via predikant@kerk-en-
gelen.nl of 06 36501973.
Kosten zijn € 7,50 per kind (contant te 
betalen).
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ATELIERROUTE
ENGELEN 2019 | 12.00 - 17.00 UUR
ZONDAG 6 OKTOBER • DE DEELNEMERS

,

1   
DE ENGELENBURCHT
SCHILDERSCLUB ENGELEN  
AQUAREL

8   
DORPSTRAAT 24 
ELSELIE WILLEMS
VINTAGE WINKEL

1   
DE ENGELENBURCHT 
ANGELIQUE CALIS
SIERADEN

9   
SINT LAMBERTUSSTRAAT 23A 
CARO TER ELLEN
MIXED MEDIA

9   
SINT LAMBERTUSSTRAAT 23A 
WILMA VAN LINDEN
MANDALA STENEN & SCHILDERIJEN

9   
SINT LAMBERTUSSTRAAT 23A 
JOKE HANEGRAAF
MIXED MEDIA

9   
SINT LAMBERTUSSTRAAT 23A
BEP BAERWALDT
MIXED MEDIA

9   
SINT LAMBERTUSSTRAAT 23A 
RIET MANGNUS
BEELDHOUWWERKEN

1   
DE ENGELENBURCHT 
SUZANNE VAN HAL
ACRYLSCHILDERIJEN GASTKUNSTENAAR

1   
DE ENGELENBURCHT 
GERT DE MULDER
KERAMIEK GASTKUNSTENAAR

2   
GRAAF VAN SOLMSWEG 85 
WANDA VAN RIET
DESIGN 

2   
GRAAF VAN SOLMSWEG 85 
SARANDA JACOBS
GRAFISCHE VORMGEVING 

2   
GRAAF VAN SOLMSWEG 85 
SUZANNE SCHAARS
SIERADEN

10  
LEUNWEG 2 
LOUK VAN HOOF 
VERF OP DOEK

11  
KRAANVOGELLAAN 46 
TRUDY VAN LITH 
KERAMIEK

11  
KRAANVOGELLAAN 46 
LUCIE WOLFS-KOKKELER 
KERAMIEK

11  
KRAANVOGELLAAN 46 
LIDEWIJ ERKEN
TEXTIELE KUNST

12  
DR. H.P. HEINEKENSTRAAT 18  
NEL VAN RENS & BETSIE BOEIJEN 
BLOEMWERK

12  
DR. H.P. HEINEKENSTRAAT 18
 ASTRID WIJN 
TEKENINGEN

13  
HET HOENDERLAND 1
ZOË SLUIJS 
FOTOGRAFIE

15  
ENGELERHART
LIEKE TRIPALDELLI
VERF OP DOEK, MIXED MEDIA

15  
ENGELERHART
ASTRID BRENNINKMEIJER
FOTOGRAFIE

15  
ENGELERHART
ADA MEEUWSEN
AQUAREL OP PAPIER

15  
ENGELERHART 
ZOÉ BEEKES
DOCUMENTAIRE

15  
ENGELERHART
ANTONIUS ABT JENAPLAN 
KINDCENTRUM BASISSCHOOL

15  
ENGELERHART
BSO EIGENWIJZE
BUITENSCHOOLSE OPVANG

16  
ENGELERHART
JONGEREN CENTRUM
WORKSHOP

17  
DE VUTTER | DE BEVERSPIJKEN 20L
MARJA BERNTS
KOSTUUMS, DECORATIE

17  
DE VUTTER | DE BEVERSPIJKEN 20L
WIM ROELSMA
FOTOGRAFIE

17  
DE VUTTER | DE BEVERSPIJKEN 20L
GUSTA DE BEURS & BRECHJE BÖGELS 
AMBACHTELIJKE PRODUCTEN

18  
HOLTERVESTE TRAPPENHUIS
RIETJE POTTER  
AQUARELLEN

18  
HOLTERVESTE TRAPPENHUIS 
FRANCOIS PAYMANS  
VERF OP DOEK, DECORATIE

19  
LELIËNHUYZE 26
HANS GILBERS 
PENTEKENINGEN

19  
LELIËNHUYZE 52 
PIET SCHAAP 
PENTEKENINGEN

20  
DRIE KONINGENPLEIN 6 | BOKHOVEN 
LOES LEATEMIA 
TEXTIEL KUNST

21  
GRAVIN HELENASTRAAT 3 | BOKHOVEN   
MARIKE BOERMAN 
VERF OP DOEK 

22  
GROENSTEEG 2 | BOKHOVEN   
JACQUES WOLLERSHEIM
VERF OP DOEK 

23  
GROENSTEEG 1 | BOKHOVEN   
FRANCIS VERMEULEN
COLLAGE ART 

23  
GROENSTEEG 1 | BOKHOVEN   
KEES VAN DEN BOOGAART 
INSTALLATIES GASTKUNSTENAAR

24  
GRAAF ENGELBERTSTRAAT 8-A | BOKHOVEN   
EMMY & SKAG PETERS 
PERFORMANCE

3    
RK SINT-LAMBERTUSKERK
DIRK VAN POPPEL
3D MAPPING 3D ANIMATION

4  
PROTESTANTSE KERK
MARTIJN SOONTIENS
BEELDHOUWWERKEN

4  
PROTESTANTSE KERK
MONIQUE HAANSKORF
TEKENINGEN

4    
PROTESTANTSE KERK 
CARINA HARMS
BEELDHOUWWERKEN

4    
PROTESTANTSE KERK 
MARJATTA OHVANAINEN
VERF OP DOEK & BEELDHOUWWERKEN

4    
PROTESTANTSE KERK 
RIA DE LAAT
SCHILDEREN GASTKUNSTENAAR

4    
PROTESTANTSE KERK
SJOUKJE DOP
VERF OP DOEK 

5    
ACHTERSTRAAT 6
MARJAN VELTKAMP
TOEGEPASTE KUNST

6    
ACHTERSTRAAT NAAST 5
TON VAN DEN BERGH
ILLUSTRATIES

1   
DE ENGELENBURCHT
YVONNE VAN ROOSMALEN
FOTOGRAFIE

7
KLOOSTERTUIN ENTREE VLACIE
BART SOMERS
IJZERKUNST GASTKUNSTENAAR

ATELIERROUTE ENGELEN WORDT 
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ:

MEER INFORMATIE OVER DE DEELNEMERS KUNT U VINDEN OP  WWW.ATELIERROUTE-ENGELEN.NL
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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

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Of wilt u meer 
weten over jenaplanonderwijs? Kom gerust langs op een 
van onze prachtige locaties. We nodigen u graag uit voor 
een persoonlijk kennismakingsgesprek of een rondleiding. 

U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak met 
een van onze locatieleiders: 
info@antoniusabt.nl of 073-85 11 200. 
Raadpleeg ook de website voor meer informatie over onze 
school en de opvangmogelijkheden: www.antoniusabt.nl.

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

Wakker worden … wakker worden!
Een nieuw schooljaar is weer van start 
gegaan. Alle kinderen hadden zich met hun 
ouders verzameld op het Oberonplein of op 
het speelplein van de locatie Park. Hoewel 
het voor de meeste kinderen zeker niet de 
eerste keer is dat ze op school komen, blijft 
de eerste schooldag toch altijd spannend. 
Dat begint al op zondagavond. Op tijd naar 
bed, vroeg opstaan, tas pakken, lunch niet 

vergeten, op tijd aanlopen om op tijd weer 
op school te zijn en gezamenlijk het school-
jaar op te starten. 

Op de locatie Park beginnen de kinderen 
met het opschrijven van een voornemen, 
waarmee ze later in de stamgroep nog aan 
de slag gaan. Als het gouden lint is doorge-
knipt, door het jongste én oudste kind van 
de school, lopen alle kinderen als VIP over 
de rode loper naar binnen. Daar worden 
zij hartelijk verwelkomd door hun groeps-
leider en is voor hen het schooljaar weer 
begonnen. 

Op de locatie Slot verliep de opening 
anders dan anders. Tot grote verbazing 
van iedereen is er echter geen groeps-
leider te bekennen op het Oberonplein 
bij de locatie Slot. Alles is daar angst-
vallig gewoon, gewoon net als anders met 
uitzondering van de aanwezigheid van de 
locatieleider, die de kinderen staat op te 
wachten en het ook allemaal niet weet. We 
voelen een lichte paniek opkomen totdat 
even later het signaal komt dat de groeps-
leiders op de speelplaats liggen te slapen; 
in een hangmat, een tentje, een luie stoel 
of een slaapzak. Alle kinderen zoeken, heel 
stilletjes, hun eigen groepsleider op en als 

iedereen er is roepen zij allemaal tegelijk: 
“Wakker worden … wakker worden …!”

Daarna gingen de kinderen samen met hun 
ouders/verzorgers naar hun stamgroep.
Het schooljaar was weer begonnen!   
 

De Gouden Weken 
In het jenaplanonderwijs werken we met 
de driejarige stamgroep. We hebben een 
stamgroep onderbouw (groep 1-2), mid-
denbouw (groep 3-4-5) en bovenbouw 
(groep 6-7-8). Elk jaar stromen de oudsten 
van een stamgroep door naar een andere 
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bouw. Dit betekent ook, dat er elk jaar nieu-
we jongste kinderen in de stamgroep ko-
men. De kinderen uit de middengroep van 
vorig schooljaar worden ‘oudsten’ en zij die 
vorig jaar nog de jongsten waren, zijn nu 
de ‘middelsten’.  Daarmee verandert van-
zelfsprekend de dynamiek in de stamgroep.
 
Om de groepsvorming op een goede 
manier te begeleiden besteden wij daar 
elk jaar, in de eerste weken van het school-
jaar, uitgebreid aandacht aan. Dit doen we 
omdat we het belangrijk vinden, dat alle 
kinderen zich goed (gaan) voelen in de 
groep. Pas als een kind (voor volwassenen 
geldt dat ook) zich goed voelt, kan het tot 
ontwikkeling komen.

In de eerste weken, ‘De Gouden Weken’ 
van het schooljaar, leren de kinderen 
elkaar goed kennen, ontdekken zij elkaars 
talenten en leren zij elkaars ‘gebruiksaan-
wijzing’ kennen. Een groep ontwikkelt 
zich in herkenbare fases. Tuckman (1965) 
stelde vijf fases van groepsdynamica vast. 
We bespreken in het kader van de Gouden 
Weken de eerste drie fases: 
• Forming:  

Het begin van de groep, de groep 
leert elkaar kennen, iedereen 
laat zich van zijn beste kant zien, 
kinderen zoeken ‘gelijkgestemden’.  
Ofwel: Hoe worden wij een gezellige 
groep? 

• Norming:  
De normen ontstaan. Hoe dit 
proces verloopt hangt sterk 
af van de leider van de groep.  
Ofwel: welke regels horen bij het reali-
seren van een gezellige groep? 

• Storming: 
Kinderen gaan op zoek naar hun eigen 
plek in de groep. De centrale vraag is: 
wie is het sterkst in de fase en heeft dus 
de macht, de rollen worden verdeeld.  
Ofwel: Hoe gaan we met elkaar zodat 
het een gezellige groep wordt en blijft?

Leren door gesprek en spel 
Als groepsleider begeleiden wij het proces 
van elkaar goed leren kennen, het zoeken 
van gelijkgestemden, het ontstaan van 
groepsnormen en de zoektocht naar 
een eigen plek in de groep. Dit doen we 
door middel van het voeren van kringge-
sprekken en vooral door  spelvormen, elke 
dag weer. Tijdens die spelvormen leren 
kinderen elkaar op een speelse manier 
kennen, samen te werken om een oplossing 
te verzinnen en bepaalde typische dingen 
van elkaar herkennen. Ook leren zij zich 
te richten op de ander, het samen kunnen 
winnen of verliezen, het volgen van elkaar 
en het luisteren naar elkaar. Daarnaast leren 
zij over verschillende wensen en behoeften 
van kinderen uit de groep en respect te 
hebben voor verschillende meningen. Ze 
leren volgen of initiatief nemen en ervaren, 

dat we zowel van elkaar verschillen als 
dingen met elkaar delen. Ze leren zich-
zelf te laten zien aan anderen en zich naar 
elkaar uit te spreken. Kinderen leren over 
het effect van non-verbale communicatie 
en ontdekken, dat er verschillende rollen in 
de groep zijn. 

De kracht van samen én individueel 
evalueren
Elke dag evalueren we met de kinderen 
de dag. We bespreken wat goed ging en 
wat nog kan verbeteren. Ook spreken we 
dingen voor morgen met elkaar af. Aan het 
einde van de dag evalueert ook de groeps-
leider voor zichzelf de dag en stelt zichzelf  
vragen als: wat valt me op aan de groep, 
welk kind valt me op, welk kind heb ik niet 
of nauwelijks gehoord vandaag en waar ga 
ik morgen op letten?

Op internet is veel te vinden over De 
Gouden Weken. Dit is ook voor (aanko-
mende) ouders erg interessant om te lezen. 
Www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/
Kwink/downloads/Kwink_
Gouden_Weken_katern-2018-2019.pdf

In de Gouden Weken is er ook aandacht 
voor het aanleren van het gebruik van het 
planbord en samenwerkingsvaardigheden. 
In een volgende Tweeterp zullen wij hier 
uitgebreid over berichten.  



PRAKTIJK VOOR DARMGEZONDHEID 

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, dan 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 ook altijd bellen naar 06 8219 6120

Wilt u liever een gratis kennismakingsgesprek van 30 min.? 
Mailt u me dan!         lily@naturaldietcoaching.com

PRAKTIJK VOOR DARMGEZONDHEID 
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“Na 25 jaar nog steeds het mooiste vak van de wereld”
In gesprek met Antoinette Marinus en Sylvia van Manen
Riet Mangnus/René van der Hoeven

Een jubilerend huisartsenduo, vraagt 
om een redacteurenduo. Dus met zijn 
tweeën naar de Lage Leun getogen. We 
mochten even in de wachtkamer plaats-
nemen tot het zover was, maar al snel 
zaten we in de spreekkamer. Daar zaten 
we dan, in omgekeerde rollen: Dit keer 
waren wij het die de vragen stelden. 

Harmonie
De dames leerden elkaar kennen tijdens 
hun huisartsenstudie aan de UVA. Het klikte 
zo goed dat ze, eenmaal gediplomeerd 
huisarts, op zoek gingen naar een prak-
tijk waarin ze samen konden werken. Het 
duurde twee jaar voordat deze praktijk zich 
aandiende. Ze reageerden op een adver-
tentie en zo kwamen ze in Engelen terecht.

‘Patiëntenoproer’
Het begon 25 jaar geleden op de Graaf 
van Solmsweg langs de Dieze in Engelen. 
Op 1 juli 1994 hield scheidend huisarts Han 
Marjot de officiële praktijkoverdrachtsre-
ceptie in De Engelenburcht.
2,5 Jaar later kon met een feestelijke 
opening het gebouw aan de Kraanvogel-
laan worden betrokken.
Er waren veel patiënten, alle verenigingen 
in Engelen stuurden hun afvaardiging, de 
Zingende Zagen traden op en ook burge-
meester Rombouts gaf acte de présence. 
De praktijk telde destijds 1400 patiënten, 
waaronder nog wat schippers vanwege de 
locatie aan de Diezekant. Er werkte één 
assistente en de patiëntenadministratie 
bestond uit kleine, groene, met de hand 
geschreven systeemkaarten in een bak. Ook 
rekeningen gingen met de hand. Jong en 
dynamisch als ze waren, schaften de dames 
het inloopspreekuur ’s morgens af, want 
dat in hun ogen beter vervangen worden 
door een afspraak met voldoende tijd. Het 
was immers hollen of stilstaan en afspraken 
waren daarna moeilijk te plannen. Bij de 
reeds genoemde receptie stond echter een 
protestbord vol handtekeningen dat het 
inloopspreekuur terugeiste. De eerste jaren 
werd dit dan ook voortgezet. Inmiddels 
is het inloopspreekuur zo goed als overal 
afgeschaft, zo ook in Engelen. Thans heeft 
de praktijk 4150 patiënten.

Huisarts als ondernemer
Sylvia en Antoinette werken beiden drie 
dagen en worden ondersteund door een 
derde huisarts, Rik van der Laar, gedurende 
drie dagen per week. Sylvia werkt verder 
een dag per week voor Huisartsenstich-

ting Haspel. Deze stichting helpt psychi-
sche patiënten (ook van huisartsen) met 
het inzetten van kwalitatief hoogwaardige 
praktijkondersteuners GGZ en probeert de 
samenwerking binnen de GGZ en met het 
sociaal wijkteam te verbeteren.

Ook draaien ze beiden gemiddeld twee-
maal per maand een dienst op de huis-
artsenpost, waaronder een keer of zes per 
jaar nachtdienst. Die laatste diensten zijn 
vaak heel intensief vanwege de onbekend-
heid met de patiënten, het omgaan met 
vaak acute en hevige aandoeningen, snelle 
beslissingen en de nachtelijke uren die 
hun tol eisen. Hun beroepshouding is niet 
echt veranderd door de jaren heen. Het is 
wel prettig dat ze allebei 25 jaar ervaring 
hebben. De huisarts is een kleine onder-
nemer geworden.

Er is tegenwoordig meer aandacht voor de 
zorg voor chronische patiënten en er zijn nu 
ook meer disciplines die de huisarts onder-
steunen. Suikerziekte, hoge bloeddruk, 
obesitas, COPD, psychische klachten. De 
praktijkondersteuners zijn hierin belangrijk. 
Patiënten gestructureerd terugzien blijkt te 
werken, het voorkomt veel problemen.

Preventie
De zorg is meer gericht op preventie. Er 
loopt nu een proef die er uit bestaat, dat 
mensen met een verhoogd risico op hart- 
en vaatziekten, thuis de beschikking krijgen 
over een bloeddrukmeter en zelf de resul-
taten via internet in hun patiëntendossier 
doorgeven. Er is een regionale organisatie, 

een zorggroep, die elke drie maanden van 
bovenaf meekijkt: hoe doen we het in de 
praktijk, volgen we goed op, geven we 
goede medicatie? enzovoorts ... De prak-
tijk ondersteunt ook gezondheidsactivi-
teiten in de wijk en organiseert momen-
teel een wandelgroep. De leefstijlziektes 
nemen nogal een vlucht, het is erg prettig 
mensen bij te kunnen staan in hun gene-
zingsproces. Preventie verdient veel en veel 
meer aandacht, aldus de huisartsen.

Wie is wie
De praktijk bestaat thans uit 8 vaste 
personen: huisartsen Antoinette Marinus, 
Sylvia van Manen, Rik van de Laar, Peggy 
Zwijgers, praktijkondersteuner Somatiek, 
Natascha van den Brand, praktijkonder-
steuner GGZ, assistentes Marinda de Weert, 
Anouk van der Sluijs en, na 11 jaar onlangs 
op het oude nest teruggekeerd, Marianne 
Ellerman. Verder nog Vanessa de Bakker, 
POH Somatiek in opleiding.

‘Het Roer Gaat Om’
Op een gezamenlijke website dragen 
huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars, 
toezichthouders en overheid samen oplos-
singen aan voor knelpunten in de huisart-
senzorg, onder andere het verminderen 
van de bureaucratie en de administratieve 
lasten, het verbeteren van de samenwer-
king en gelijkwaardigheid tussen huis-
artsen en zorgverzekeraars en vernieuwing 
van het kwaliteitsbeleid.

Lees verder op pagina  29



                                     

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 | info@paulienuitvaart.nl 

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis
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Jubilerend huisartsenduo
Vervolg van pagina 27

Mondjesmaat komt hier en daar verbe-
tering. Sylvia: “Vergelijk het met een 
supertanker, die is niet op wendbaarheid 
gebouwd en koerswijzigingen gaan dan 
ook uiterst traag”.

Consult
In een standaardconsult van tien minuten 
gebeurt er veel in een korte tijd. Toch lukt 
het meestal om het tot tevredenheid af 
te ronden. Niet alles hoeft in één keer, er 
kunnen vervolgafspraken gemaakt worden, 
legt Antoinette uit. Doordat de assistente in 
grote lijnen vraagt waarvoor iemand komt, 
kan de juiste tijd worden ingepland. Want 
het uitlopen is vooral voor de patiënten 
in de wachtkamer vervelend. Op de vraag 
of het lastig is wanneer mensen dokter 
Google hebben bezocht, geven de artsen 
aan dat zij dat niet vervelend vinden, mits 
mensen goed opletten welke websites ze 
bezoeken: Het kan soms veel zorgen geven 
die achteraf niet nodig waren. Een betrouw-
bare site om klachtgericht te zoeken is die 
van de huisartsenvereniging: Thuisarts.nl. 

Humor
Ook dit vak moet je in de praktijk leren. 
Het voordeel van met meer huisartsen 
samenwerken is wel dat je alles samen kunt 
bespreken. Tijdens consulten wordt er ook 
gelachen, zowel in de spreekkamer met de 
patiënten als onderling. Humor is belang-
rijk, het breekt vaak de spanning. Sylvia: 
“Het is zo’n mooi vak, soms ken je wel vijf 

generaties binnen een bepaalde familie 
persoonlijk. Prachtig!”

Emoties
De patiënt is door de jaren heen weinig 
veranderd, ook lijkt het lontje niet korter 
geworden. Over de houding van de pati-
enten in Engelen/Bokhoven valt weinig te 
klagen, stellen onze huisartsen tevreden 
vast. Lukt het om emoties op de praktijk 
te laten? Dingen mee naar huis nemen, is 
niet altijd te voorkomen, zoals humor werkt 
verdriet ook heel aanstekelijk. Sylvia: “Dat 
ontwikkel je in de loop der jaren. Je leert 
meer spiegelen en herkenning bij jezelf 
inzetten.” Zij kan de dingen goed los laten. 
Fulltime zou dit beroep te zwaar zijn, daar 
zijn ze het beiden over eens. Er is wel een 
trend onder huisartsen om vervroegd te 
stoppen omdat het te zwaar is. Antoinette 
vindt het soms wel lastig om dingen niet 
mee naar huis te nemen. “Soms komt het 
dichtbij”, erkent ze, “maar we kunnen samen 
alles delen en dat is erg fi jn”.

Advies voor een gezond leven?
Daar hoeven ze niet lang over te denken: 
verantwoord eten, bewegen, refl ecteren op 
wat je doet, niet alsmaar dingen moeten, 
in contact blijven met anderen en meer 
aandacht voor leefstijl. En waar liggen 
de problemen van deze tijd? Zorgen zijn 
er over wachtlijsten, zorg voor ouderen, 
vereenzaming, er zijn geen bejaardente-
huizen meer en dat is een groot gemis.

Vrijetijdsbesteding
Wat doen ze eigenlijk ter ontspanning? 
Sylvia: “Ik doe Qi gong, een Chinese leer om 
de lichamelijke en geestelijke gezondheid 
te behouden en te verbeteren, verder mag 
ik graag roeien, zingen en breien (daarbij 
komt het rusthormoon Gaba vrij), ga ik vaak 
de vrije natuur in en geniet van de tuin. En 
vergeet de humor niet.” Antoinette : “Ik ben 
graag buiten, ga regelmatig hardlopen, 
tennissen en fi etsen, hou van natuurfo-
tografi e en volg momenteel Spaanse les.” 

Kater
Het gaat er toch nog even over: de windtur-
bines. Ze gaan er uiteindelijk tóch komen. 
Sylvia heeft in haar hoedanigheid van huis-
arts mede actie gevoerd tegen de komst 
van de turbines. Hoe ervaart ze de rechter-
lijke uitspraak? “Actie voeren heeft ook zijn 
leuke kanten, saamhorigheid, je komt nog 
eens ergens, samenwerking. Wat resteert 
is een redelijke kater en de conclusie dat 
we vrede moeten hebben met het feit dat 
de Nederlandse wetgeving, in tegenstel-
ling tot die in ons omringende landen, zijn 
burgers onvoldoende beschermt.”

Op de vraag of het, als ze weer mochten 
kiezen, dan weer huisarts zou zijn, 
antwoordden beiden volmondig “JA.” Een 
betere afsluiting van dit interview valt niet 
te bedenken.

Herdenking 25 oktober
In de week van 20 tot en met 27 oktober 
aanstaande wordt de bevrijding van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch gevierd en op 
verzoek van de gemeente doen daar, naast 
de stad, ook alle kernen aan mee.
De viering begint op 20 oktober in Nuland 
en volgt de route van de bevrijders via 
Vinkel, Rosmalen en Empel naar Engelen en 
Bokhoven. 
Omdat na 26 oktober 1944, de bevrijding 
van de stad, de evacuaties en ontberingen 
in Engelen en Bokhoven pas echt begonnen 
en deze kernen pas veel later echt bevrijd 
waren van het oorlogsgeweld, spreken we 
hier niet over het vieren van de bevrijding, 
maar het herdenken van de omgekomen 
dorpsgenoten en het beschouwen van de 
vernielingen die in de dorpen zijn aange-
richt.

Op vrijdag 25 oktober is er om 14.00 uur 
een bijeenkomst in De Engelenburcht met 

VRIJDAG 25 OKTOBER 2019

HERDENKING

Bevrijding 1944 - 1945
Engelen - Bokhoven

PROGRAMMA
14.00 UUR   ONTVANGST BEVRIJDINGSVUUR
14.30 UUR   PRESENTATIE WO2 LANGSTRAAT DOOR JACK DIDDEN
16.00 UUR	 	 PRESENTATIE	WO2	BOKHOVEN/ENGELEN	DOOR
                      KEES VAN DEN OORD EN FRANS LUCAS
17.00 UUR   KRANSLEGGING BIJ HET MONUMENT

In de Engelenburcht

We vieren dat we weer in vrijheid leven, in het 
besef dat we samen verantwoordelijk zijn om 
vrijheid door te geven.

het bevrijdingsvuur, muziek, zang van het 
Kadekoor, een presentatie met veel beeld-
materiaal door oorlogshistoricus Jacques 
Didden over de bevrijding van onze dorpen 
en de gehele Langstraat door Schotse 
bevrijders en terugblikken door Kees van 
den Oord en Frans Lucas. De middag wordt 
afgesloten met een kranslegging bij het 
monument en het noemen van de namen 
van de 22 oorlogsslachtoff ers van Engelen 
en Bokhoven.

Eind oktober verschijnt er een speciaal 
boekje van historicus Kees van den Oord 
over 75 jaar Engelen en Bokhoven bevrijd. 
Met een historisch overzicht van de Tweede 
Wereldoorlog en met bijzondere portretten 
van slachtoff ers en oorlogsherinneringen 
van Engelenaren en Bokhovenaren. Het 
boekje, dat € 5,00 kost, is verkrijgbaar vanaf 
25 oktober.



Senioren te gast 
Charles ter Ellen

Ruim 50 senioren gaven op zaterdag 31 
augustus gehoor aan de uitnodiging van 
de jubilerende tennisvereniging. Al kan dan 
de grote meerderheid van de senioren niet 
meer actief aan het loop- en slagwerk van 
het tennisspel deelnemen, het bestuur, zo 
vertelde voorzitter Martin Bouwman van 
TV Engelen, wilde toch ook de oudste seni-
oren laten mee genieten van de zeer fraaie 
omgeving en accommodatie. De senioren 

waren zeer enthousiast over het onthaal, 
koffie of thee met Bossche bol, geserveerd 
door hartelijke vrijwilligers.
Daarna zette Cees de Graaf twee petten op, 
om als lid van de tennis- en de seniorenver-
enigng, enkele senioren, die tevens actief 
lid zijn van TV Engelen, in het zonnetje te 
zetten.
Hans van Dartel, ooit lid van de tennis-
vereniging, vertelde dat hij geen tennisser 
is, te weinig kennis  van ‘fore- en back-
hand’-slagen, van binnen de lijnen blijven. 

Hij bedankte als voorzitter van de senio-
renvereniging, het bestuur en vrijwilligers 
voor het buitengewoon onthaal en vond 
het een warm idee senioren van dit spor-
tieve gebeuren, een fraai geheel van banen, 
terras en paviljoen, te laten meegenieten. 
Na de groepsfoto gingen de senioren, 
waarvan de meesten waren nog nooit op 
het tenniscomplex geweest waren, voldaan 
naar huis. Een leuke morgen om op terug 
te zien.  
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Feestweekend Tennisvereniging Engelen, een terugblik
Els Brendel

Het kan u niet ontgaan zijn: tennisver-
eniging Engelen bestaat in 2019 25 jaar. 
Met veel activiteiten werd dit al gevierd 
en de feestelijke afsluiting vond plaats 
tijdens het lange weekend van 30 
augustus. De club besloot om gedurende 
het hele feestjaar een goed doel centraal 
te stellen: alle opbrengsten gaan naar 
het Prinses Beatrix Spierfonds waarvan 
Karin van Dam enthousiast ambassadeur 
is. Met haar maakte u in een eerdere 
Tweeterp al kennis.

In de week voorafgaand aan het weekend 
al volop bedrijvigheid. Op het prachtig 
vernieuwde terras werden tenten gezet, 
gras werd gemaaid en er werd zelfs onkruid 
gewied … In de weken ervoor waren 
verschillende commissies druk geweest 
met het voorbereiden van de verschillende 
programmaonderdelen. Dat vrijwilligers 
van onschatbare waarde zijn voor een 
vereniging bleek weer eens overduidelijk.

Het feestweekend werd geopend met 
de Smashing Pubquiz. Elf teams streden 
om de prijzen. De Mahnamahna’s hadden 
Drie rondes voorbereid met vragen 
over de tennisclub, algemene vragen en 
opdrachten. Rond middernacht waren de 
winnaars van hoofd- en poedelprijs bekend, 
De Betweters wonnen, de Willy Wortels 
kregen de prijs voor de mooiste outfit en 
de poedelprijs was voor de Didons. Als er 
een prijs was geweest voor de beste vals-
spelers dan had de voorzitter met zijn team 
ongetwijfeld gewonnen. 
Bij het vallen van de avond startte het Glow 
in the dark tennis. Het werd weliswaar geen 
marathon, maar het was een bijzonder 
onderdeel van het feestweekend.

Op zaterdagmorgen werden 50 leden van 
de Seniorenvereniging Engelen onthaald 
op koffie met een Bossche Bol. Een geani-
meerde bijeenkomst, waar natuurlijk 
dorpsverhalen én verhalen over kinderen 
en kleinkinderen werden gedeeld. Martin 
Bouwman, de voorzitter, heette iedereen 

welkom en Cees de Graaf voerde als oudste 
lid van de vereniging nog even het woord.
Onder een stralend blauwe lucht en bij een 
temperatuur van 30° gingen zo’n 40 leden 
en oud-leden zaterdagmiddag de baan op 
om de meeste games bij elkaar te spelen. 
Extra games konden verdiend worden door 
tussen de wedstrijden door zoveel moge-
lijk pionnen te raken met serveren. En dat 
bleek nog niet mee te vallen.
Rond 17.00 uur smaakte een ijskoud pilsje 
heel erg lekker en werden de winnaars 
bekend gemaakt. Zij wonnen een rond-
leiding voor twee personen bij de Bavaria 
Brouwerij. Ook werden enkele unieke jubi-
leumsleutelhangers geveild. De opbrengst 
ervan was uiteraard ook voor het Koningin 
Beatrix Spierfonds.
Ondertussen werden tafels feestelijk 
gedekt voor het driegangen diner waar 
’s avonds 65 leden en oud-leden zouden 
aanschuiven. Rond 19.00 uur kwamen 
de gasten binnen voor een aperitief, om 
daarna aan tafel te gaan. 
Maar ... na een warme, zonnige middag 
barstte, net voordat iedereen aan tafel zou 
gaan, een hoosbui los. Alle hens aan dek! 
Hartverwarmend hoe vele handen ervoor 
zorgden dat er werd gedweild, tafels 
werden verzet naar droge plaatsen en 
glazen werden gered toen de stevige wind-
vlagen er vat op dreigden te krijgen. Na een 
half uur zowaar weer een bleek zonnetje en 
werd het voorgerecht geserveerd. Het was 
echt genieten. Thaise gerechten bereid 
door ‘Lekker op locatie’ waar Ning van den 
Hurk eigenares van is (info@lekkerolocatie.
nl). Samen met haar zus heeft zij dit heer-
lijke diner verzorgd en het warme applaus 
als dank was dan ook helemaal terecht. 

Tijdens het diner klonk al een enkele Mexi-
caanse klank, de opmaat voor de feest-
avond. Muziek verzorgd door dj’s Joey en 
Peter, cocktails en heerlijke hapjes. Het kon 
niet op! “Het was ouderwets gezellig” kon 
je uit veel schorre kelen de dag erna horen. 
Dansen, zelfs de polonaise, tot in de vroege 
uurtjes.

 
De zondagochtend was voor de jeugd. 
Zij konden hun krachten meten in het ‘de 
jeugd van tegenwoordig toernooi’. Er was 
een playlist gemaakt waar de jeugdige 
tennissers muziek in konden zetten en de 
warming up gebeurde door een stoelen-
dans in hoepels. Daarna werd gestreden 
om de prijs en de eer. Het toernooi werd 
afgesloten met een muziekbingo en een 
lunch.
 
Op zondagmiddag de afsluiting van het 
weekend met een receptie voor oud-be-
stuursleden, vertegenwoordigers van 
sportverenigingen, sponsors en andere 
belangstellenden. Namens de Bestuursraad 
Engelen-Bokhoven was Paul Noz aanwezig.
Uiteraard was er een speech van de voor-
zitter waarin hij terugkeek op het jubileum-
jaar, benadrukte dat tennis leuk en belang-
rijk is, maar dat het er vooral om gaat dat 
jonge en oude mensen bewegen en plezier 
hebben. Gasten werden welkom geheten, 
in het bijzonder de oud-bestuursleden. 
 
Diverse activiteiten kregen aandacht en 
gememoreerd werd ook nog, dat sommige 
meubels die indertijd door Thijs van Oord, 
oud-bestuurslid, uit een oude legerbarak 
werden meegenomen voor het clubhuis er 
nu nog staan. Natuurlijk sprak de voorzitter 
zijn grote waardering uit voor alle vrijwilli-
gers die hand- en spandiensten verrichtten.  
Een bos bloemen en een speciaal woord 
van dank was er voor de drie kartrekkers 
van dit weekend: Penny Broman, Afra Dijk-
stra en Esther Strik. 

Het was in alle opzichten een sportief, 
zonnig en hartverwarmend feest, een 
fantastische afsluiting van dit jubileum-
jaar, waar met trots op terug gekeken mag 
worden. 
Mocht u na het lezen van dit verslag ook 
lid willen worden: van harte welkom! Kom 
gewoon eens kijken op het tennispark of 
kijk op www.tennis-engelen.nl voor de 
laatste informatie.



Oude ansicht
Gezicht op de Diezekant ter plaatse van de 
vroegere Kerksteeg, thans De Terp geheten. 
Links het woonhuis van Klaas Hagelaar, 
bakker van beroep. De bakkerij bevond zich 
achter op het perceel. In de jaren twintig 
van de vorige eeuw werd de voorgevel van 
dit pand vernieuwd en verhoogd in een 
voor die tijd kenmerkende architectuur. De 
twee vrouwen voor het huis zijn Marie en 
Betsie Hagelaar. Rechts op de foto, achter 
de bomen, de voormalige pastorie van de 
oude Sint Lambertuskerk, dat in de basis 
het oudste huis van ons dorp is. De foto is 
gemaakt in 1916 en behoort tot een serie 
van vier. r.gruben@baac.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Senioren op reis
Charles ter Ellen

Op donderdag 22 augustus jl. stapten 88 
senioren in twee bussen van Oad voor hun 
jaarlijkse trip. Voorzitter Hans van Dartel 
opende met de woorden, dat de start goed 
was gegaan en alle ingrediënten aanwezig 
waren om er een gezellige dag van te 
maken. En dat is het geworden!

De chauffeurs hadden een route buiten de 
snelwegen om gekozen. Via het landelijk 
gebied van de Betuwe, het Tiel van Flipje, 
Rhenen met de Grebbeberg en Renswoude 
met het hoofdkantoor van Kruitvat arri-
veerden we bij Hotel Boszicht in Scherpen-
zeel voor koffie met warme appeltaart en 
slagroom.
Scherpenzeel is een grote gemeente in 
Gelderland met een streekfunctie, vooral 
op het gebied van transport en toerisme. Na 
de koffie kregen we een rit door dit gebied 
met een gids die ons op de mooie plekjes 
wees zoals het kerkje van Maarsbergen, dat 
gebouwd is door de familie Dubois en waar 
broer en zus ieder onder een enorme graf-
steen begraven liggen.
Via een prachtige bosrandweg tussen de 
Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, 
kwamen we in Doorn waar het revalidatie-
centrum van de Nederlandse leger geves-
tigd is. We reden langs mooie panden zoals 
het keizerlijk kasteel van de Duitse keizer 
Wilhelm, dat verbouwd is tot museum, het 
fraaie kasteel ‘Sterkenburg’ met de schuil-
kerk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten en het enorme kasteel ‘Lunenburg’ 
van de familie Fentener van Vlissingen. 
Hierna kwamen we weer in Scherpenzeel 
voor een uitgebreide lunch.

Rond twee uur vertrokken we weer, om 
via de plaatsen Woudenberg, Rijnsweerd 
naar Oud-Zuilen te gaan. Hier gingen we 
aan boord voor een rondvaart langs kapi-

tale herenhuizen aan de Vecht. Het ene 
pand nog rijker dan het andere, met eigen 
aanlegsteiger, boot- en theehuis. Mooi 
afgewisseld door prachtige bosranden. 
Ook konden we nog een gedeelte van de 
Hollandse Waterlinie zien, om uiteindelijk 
op het open water van de Loosdrechtse 
plassen te komen met veel watersport en 
mooie campings op verschillende eilandjes. 
Een prachtig natuurgebied onder beheer 
van Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten. Via de sluis van Nieuw-Loosdrecht 
kwamen we bij de aanlegsteiger om met de 
bus verder via Loenen aan de Vecht, Vinke-
veen en Breukelen naar Montfoort te gaan 
voor een smakelijk diner.

Hier bracht Hans van Dartel een hulde aan 
het reiscomité, bestaande uit Annie Kraaij-
kamp en Paul Pardoel.  De reis is ieder jaar 
beter, wat blijkt uit de deelname, twee volle 
bussen! 

Rond 10 uur rolden de bussen, met hun 
voortreffelijke chauffeurs, Engelen weer 
binnen. Bedankt bestuur van de Senioren-
vereniging, het was weer geweldig!



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!
Succesvol eerste 
BurgGolf Junior 
Open
Het eerste BurgGolf Junior Open op zondag 
1 september op Golfclub de Haverleij was 
een groot succes. Maar liefst 103 jeugd-
spelers uit het hele land namen deel in vier 
verschillende categorieën. De deelnemers 
en ouders genoten van prachtig golfweer, 
de unieke baan tussen de woonkastelen en 
de Brabantse gezelligheid.

Bryan de Jonge (GC de Haverleij) won cate-
gorie 1 (hcp. <=9,9) bij de jongens met 74 
slagen bruto (+2). Daphne Zeedijk (Eind-
hovensche) won categorie 1 bij de meisjes 
met 75 slagen bruto (+3). Dit was een 
nieuw baanrecord. Winnaar van categorie 
2 (hcp. 10-17,9) was Thymen Marcus (GC de 
Haverleij) met 66 slagen netto. Categorie 
3 (hcp. 18 -36) is gewonnen door Ari Shin 
(Best GCC) met 44 stableford punten. De 
winnaars van de 9 holes wedstrijd op de par 
3 baan (GVB-ers) waren Marnix Cornelissen 
(GC de Haverleij) met 43 stableford punten 
en Stacey van der Vliet (Bergvliet) met 34 
stableford punten.

Voor de prijsuitreiking was er een loterij en 
een golf challenge met prachtige prijzen. 
Hier werd nog een mooi bedrag ingeza-
meld voor Swim to Fight Cancer.

De organisatie was in handen van de jeugd-
commissie van Golfclub de Haverleij, die 
werd bijgestaan door vele vrijwilligers van 
de vereniging. Het Junior Open werd mede 
mogelijk gemaakt door een aantal fantasti-
sche sponsoren.
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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 
voorzitter Frans Lucas van heemkun-
dekring Angrisa en historicus Kees van 
den Oord uit Bokhoven verhalen samen. 
Ooggetuigen vertellen over hun beleve-
nissen. Deze keer het verhaal van Cees 
Roodnat over de nagelaten oorlogser-
varingen van zijn vader Piet, die van 27 
oktober tot en met 6 november 1944 in 
Bokhoven verbleef.

Ben (1940) en Cees Roodnat (1946) 
bezochten enkele jaren geleden Bokhoven. 
Ben, woonachtig in de Verenigde Staten, 
wilde met name de kerk als onderduikplaats 
van weleer terugzien en opnieuw beleven. 
Oud-pastoor Van der Spank ontving de 
broers en leidde hen rond. Tijdens de 
oorlog bestond het gezin Roodnat uit 
vader, moeder en twee zonen: Jan en Ben.
Tijdens de bevrijding van 1944 waren de 
ouders met de beide jongens in paniek 
uitgeweken naar Bokhoven. Zij kwamen hier 
op vrijdag 27 oktober 1944 aan - zij vonden 
in en bij de kerk tijdelijk een veilig onderdak 
- en vertrokken op maandag 6 november 
richting thuis, de Indische buurt in ’s-Herto-
genbosch-Oost. Vader Piet Roodnat (1908-
1993) beschreef in 1945 zijn oorlogserva-
ringen. Uitgebreid en gedetailleerd. Piet 
was van beroep procuratiehouder bij de 
Bossche timmerfabriek Appel. Hij maakte 
zijn notities op kasboekpapier. “Mijn vader 
schreef zijn ervaringen voor zichzelf op. Hij 
sprak thuis nooit over de oorlog. De aante-
keningen bevonden zich in de kast. Mijn 
oudste broer Jan (1936-2004) bracht vooral 
zijn eigen herinneringen in Bokhoven ter 
sprake”,  vertelt Cees Roodnat, die in juni 
1946 werd geboren. 
 
Op de vlucht
De aantekeningen van Piet Roodnat zijn  
nauwkeurig opgetekend. Hij begint zijn 
herinneringen in de Bossche Celebesstraat 

met Operatie Market Garden. Deze vond 
plaats op zondag 17 september 1944. 
“Wij hoorden aanvankelijk geronk, in de 
verte. Het geronk zwol echter aan tot een 
geloei. Tot onze verbazing naderde uit de 
richting Tilburg een zwerm vliegtuigen. Zij 
waren ontelbaar, het waren er honderden, 
misschien wel duizenden. Zover het oog 
reikte, niets dan vliegtuigen.” Het werd  
steeds onveiliger in de Indische buurt, het 
Duitse leger misdroeg zich. De beschie-
tingen van de geallieerden begonnen. De 
familie Roodnat ging 20 september op 
de vlucht en bewoonde in het centrum 
diverse huizen. De jongens Ben en Jan 
waren respectievelijk vier en zeven jaar 
oud. Uiteindelijk kwamen ze met ca. 1000 
mensen terecht in de Leonarduskerk aan 
het Emmaplein. Deze kerk werd door de 
felle granaatbeschietingen rond 23 oktober 
te onveilig. De Duitsers plaatsten in de 
kerktoren en achter de ramen zware mitrail-
leurs. Een vlucht naar het buitengebied, het 
westen, was onvermijdelijk. “Wij besloten 
de polder in te trekken, doch in ieder geval 
onder de rook der stad te blijven.”

Blote voeten
Een stoet van enkele honderden meters 
lang, in rijen van vier man, trok onder een 
grote rood-witte vlag weg. Op de achter-
grond beschietingen, rook en vlammen. 
De stoet kwam achter het Bossche station 
bij de wielerbaan en het voetbalterrein 

van Wilhelmina. Hier stonden de Duitse 
tanks en troepen opgesteld. De groep 
splitste zich hier, de ene stroom ging naar 
Vlijmen, de andere, onder wie de familie 
Roodnat, naar Engelen. De granaten 
gierden over de hoofden, in de polder was 
geen dekking mogelijk. Met een koffer op 
het hoofd ging iedereen uit paniek hollen. 
De ene na de andere sloot met koud water 
moest doorwaad worden. Ze kwamen aan 
in Engelen: doodmoe, nat van onder tot 
boven, besmeurd met vette modder en op 
blote voeten. In Engelen was er echter geen 
plaats. De Duitsers gaven op 27 oktober 
het bevel Engelen volledig te ontruimen. 
Een dertigtal Bosschenaren besloot naar 
Bokhoven te gaan. Onderweg zei men tegen 
de Duitsers dat ze naar familie gingen. De 
kerktoren van Bokhoven kwam steeds meer 
in zicht, de granaten bleven echter inslaan. 
Aan de Maasdijk van Bokhoven kreeg de 
familie Roodnat op een boerenerf tegen 
‘redelijke’ betaling brood en koffie. ”Ons 
werd een schuur als schuilplaats aange-
wezen en daar konden wij op een hoop 
aardappelzakken wat rusten. Wij waren 
erg vermoeid. In de schuur ontdekten we 
een kan met verse melk.” De vluchtelingen 
konden hier echter niet blijven: Bokhoven 
was overvol en leefde al weken in kelders. 
Heusden, drie uur lopen, was een beter 
alternatief.

Foto: De familie Roodnat in 1952. V.l.n.r.  Ben en Jan, moeder, Babs, vader en Cees. Cees en 
Babs zijn na de oorlog geboren en hebben de vlucht niet meegemaakt.

Lees verder op pagina  36
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Vette klei
Piet Roodnat vond dit te gevaarlijk en 
besloot naar de kerk te gaan: “Ik ga eens met 
de pastoor praten.” Bij de kerk zagen ze een 
dode Duitse soldaat op een ladder liggen. 
Het ging zeer waarschijnlijk om de 44 -jarige 
Feldwebel Dietrich Brandenburg, die in de 
polder was gesneuveld. Deze soldaat werd 
volgens aantekeningen van pastoor Breu-
gelmans later op het kerkhof van Bokhoven 
begraven. De Duitse commandant Koch 
gaf aanvankelijk geen toestemming voor 
een overnachting in de kerk, maar pastoor 
Breugelmans en burgemeester Willemse 
praatten op hem in. De Bossche vluchte-
lingen kregen van de boeren stro, dat op 
de stenen vloer werd gelegd. “Wij kropen 
met onze natte kleren, die wij inmiddels in 
vijf weken niet meer hadden uitgedaan, in 
het warme stro en menigeen viel direct in 
een diepe slaap.” De vluchtelingen mochten 
enkele dagen in de kerk verblijven, maar 
de Duitse commandant vond het eigenlijk 
veel te gevaarlijk. De geallieerden wensten 
deze ideale uitkijktoren zo snel mogelijk 
uit te schakelen. De vluchtelingen mochten 
wel in een onderaardse schuilplaats bij de 
kerk verblijven. Een kuil van 15 meter lang, 2 
meter breed en 2 meter diep werd met man 
en macht gegraven. Dat was zwaar werk 
in de vette Bokhovense klei. Over de kuil 
werden houten palen gelegd. De regen-
pijpen van de kerk dienden als luchtko-
kers. Er sliepen niet minder dan 41 man in, 
maar toen aan de andere kant van de kerk 
een nieuwe schuilkelder werd gegraven, 
konden 14 personen daar hun heil zoeken. 
Ze gebruikten altaarkleedjes als dekens en 
knielkussens als hoofdkussens. In Bokhoven 
was er voor de vluchtelingen meer dan 
voldoende melk, brood en vlees. De koeien 
en paarden werden door granaatvuur in de 
weilanden getroffen. “Over het eten hadden 
wij dus niets te klagen. Wij leefden zoals wij 
dat in geen jaren meer gedaan hebben … 
Dikwijls zaten wij met een stuk vlees dat zo 
groot was, dat wij het met beide handen 
moesten vasthouden. Wij zaten dan als 
roofridders de stukken vlees met de tanden 
eraf ter rukken.”

Bezorgd gezicht
De Duitse soldaten in Bokhoven, zo stelde 
Piet Roodnat vast, waren grotendeels 
oudere mannen die met liefde over thuis 
spraken en foto’s van vrouw en kinderen 
lieten zien. Zij zagen in dat de oorlog 
verloren was. De Duitse commandant 
vertelde hem op zaterdag 4 november 
dat de Duitse soldaten zich zouden terug-
trekken. “Ga maar gauw aan de anderen 
vertellen, dat wij hier wegtrekken. Dus 
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jullie kunnen morgen naar huis.” De Duit-
sers waren zondag 5 november in alle 
vroegte vertrokken. De vluchtelingen twij-
felden over hun vertrek. ’s Middags reden 
acht tanks van de ‘Tommies’ Bokhoven 
binnen. “Iedereen was gek van vreugde, 
alles kwam uit de kelders en andere schuil-
plaatsen tevoorschijn. Men liep de tanks 
tegemoet, klom erop en reed mede het 
dorp binnen.”  Hoewel iedereen blij was, 
liep pastoor Breugelmans echter met een 
bezorgd gezicht rond. Aan de andere kant 
van de Maas, nog geen 200 meter, lagen 
de Duitsers. Zij openden direct het vuur 
op de tanks. Pastoor Breugelmans maande 
iedereen direct de schuilkelders in te gaan. 
Piet Roodnat ontsnapte aan de dood, toen 
een granaat over zijn hoofd vloog en een 
tank bijna raakte. Door de luchtdruk werd 
hij tegen de tank gegooid. Hij kroop naar 
de schuilkelder. “Het was een geknal van 
jewelste om ons heen, granaten sloegen 
om de schuilkelder heen in de grond, 
stukken steen van de kerk hoorden we op 
ons vallen.” Diezelfde zondagavond staken 
Duitse soldaten met een roeiboot over. Zij 
maakten een graf voor een gesneuvelde 
kameraad. “Met kleding en al werd hij in 
een kuil gedeponeerd. De kuil werd dicht-
gegooid, bloemen op het graf en daarna 
een houten kruis”, aldus Piet Roodnat. 
Volgens de aantekeningen van pastoor 
Bruegelmans ging het hier waarschijnlijk 
om de 37-jarige Alfons Hans, die op 28 
oktober 1944 overleed en op het kerkhof 
van Bokhoven werd bijgezet.
De familie Roodnat vertrok op maandag-
morgen 6 november om tien uur. Met grote 

witte vlaggen liepen de vluchtelingen rich-
ting De Dieze onder aan de dijk. Ze bereikten 
Engelen, dat volgens Piet Roodnat een 
‘toonbeeld van oorlogsellende’ was. Geen 
huis was heel gebleven, de straten bezaaid 
met meubelen, glas, steen en omgeschoten 
bomen, het dorp leek uitgestorven. Uitrus-
tingstukken van Duitse soldaten, kapotge-
schoten helmen, uniformen aan stukken 
gescheurd, koppels, gebroken geweren, 
alles lag hier op en over elkaar. Piet 
Roodnat beschreef verder heuveltjes met 
een geweer, waaronder een dode soldaat 
lag, en bergen leeggeschoten hulzen: het 
trieste beeld van de oorlog. Uiteindelijk 
bereikte de groep de Bossche Veemarkt, 
waar ze koffie en brood kreeg. Thuis In de 
Indische buurt werd de familie Roodnat als 
herrezen verwelkomd. Men dacht dat ze 
verdronken waren en in het Bossche stad-
huis waren ze als vermist opgegeven. Ze 
hadden een moeilijke periode doorstaan. 
Hoofdzaak vond Piet Roodnat: “Wij waren 
bevrijd van de moffen, hoewel de tol die wij 
hebben moeten betalen hoog was.”

Reacties op oproep:
Ik wil de lezers bedanken voor tips en 
materiaal. Oud-pastoor Xaveer van der 
Spank heeft mij bijzonder geholpen met 
deze oorlogsherinneringen van Roodnat 
en de aantekeningen van pastoor Breu-
gelmans. De familie Roodnat ben ik zeer 
dankbaar voor tips en opmerkingen. Ik ben 
nog steeds op zoek naar alledaagse foto’s/
documenten van Bokhoven en Engelen 
uit de periode 1939-1950. Meld je bij Kees, 
oordhist@home.nl of 06-10481942.

Foto: Oorlogsverwoestingen zijn duidelijk zichtbaar aan de toren en 
het middenschip.
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Zomerfeest in Italiaanse sfeer
Op zaterdag 31 augustus jl. organiseerde de 
bewonersvereniging van Slot Haverleij op 
het Oberonplein weer een zomerfeest met 
leuke programmaonderdelen.
We spraken Marloes en Annemoon van de 
organisatie: “Het feest is dit jaar in Itali-
aanse sfeer met een Italiaans buffet en 
pizza’s. We hebben ongeveer 200 eters en 
zijn dik tevreden.”  
In de middag was er voor de kleintjes 
schminken en een springkussen. Voor de 

jeugd was er een pannakooi en tafeltennis 
en voor jong en oud was er ‘Ren je rot op 
het slot’. Quizmaster Jeffery Maas wist dit 
oude spel nieuw leven in te blazen met 
allerlei vragen over Engelen. De winnaars 
mochten steeds iets kiezen uit de grabbel-
mand. 
Rond zes uur was het smikkelen van ter 
plaatse gebakken pizza’s in diverse smaken 
of van een zeer uitgebreid Italiaans buffet 
met lasagne, pasta’s en salades. Ter afslui-

ting was er ambachtelijk Italiaans ijs. Helaas 
werd de zomerse sfeer kort onderbroken 
door een flinke onweersbui. Een lampion-
nenoptocht in de schemering en de DJ’s 
Jens en Joery maakten het feest compleet.
De organisatie dankt Auto Haarsteeg, Floris 
makelaars, ReBrown lunchen, Marciano’s 
haarstyling, System D technische instal-
laties, Booztlifestijle voeding in balans en 
PLUS Mulder voor de fantastische mede-
werking.



Sponsors bedankt
Het viscomité van het Vakantiejeugdwerk, bestaande uit John Bouley, Frans van Breemen en Ton Richt, bedankt PLUS Mulder, MSB motoren, 
Fysio Engelen, Blank autoschade, Glaudemans hengelsport, Auto Haarsteeg, Marechal elektro, Vakman aan huis, Gek op Zon, Hooghiem-
stra assurantie, Smulders straalwerk, Ger van Zeelst loodgieter, Van Oosterhout grondwerk, Brouwers Transport, Jan van Keulen, Henk 
Sommers, Ad Bok, Tineke van der Lee, Frank van Schijndel, Jac Lemmen, Marco Korthals, Joop Hoover en Annie Kastelijn voor de financiële 
medewerking. De viswedstrijden zijn dit jaar weer prima geslaagd met mooi weer en veel belangstelling.  Bij de jeugd was de eerste prijs 
voor Kyran van Oss met 71 cm., de tweede voor Jonna Smoes met 64 cm. en Luuk van Bokhoven ging met 49,5 cm. met de derde prijs naar 
huis. Bij de volwassenen won Jan Willem Richt, tweede was Erwin Vos en Ingrid van Breemen won de derde prijs. Het vissen op dinsdag is 
financieel mogelijk gemaakt door PLUS Mulder en Qwash.
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Op zaterdag 17 augustus is het 50-jarig jubi-
leum van het Vakantiejeugdwerk in Engelen 
op een gezellige manier gevierd in een tent 
op de speelweide aan het Postekampke. In 
de middag was het, mede door het slechte 
weer, wat minder druk. De aanwezige jeugd 
genoot van de rodeostier, het springkussen 
en een echte KIDZ-dj tijdens de jeugddisco. 
’s Avonds was er volop belangstelling. Er 
waren een aantal genodigden aanwezig, 
waaronder Annie Cornelissen. Zij was 50 
jaar geleden betrokken bij de start van 
deze jaarlijkse traditie. Christien, Ine, Frenk 
en Annemieke, die afscheid gaan nemen 
van het comité, werden door het publiek 
op enthousiaste wijze bedankt. Door de 
muziek van ReCo Audio, met drie goede 
live optredens, zat de stemming er goed 
in. Ook de verzorging door de bar van De 
Engelenburcht was prima. Het team Vakan-
tiejeugdwerk kan terugzien op een mooie 
avond. 

Jubileum Vakantiejeugdwerk
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Tennisvereniging Engelen

Mishandeling
Op 24 augustus werden rond 9.00 uur naar 
aanleiding van een verkeersconfl ict twee 
vrouwelijke wandelaars mishandeld door 
een autobestuurder. Ze raakten gewond 
en de bestuurder ging er vandoor. Middels 
getuigenverklaringen en foto’s kon deze 
direct achterhaald worden. De vrouwen 
deden aangifte en de bestuurder werd later 
verhoord en deed tegen-aangifte. De zaak 
wordt verder afgehandeld door justitie.

Onzedelijk gedrag
Op 25 augustus rond 20.30 uur verrichtte 
een 36-jarige man uit ’s-Hertogenbosch 
onzedelijke handelingen en deed verve-
lende voorstellen aan een aantal meisjes 
nabij het Engeler Visserspad. Er werd geen 
aangifte gedaan. De man werd toch aange-
sproken door de politie op zijn gedrag en 
bleek onder invloed van alcohol en drugs. 
Hierop kreeg hij een rijverbod.

Naaktrecreatie
Op 26 augustus omstreeks 21.00 uur 
meldden mensen overlast van een zestal 
naakte mannen die de bosjes in en uit 
liepen in het Staatsbosbeheer gebied nabij 
het Engeler Visserspad. De mannen werden 
niet meer aangetroff en door de politie. 
Naaktrecreatie is alleen toegestaan op het 
aangewezen naaktstrand bij het strandbad. 

Diefstal
Op 27 augustus tussen 14.00 en 17.00u werd 
een E-bike weggenomen uit de stalling aan 
het Engeler Visserspad. Het betreft een 
fi ets van het merk Flyer, type L5 Ladies. Er 
werd aangifte gedaan. Heeft u informatie 
over deze gestolen fi ets, neem dan contact 
op met de politie.
Tussen 01 september 21.00 uur en 02 
september 11.30 uur werd ingebroken in 
twee bedrijfswagens aan de Bloemendaal. 
Uit de voertuigen werd communicatieap-
paratuur weggenomen. Er werd aangifte 
gedaan en er zijn camerabeelden.

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



De TweeTerp augusTus 2019 • pagina 41

Aanschuiven op De Locatie: vers eten van de akker
Riet Mangnus

Elke laatste maandag van de maand 
wordt er op zorgboerderij De Locatie een 
aanschuiftafel georganiseerd. Iedereen 
die wil, kan aanschuiven! Jongeren koken 
samen met hun begeleiders een warme 
maaltijd. Samen eten van producten uit 
eigen tuin. Het idee achter de aanschuif-
tafel is verbindingen leggen tussen 
buurtbewoners en jongeren. Zorgboer-
derij De Locatie biedt zorg aan jongeren 
die buiten de reguliere hulpverlening 
vallen. Het primaire doel is om jongeren 
die in de problemen zijn geraakt, weer 
op pad te helpen door kleinschalige 
en persoonlijke hulp te bieden in een 
vertrouwde omgeving.

Maandagavond 26 augustus fietsen we 
naar de aanschuiftafel  bij De Locatie. 
Buiten is met mozaïektafels een gezellig 
zitje gemaakt voor de hongerige gasten en 
we krijgen om te beginnen koffie en thee 
aangeboden. Vrijwilligster en kok van de 
avond Willemijn heet ons welkom en legt 
uit wat zij en vrijwilliger Nourdin samen 
hebben klaargemaakt. Het menu dat volgt 
is erg gevarieerd en oogt zo aantrekkelijk 
dat we geheel verrast zijn. 

We krijgen verrukkelijke, luchtige preisoep 
met limoen en rode peper. Bij de volgende 
gang staan er zoveel mooie gerechten 
te lonken dat je echt niet weet wat eerst 
te kiezen. Salade van geroosterde bieten 
met een dressing van sherryazijn en olijf-
olie, frisse salade met kruiden en eetbare 
bloemen, salade van geroosterde palmkool 
en pompoen met een romige tahindres-
sing, snijbiet stoofschotel met sesam en  
knoflook. Daarnaast voor de vleesliefheb-
bers kip, aardappelen en diverse groenten, 
gebakken banaan, gegrilde zoete aardappel 
in de schil en gegrilde pompoenschotel. En 
bijna alles uit eigen tuin, vertelt Willemijn. 

Het idee van de aanschuiftafel is dat  het 
mes aan alle kanten snijdt: de jongeren die 
op De Locatie wonen en werken schuiven 
aan en kunnen ervaren hoe het is om te 
eten met mensen die je niet kent en een 
gesprekje met hen aan te gaan. Ze werken 
ook in de moestuin en in de keuken en zien 
zo hoe het eten van het land via de keuken 
naar heerlijk gemaakte gerechten gaat. De 
gasten kunnen omgekeerd ook kennis-

maken met De Locatie en de jongeren die 
er werken en tegen een geringe vergoe-
ding heerlijk eten. Een verrassende combi-
natie. De aanschuiftafel is zoals gezegd 
elke laatste maandag van de maand aan de 
Gemeint 3 in Vlijmen (achter het Engeler-
meer).  Bij minder weer uiteraard binnen. 
Kosten: € 5,00 per persoon. Opgeven kan 
per mail: delocatie@zorgboerenzuid.nl.
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Dorpsagenda
De Tweeterp verschijnt elke 
maand en wordt gratis huis 

aan huis verspreid in 
Engelen en Bokhoven. 

Oplage: 2.2�5 stuks

Redactieadres
Mevrouw Kitty van de Grint, 
Heuvel 11, 5221 AP Engelen 

 073-6311822
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 Henrike Dekker en Paul Volger 

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff  en Wim 

Daemen

Fotografi e
Wim Roelsma en

Yvonne van Roosmalen

Website
Claire Volger

 www.tweeterp.nl 

Distributie
 Jan van de Ven, 

Ad de Bok 06-50508782 
Frans Rooijakkers 06-57010470

Financiële administratie
Elly van Os

Advertenties
advertentie@tweeterp.nl 
voor aanlevercondities: 

zie www.tweeterp.nl

Drukwerk is verzorgd door

De volgende editie 
verschijnt in het weekend 

van 12 oktober
Kopij moet uiterlijk 

dinsdag 1 oktober
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 18 & 25 sept
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Do 19 sept tot en met 
zo 22 sept

Engelens Weeknd
in het Engelerpark

Vrijdag 27 sept Popquiz
in De Engelenburcht

Zondag 29 sept
14.00 uur

FC Engelen tegen VV DSC

Dinsdag 1 okt
10.00 uur

Ko�  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag 2 okt
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Woensdag 6 okt
vanaf 11.00 uur

Atelierroute
in het hele dorp

Heesterburgh verrijkt de Haverleij.
Er komen daar vrijstaande woningen bij.
In ontwerp als een 'Bourgondisch' dorp, 
en wel op een kilometer-afstands-worp. 
Bokhoven komt steeds dichter nabij.



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


