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Herdenking 75 jaar bevrijding
Afscheid pastor Fons Boom
Terugblik Engelens Weeknd
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Sport- en Ontspanningsmassage
Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

CB Life in het kort: Ben je opzoek naar
ontspanning, dan ben je aan het goede
adres. CB Life biedt een divers aanbod
van sport- en ontspanningsmassage.
Heb je een drukke agenda?
Het is ook mogelijk om een afspraak te
maken voor een behandeling aan huis.

www.cblife.nl

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl
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Van de bestuursraad
150ste openbare AED in Den Bosch onthuld
en website HartveiligDenBosch.nl live!
Margot van den Oord
Op 1 oktober werd bij eetcafé De Druif op
de Markt de 150ste AED in de openbare
ruimte onthuld. Ook deze AED is 24 uur
per dag, zeven dagen in de week inzetbaar
in geval van een melding van een hartstilstand in de omgeving. Daarvoor is de AED
aangemeld bij HartslagNu. Toen de stichting Hartveilig Den Bosch half 2017 begon,
hingen er nog maar 90 aangemelde AED’s
buiten. Dat betekent dat er in bijna twee
jaar tijd 60 bij zijn gekomen. Maar we zijn

er nog niet. Om onze gemeente hartveilig
te maken moeten er nog zo’n 30 AED’s bij
komen.
En burgerhulpverleners worden opgeleid
en aangemeld bij HartslagNu!

Reanimeren redt levens. Het slachtoffer overlijdt wanneer u niets doet.

Elke week worden 330 personen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Een
hartstilstand kan overal voorkomen. Dat
kan in de huiselijke sfeer zijn, op uw werk,
bij uw sportvereniging of gewoon op

straat. De kans is aanwezig dat u als eerste
aanwezig kunt zijn om hulp te bieden. In
veel gevallen nog vóórdat professionele
medische hulp aanwezig is.
Door binnen 6 minuten te starten met reanimeren en aanvullend een AED te gebruiken,
vergroot u de kans op overleven van een
slachtoffer van een hartstilstand aanzienlijk.
Hoe meer mensen leren reanimeren, hoe
beter. Snel en doeltreffend handelen redt
levens!
Weet ook wat te doen in geval van een
hartstilstand. Volg een basis- of herhaalcursus reanimatie en draag bij aan een
‘hartveilige omgeving’. Door u vervolgens
aan te melden als burgerhulpverlener bij
het alarmeringssysteem van Hartslagnu,
bent u snel oproepbaar voor hulp bij een
reanimatie in uw buurt.

Waar kunt u terecht voor cursussen
en trainingen?

De Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch:
www.reanimerenleren.com
Het Rode Kruis, afdeling Den Bosch: www.
rodekruis.nl/den-bosch/
De Katholieke EHBO-vereniging: www.
ehbodenbosch.nl

AED’s in gemeente Den Bosch per 1 oktober 2019, de groene zijn 24/7 bereikbaar!

Zie voor verdere informatie de gloednieuwe
website www.hartveiligdenbosch.nl

Vrijwilligers gevraagd voor realisatie van
onze eigen ijsbaan
Iemand die gewoon de jeugd een goed hart toedraagt, om
deze winter een ijsbaan te helpen realiseren nabij de kruising
Omloop/ Bellaard.
Vorige winter was het helaas niet mogelijk in verband met de
te vroeg invallende dooi.
Alle voorwaarden voor het realiseren van zo’n ijsbaan zijn reeds
voorbereid door een kleine werkgroep en nu maar wachten op
de vorst!
Laat het weten aan John Branderhorst: 06-10148293 of via
e-mail:  jb@bestuursraad.nl

Onthulling 150ste openbare AED in gemeente Den Bosch
door wethouder Ufuk Kahya, bij eetcafé De Druif

Lees verder op pagina 5
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Voor jouw unieke invalshoek

www.artishoot.nl

Studio
Feesten
Bruiloften
Evenementen
Bandfotografie
Bel Wim
voor een afspraak

06 344 138 87

Profielfoto voor social
Kinder/familie fotoshoot

Portretten
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Glasvezel in Den Bosch
John Branderhorst
Donderdag 19 september is door leden van
de BREB een platformoverleg bijgewoond,
waarin alle wijk-, dorps- en bestuursraden
van de gemeente Den Bosch   zijn vertegenwoordigd. Viermaal per kalenderjaar
worden deze bijeenkomsten gehouden,
waar we direct geïnformeerd worden over
ontwikkelingen en actuele zaken.
Op deze bijeenkomst stond o.a. de aanleg
van glasvezel op de agenda. Ik wil u deze
korte informatie niet onthouden, te meer
daar er al enkele individuele personen
verzocht hebben om meer informatie
omtrent dit onderwerp.
Binnen de gemeente Den Bosch zijn al
enkele wijken voorzien van glasvezel. Met
name het Paleiskwartier, Rosmalen, de
Groote Wielen, Nuland, Vinkel en Bokhoven
zijn aangesloten. De samenwerkingsovereenkomst met KPN is onlangs op initiatief van KPN verlengd met een jaar om
nog eens 10.000 woningen in een of twee
wijken te gaan verglazen. KPN is bezig om
die ambitie voor uitrol in 2020 verder uit te
werken voor de wijken West en mogelijk
Graafsepoort/Hintham.
In de planning voor 2020 staat voor ons
bestuursgebied (Engelen, Bokhoven en
Haverleij) slechts de aansluiting van de
twee nieuw te bouwen kastelen in de planning. Eerder had KPN plannen om  Haverleij in zijn geheel aan te sluiten, maar in de
voorbereiding daarvan zijn dusdanige tech-

nische problemen naar voren gekomen, dat  
KPN voorlopig heeft afgezien van verdere
uitwerking en aanleg. Welke problemen er
zijn is onbekend.
Opmerkelijk is de verantwoordelijkheid
voor deze planning.
Momenteel zijn er drie partijen die binnen
de gemeente actief zijn t.w. KPN/Reggefiber, E-Fiber en MiddenBrabantGlas. Deze
laatste heeft in coöperatieverband de glasvezel in Bokhoven gerealiseerd. KPN is zich
momenteel sterk aan het profileren voor
uitrol in de rest van de gemeente.
De rol van de gemeente blijft beperkt tot
het stellen van randvoorwaarden over
de uitvoeringswijze in de overeenkomst.
Zij coördineert, informeert, stimuleert en
adviseert hierbij en begeleidt en ziet toe
op de juiste aanlegwijze. De aanbieders
(3 partijen) en de afnemer (klant) zijn in
dit proces de hoofdrolspelers omdat deze
commerciële partijen voor eigen rekening
en risico investeren en daarin hun eigen
afwegingen en keuzes maken.
Met KPN is de gemeente in gesprek over
een nieuwe overeenkomst en planning voor
2021-2025 voor de rest van de gemeente.
Daarover kunnen nog geen concrete acties
worden gemeld.

5-G-netwerk

Een andere ontwikkeling is de uitrol van
een 5-G-netwerk. Zoals we weten is dit een
landelijke ontwikkeling, maar de voorspelling is dat dit de eerste jaren nog niet erg
concreet zal worden. Er werd gemeld dat de

wetgeving (Telecommunicatiewet) hierop
momenteel nog moet worden aangepast.
Ook lopen er diverse onderzoeken naar
de gezondheidseffecten van dit snelle
netwerk. De gemeente heeft, net als vele
andere gemeenten en organisaties, een
reactie ingediend op de consultatieronde,
die landelijk is gehouden. Afgewacht moet
worden wat de Minister van Economische
Zaken hiermee gaat doen.
Kortom: er is nog heel veel onduidelijk.
De gemeente Den Haag heeft zich opgeworpen als experimentgemeente. Mogelijk
komen er ook wat publicaties in de media
hierover, maar dan bent u alvast op de
hoogte van de huidige stand van zaken.

Korting op een regenton!
Inwoners krijgen van 10 oktober tot en met
10 november 2019 € 25,- korting op een
regenton.
Een regenton is een slimme manier
waarmee je eenvoudig schoon regenwater opvangt. Je gebruikt het vervolgens
bijvoorbeeld in je tuin. Daarmee bespaar je
eenvoudig kostbaar drinkwater. Bovendien
maak je er je tuin klimaatbestendig mee. En
zo kun jij lekker genieten van je tuin!
Knip de bon uit, vul ‘m in en krijg direct
€ 25,- korting op een regenton.
Je levert de bon in bij: - Groenrijk Den
Bosch, Graafseweg 244-246A, - Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, - Intratuin
Rosmalen, Empelseweg 9.
Bekijk www.waardevolwater.nl/kortingopeenregenton voor meer informatie.

€ 25 korting op een regenton
Van 10 oktober tot en met 10 november 2019

Postcode

krijgen inwoners van gemeente ‘s-Hertogenbosch

Huisnummer

maar liefst € 25,- korting op een regenton.
Actievoorwaarden
Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij:

•

Groenrijk Den Bosch, Graafseweg 244-246A, Den Bosch

ingevulde bon voor inwoners van de

Intratuin Rosmalen, Empelseweg 9, Rosmalen
Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, Rosmalen

Korting alleen op vertoon van de volledig

gemeente ‘s-Hertogenbosch.
•

De korting is geldig op alle regentonnen
in het assortiment.

•

Maximaal één bon per huishouden.
Minimum aanschafbedrag = € 45,- incl.
accessoires.

•

Actieperiode: 10 oktober t/m 10 november
2019.
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AGENDA

11 Okt Lammerentour xl Live @ Dieze Podium | 20:00 uur | €15 p.p

De Lammerentour XL is dé mogelijkheid om jong
cabarettalent te leren kennen.

13 okt The pinktones live @ Dieze Podium | 15:00 - 18:00 uur | Gratis!
De missie van de band is: R&B, R&R, Rockabilly, Surf, Latin,
Country en Irish folk op authentieke wijze te spelen.

18 okt Watch&Bite: Turks Fruit | Film begint om 20:30 uur | €7.50 p.p
Deze iconische film is een hommage aan Rutger Hauer. Vanaf
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18.00 serveren wij een Turkse maaltijd.

20 okt Hangar 9 Live @ Dieze podium |15:00 - 18:00 uur | Gratis!
Hangar 9 brengt swingende Jazz met latin beats, live op het
Diezepodium.

8 Nov Watch&bite: RocketMan| Film begint om 20:30 uur | € 7.50 p.p
'Rocketman' vertelt het waargebeurde verhaal van Elton John,
die na het conservatorium uitgroeide tot superster.

10 nov Koelcell live @ Dieze podium |15:00 - 18:00 uur | Gratis
Deze band met stevige rockwortels speelt verrassende 'lazy'
covers van Shocking blue tot Armin van Buuren.
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Voor meer info over deze evenementen zie onze website
of stuur ons een email: engelenburcht@engelenburcht.nl
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Er komt weer een Pubquiz aan!
Yes ... het is weer zover! De zesde Pubquiz
staat voor de deur. De quiz staat al in de
steigers, hier en daar is nog wat bijschaafwerk nodig, en dan kunnen we in januari
weer een gezellige pubquizavond beleven.
Dus noteer maar in je agenda: vrijdag 24
januari 2020 vanaf 20.00 uur in De Engelenburcht.
Net zoals de vijf vorige edities behandelen
we het actuele nieuws, sport, geschiedenis,
kunst, wetenschap, films en nog veel meer.
Ook hebben we volop plaatjesrondes. En
zoals jullie van ons gewend zijn: we gaan met lekkere buitenlandse biertjes en heerlijke borrelhapjes - van de zesde Pubquiz
in Engelen een gezellige boel maken, met
hopelijk weer een mooie opkomst.
Let op! In de volgende Tweeterp doen
we jullie twee vragen cadeau! Houd het
in de gaten en doe er je voordeel mee!
Aanmelden via:   avandendungen@planet.
nl. Deelname is gratis.

Intocht Sint Nicolaas

Op zondag 17 november a.s. brengt Sint
Nicolaas met een groot aantal van zijn
Pieten weer een bezoek aan Engelen. De Sint
en zijn Pieten worden om 13.15 uur verwacht
aan de kade van de Graaf van Solmsweg.
Hier zullen ze worden ontvangen door
de wethouder. Vooraf wordt de jeugd, en
natuurlijk ook de ouders, op een gezellige
manier vermaakt.  Wees dus zeker om 13.00
uur aanwezig om dit feest niet te missen.
Na de intocht gaat de Sint met zijn Pieten
naar De Engelenburcht. Daar zal hij worden
ontvangen door de kinderen, die samen
met de Pieten zingen en springen en er een
gezellige middag van maken. De ontvangst
in De Engelenburcht start om 14.30 uur en
duurt maximaal een uurtje, hiervoor heeft u
wel een toegangsbewijs nodig!

weer een leuk cadeautje mee.“
Dus leg de kleurtjes maar vast klaar! De
mooi gekleurde plaat kun je inleveren:
bij  Femke van Falier, Zonneweide 27, op 12
en 14 november van 17:30 tot 19:00 uur, bij
Marieke Havermans, Parcivalring 113, op 11
en 13 november van 14:00 tot 19:00 uur, en
bij Jacqueline de Rouw, Fientje Brouwersstraat 28, op 13 en 15 november van 14:00
tot 19:00 uur.  

Na het inleveren van de kleurplaat krijgt elk
kind een cadeautjesbon en een toegangsbewijs voor De Engelenburcht. Voor
kinderen die wel in Engelen wonen maar
een andere school bezoeken, geldt dat
zij natuurlijk ook een kleurplaat kunnen
ophalen en inleveren bij de genoemde
adressen. Wil je op de hoogte blijven van
de Intocht van de Sint, volg ons dan op
Facebook Sinterklaascomité Engelen.

Kleurplaat  

Ook dit jaar willen we de zaal weer versieren
met mooie kleurplaten. In de eerste week
van november worden bij de kinderen in
groep 1 t/m 4 van de beide basisscholen
in Engelen en bij Eigenwijze kleurplaten
verspreid. Alle overige peuters vanaf 2 jaar
kunnen hun kleurplaat ophalen bij PLUS
Mulder.
Natuurlijk wordt er alweer druk gemaild
met de mailpiet en die schrijft het volgende:
“De   Sint brengt voor alle peuters vanaf 2
jaar en de kinderen van de groepen 1 t/m 4,
die een mooie kleurplaat hebben gekleurd,
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Volgende vergadering BREB
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag
4 november 2019 om 20.00 uur in De
Engelenburcht. Insprekers kunnen zich
aanmelden tot   4 november 12.00 uur via
info@bestuursraad.nl  Voor eerdere vergaderstukken zie www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

WIJ ZIJN
BEGONNEN!
Voeding in balans
Titaniumlaan 82 ‘s-Hertogenbosch
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20

‘Gun jezelf een Boozt naar een gezond innerlijk
en een stralend uiterlijk.’  

van Lieke Mommersteeg
René van der Hoeven
Of ik zin had in een interview met een
schoonheidsspecialiste. Dat liet ik me geen
twee keer zeggen, dus binnen de kortste
keren zat ik op de fiets en kort daarna aan
de koffie in een aangenaam strakke, sfeervolle, lichte, open ruimte met een opvallende boomstamtafel. In de aangrenzende
kamer staat een comfortabele behandelstoel. Lieke Mommersteeg (25), eigenaresse
van Boozt Lifestyle, voorheen beautysalon
‘Le Liek’, is de rust zelve. Ik voel me meteen
op mijn gemak. Ze vertelt over haar opleiding tot schoonheidsspecialiste en haar
latere specialisatie in voeding en lifestyle.
Vanwaar die combinatie? “Je lapt de ramen
thuis toch ook niet alleen aan de buitenkant, je moet ook aandacht hebben voor
het binnenwerk.” Maar er is meer.

Keerpunt

Combineerde ze haar werk in haar eigen
beautysalon aan huis eerst nog met werk in
een groentespeciaalzaak – “ik weet álles van
perzikhuidjes en appelwangen, hahaha” - in
2019 ging het roer om. “In de jaren ervoor
dreigde ik een eetstoornis te ontwikkelen.
Ik verdiepte me in voeding en hoe je een
ongezond eetpatroon doorbreekt, om weer
normaal te kunnen genieten, zonder jezelf
meteen te straffen of ellendig te voelen.
In een aanvullende opleiding leerde ik
anderen die worstelen met hun voedingspatroon, professioneel te helpen en te
begeleiden.”

Samenwerking

“Het is daarna allemaal heel bijzonder
gelopen. Tijdens mijn opleiding tot
schoonheidsspecialiste liep ik stage bij
salon Snooz. Met de eigenaresse had ik
meteen een enorme click en ook na de
stage hielden we contact.” Toen er in
februari een bedrijfsruimte vrijkwam boven
Snooz, hoefde Lieke dan ook niet lang na
te denken. Ze verhuisde met haar salon en
kennis van voeding en lifestyle. “Het blijven
twee aparte bedrijven, maar we werken wel
veel samen als Snooz & Boozt. We voeren
een gezamenlijke agenda en kunnen ook
heel makkelijk doorverwijzen: onze klanten

hoeven enkel een trapje op of af. Beneden
schoonheidssalon Snooz, boven BooztLifestyle, een ideale combinatie.”   

Voeding en Schoonheid

Omdat ze zelf heeft ondervonden wat
goede voeding betekent en hoe die van
invloed is op je levensvreugde, zit ze met
haar klanten al vrij snel op dezelfde golflengte. Er komen veel mensen die het
vertrouwen in hun lichaam kwijt zijn. Door
stress of verdriet geraken mensen vaak
in een minder goed eetpatroon. Lieke
probeert de oorzaak te achterhalen en
zoekt oplossingen. “Het gaat niet alleen
om afvallen, al is dat vaak wel het belangrijkste doel. Ik vind het mooi om te laten
zien hoe goed je lichaam reageert als je
aandacht hebt voor je voedingspatroon.
Vaak neemt het lichaamsgewicht dan bijna
als vanzelf af. En van meer zelfvertrouwen
kom je echt niet aan.” Ze vindt het heerlijk dat ze kan helpen en geniet van het
vaak vrij intensieve contact. Lieke maakt
makkelijk contact en blijft niet alleen aan
de oppervlakte. “Een schoonheidsbehandeling werkt ontspannend en het is vaak of
er in de stoel meer van de mensen afvalt
dan dode huidcellen alleen. Klanten leggen

soms hun ziel en zaligheid op tafel. Ook dat
is goed en helpend. Ze waarderen oprechtheid en stellen het zeer op prijs als ik bij een
volgend bezoek nog eens terugkom op het
vorige gesprek. De behandelstoel is zeker
geen biechtstoel, maar wie bij mij komt,
mag ervan uitgaan dat ik wel het ‘biechtgeheim’ hoog heb zitten. What happens
in Boozt, stays in Boozt.” In haar praktijk
komen ook steeds meer tieners en mannen.
Reclame maakt ze in De Tweeterp en via
flyers. Haar klanten komen nu nog vooral
uit Engelen en Bokhoven.

Mogelijkheden

Consulten voeding:
Eenmalig of een traject van 3, 6, 12 maanden,
bestaand uit een intakegesprek en respectievelijk 4/8/16 consulten.
Behandelingen schoonheid:
Main Facial Treatmentz./Skin Specialtiez./
Body Dessertz./Side Treatmentz.
Op de website kunt u exact zien waarvoor
u terechtkunt.
Nieuwsgierig?  www.booztlifestyle.nl
06 16045520
Na een kwartiertje fietsen was ik weer thuiz.
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Salvador Allendelaan 5
5231 BZ ‘s-Hertogenbosch
073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl

...ik voel me veilig
en vertrouwd

PRAKTIJK
VOOR
DARMGEZONDHEID
PRAKTIJK VOOR
DARMGEZONDHEID
LEZING

“Omhels je darmen”

Tijdens deze lezing vertel ik je alles wat je
wilt weten over gezonde darmen.

Woensdag 16 oktober (19.00-21.00 uur)
&
Zaterdag 26 oktober (11.00-13.00 uur)
Een gezellige en informatieve lezing met een drankje en
een hapje bij Gezondheidscentrum Lage Leun,
Kraanvogellaan 13, Den Bosch/Engelen.
Kosten: 5,- euro
Geïnteresseerd? Graag even aanmelden per
email naar lily@naturaldietcoaching.com
of bellen naar 06 82196120
www.naturaldietcoaching.com

Herdenking 25 oktober
In de week van 20 tot en met 27 oktober
a.s. 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 aangericht.
Op vrijdag 25 oktober is er om 13.30 uur een
bijeenkomst in De Engelenburcht met de
ontvangst van het bevrijdingsvuur, muziek
van muziekvereniging MCE, zang van het
Kadekoor en soliste Llio Evans uit Wales,
een presentatie met veel beeldmateriaal

door oorlogshistoricus Jaques Didden
over de bevrijding van onze dorpen en de
gehele Langstraat door Schotse bevrijders,
en terugblikken door Kees van den Oord
en Frans Lucas. Ook wordt er een tentoonstelling ingericht door Heemkundekring
Angrisa. De middag wordt afgesloten met
een kranslegging bij het monument door
wethouder Jan Hoskam en het noemen van
de namen van de 22 oorlogsslachtoffers
van Engelen en Bokhoven.
Wij willen u oproepen om bloemen mee te
brengen om deze bij het monument neer
te leggen. Na afloop wordt u uitgenodigd
voor een drankje om wat na te praten en de
tentoonstelling te bekijken.
Ter gelegenheid van deze herdenking zal er
een nieuw boek worden gepresenteerd met
de titel ‘Engelen en Bokhoven bevrijd’. Dit
boek is, in samenwerking met Frans Lucas
en Angela van den Dungen, geschreven
door historicus Kees van den Oord. Het
boek bevat een historisch overzicht van
de Tweede Wereldoorlog met bijzondere
portretten van slachtoffers en oorlogsher-

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.

inneringen van Engelenaren en Bokhovenaren. Tijdens en na de bijeenkomst kan
iedereen dit boek kopen tegen een gereduceerde prijs van € 5,00. Later zijn de boeken
verkrijgbaar via redactie@tweeterp.nl,
info@angrisa.nl of oordhist@home.nl.

Illustratie: Ton van den Bergh
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ONZE SERVICE
Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de
transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs
500k
Prijs in euro’s

Doorlooptijd in dagen

750
500
250

250k

0

0
Landelijk

Gemiddelde
beoordeling

Noord-brabant

Bighelaardij

Landelijk

Noord-brabant

8,7

9,1

Verkoop

Aankoop

Bighelaardij

Uw woning
verkopen?
Wij komen graag bij
u langs voor een
gratis & vrijblijvende
waardebepaling.

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl
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Belangrijkste Golfdag van Engelen bijna van start!
De Strijd om het Zwaard is de nieuwe
opzet van wat voorheen de Battle of the
Castles heette. Alle inwoners uit Engelen,
dorp of kasteel, zijn van harte welkom op
2 november.

Kennismaken met golf

Wil je golftips en -tricks of gewoon kennismaken met golf? De golfpro begeleidt
je tijdens diverse golfclinics. Zin om het
geleerde direct toe te passen? Doe mee aan
een Par-3 wedstrijd op de kleine baan.

Wedstrijd

Op zaterdag 2 november zal de Strijd
om het Zwaard gestreden worden! Wil je
meedoen? Neem dan deel met een team
van vier personen en ga de golfstrijd aan
met andere teams. Heb je geen compleet
team? Dan kun je ook meedoen en delen
wij jou in.

Lekker eten

Of je nu wedstrijdgolfer, beginner, partner
van een golfer of buurtbewoner bent, je
bent van harte welkom om ’s avonds van

het Fingerfood Festival te genieten. Hier
zijn kosten aan verbonden.

Heb je interesse of vragen? Stuur een e-mail
naar Zwaard2019@hotmail.com

Advertorial

Bleach hairdesign verhuisd
Al enkele jaren is Bleach hairdesign dé
plek waar veel inwoners van Engelen,
maar ook van ver daarbuiten, graag
komen. Of het nu gaat om een opfrissende knipbeurt of een totaal nieuwe
look, hier ben je aan het juiste adres.
Dat adres, daar is kort geleden iets
aan veranderd. Waar je tot voor kort
terechtkon op de Roerdomp, moet je
nu richting de Graaf van Solmsweg 87.
Aan de achterzijde vind je een geheel
vernieuwde salon.
“Ik ben vooral blij met mijn nieuwe salon,
omdat er veel meer ruimte is. Zo heb ik
niet alleen meer werkruimte, maar is er
ook een prettige plek voor een bakje
koffie ontstaan en komen de mooie
producten van Keune goed tot hun
recht op de displays”, aldus eigenaresse
Richelle Vercruyssen-Burg.
De productenlijn waar ze over spreekt, is
ook nieuw. Voorheen werd er uitsluitend

met Goldwell gewerkt, maar dat merk heeft
nu plaats gemaakt voor luxere producten

van Keune. In de salon hebben ze zich
gespecialiseerd op het gebied van
haarkleuringen en hairweaves. Richelle
vervolgt: “Door deze technieken te
combineren, kun je iemand een geheel
nieuwe look geven. Ik vind het vooral
leuk als ik het gezicht van een klant zie
oplichten als de behandeling klaar is.”
Naast de kleurbehandelingen en hairweaves, kunt je bij Bleach nog steeds
terecht voor een keratinebehandeling,
knipbeurt, styling en meer. Voor een
volledig overzicht van alle behandelingen
en prijzen ga je naar www.bleach-hairdesign.nl, daarnaast kun je Bleach volgen
op Instagram (@bleachhairdesign)
In de salon wordt alleen gewerkt op
afspraak. Er is ruime beschikbaarheid,
ook in de avonden. Voor afspraken kun
je bellen met 06 53 17 24 34, maar ook
WhatsAppen geeft een snel resultaat.
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Werken in thema’s
Op Jenaplanschool Antonius Abt  is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs en
werken we in thema’s. Kenmerkend daarbij
is het ervaren, ontdekken en onderzoeken
met veel aandacht voor de actualiteit. Daarnaast kijken we voortdurend naar welke
doelen we spelenderwijs kunnen behalen,
passend binnen onze eigen stamgroep en
thema’s.

Ik kan zelf plannen!

Plannen is een van de zeven Jenaplanessenties. Dat plannen lastig kan zijn, ervaren we
dagelijks. Je hebt van die dagen waarin alles
in korte tijd moet gebeuren. Soms overkomen je dingen of heb je het gevoel dat je
geleefd wordt. Baas over je eigen leven zijn
betekent dat je over planningsvaardigheden
moet beschikken. Op Jenaplanschool Antonius Abt bieden we de kinderen kansen om
dat te leren. We nemen kinderen niet alles
uit handen, maar betrekken hen bij hun
eigen leerproces. Als Jenaplanschool willen
we dat kinderen meer kunnen dan zelfstandig werkjes uitvoeren. We willen graag
dat ze zelfverantwoordelijk werken. Een
voorwaarde daarbij is dat kinderen dan ook
leren plannen. Want kinderen die kunnen

Het planbord in de middenbouw een
heel goed plan

plannen, kunnen:
• vertellen hoe een dag of periode zal
verlopen;
• inschatten hoeveel tijd je voor iets nodig
hebt;
• vertellen wat er van hen verwacht wordt;
• dingen in een handige volgorde doen;
• eigen leerdoelen bepalen;
• een dag- of weekplan maken;
• plannen op tijd bijstellen.

De gang die grenst aan onze groepen - dit
noemen wij een cluster - is volledig ingericht  rondom het planbord. Daarnaast zijn
er diverse hoeken gecreëerd in het cluster.
Op het planbord hangen 15 kaartjes waarop de kinderen zien en lezen welke hoek ze
kunnen kiezen. Ook staat er op het kaartje
hoeveel kinderen er tegelijk in de hoek kunnen. De kinderen hangen zelfstandig (dat
zijn ze al gewend vanuit de onderbouw)
hun sleutelhanger aan het haakje achter
het kaartje met de hoek waarvoor ze kiezen. Daarna gaan zij naar de hoek van hun
keuze. Die is gemakkelijk te vinden, omdat
daar een kaart met dezelfde afbeelding
hangt. Op die kaart staat ook het doel van
de activiteit of de hoek uitgeschreven, zodat de kinderen weten aan welk doel ze in
deze hoek werken.

Met het zelf leren plannen beginnen we al
in de onderbouw met gebruikmaking van
het planbord. In de middenbouw gingen
we met het zelf leren plannen dan weer op
een andere manier van start. Dat is natuurlijk voor kinderen helemaal niet handig,
bedachten we. We moeten als middenbouw
natuurlijk aansluiten bij wat de kinderen
in de onderbouw al geleerd hebben. Zo
maken we de overgang van de onderbouwstamgroep  (groep 1-2)  naar de middenbouwstamgroep (groep 3-4-5) zo klein mogelijk.
Het planbord met het daaraan gekoppelde
werken in hoeken is een organisatievorm
die spelend leren mogelijk maakt en daarnaast een doorgaande lijn vanuit de onderbouw vormt.

Alle materialen, die afgestemd zijn op de
diverse activiteiten die voor zowel groep
3, 4 als 5 geschikt zijn, liggen in de hoek
klaar. Op deze manier kunnen de kinderen
er ook direct mee aan de slag. Natuurlijk

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM
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WORTELS & VLEUGELS

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

gesprek

we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht
van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

spel

werk

viering

Door met elkaar te praten leren kinderen hun gedachten te verwoorden,
hun mening te vormen en kritisch naar de mening van een ander te luisteren.
We onderscheiden het leerspel, het creatieve spel,
het bewegingsspel en het vrije spel.
Het gaat om het aanleren, oefenen en gebruiken van vaardigheden
zoals lezen, taal, rekenen en oriëntatie op de wereld.
Aandacht voor belangrijke momenten
binnen de hele school of stamgroep.

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.

Locatie Slot

Locatie Park

Oberon 17
5221 LT Engelen

Engelerpark 4
5221 AM Engelen

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

zorgen wij ervoor dat de hoeken duidelijk
afgebakend zijn met een kast of mat, zodat
de kinderen in de hoek blijven en niet door
het hele cluster ‘zwerven’.
Na het werken in de hoek geven de kinderen
op hun weekplanner aan in welke hoek ze  
gewerkt hebben. We geven ze daarmee een
eigen verantwoordelijkheid bij zowel het
kiezen van de hoek als bij het registreren
van de gekozen activiteiten. De kinderen
mogen elke week één keer in dezelfde hoek
werken. De volgende keer kiezen ze een
andere hoek. Natuurlijk kan het voorkomen
dat je niet na één werktijd klaar met de
activiteit. Dan heb je als kind de mogelijkheid om op vrijdagmiddag de activiteit die
nog niet klaar was af te maken en dus een
keertje extra in die hoek te werken.

Doelgericht werken met het planbord

Het planbord gebruiken we in de middenbouw niet alleen om de vaardigheid
plannen aan te leren, maar ook om spelenderwijs heel doelgericht te werken. Daarom
verdelen we aan het begin van het schooljaar alle doelen in vijf periodes. Een periode
loopt van vakantie tot vakantie. Daarna
bedenken we samen met de groepsleiders
van de middenbouw welke doelen geschikt
zijn om met behulp van het planbord te
bereiken. Vervolgens ontwerpen we activiteiten die passen bij het bereiken van de
gekozen doelen.  
We ontwerpen uitdagende en aantrekkelijke activiteiten waarbij de kinderen
kunnen experimenteren met doelen die
nog aan bod komen in de groep, of waarbij
kinderen oefenen met doelen die op dat
moment aan bod komen, of doelen die
herhaald worden. De doelen worden voor
de kinderen concreet geformuleerd. Gedurende het jaar veranderen de activiteiten in
de hoeken die hetzelfde blijven.
We nemen ruim de tijd om de activiteiten
aan kinderen uit te leggen, zodat we als
groepsleider daarna de mogelijkheid
hebben om met de kinderen mee te spelen
of de diepgang op te zoeken.
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FIETSENMAKER
Den
Bosch
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

Heeft u al eens nagedacht
over uw uitvaartwensen?
Vraag bij ons vrijblijvend
een wensenboekje aan.
WWW.PAULIENUITVAART.NL

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









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

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
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 mantelzorg. 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.

Zo 13 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 Mimpen-van de Griend, Riekie van
der Venne-de Groot

Wo 16 okt
14.30 uur

Lezing Handelen vroeger en
nu
Rob Gruben en Hans van Dartel

Zo 20 okt
10.00 uur

Woord- en communieviering
Voorganger in deze viering is
diaken Jan Joosten
t.i.v. Jeanne van Swieten – Kouwenhoven

Zo 27 okt
10.00 uur

Allerheiligenviering
Door onze werkgroep woord- en
communievieringen
t.i.v. Jo Boelen, Anneke de Wit –
Beekman, Riekie van der Venne
– de Groot, Ine Vinken-van
Gelder, Tini Heller, ouders v.
Kessel-v.d. Griend

Za 2 nov
19.00 uur

Allerzielenviering
Voor meer informatie zie elders
bij de parochieberichten
t.i.v. Toon en Francien van der
Aa – Wolfs, Jos van Keulen,
Christ van den Hurk, Tien
Bevers, overledenen familie
Bouwens – de Wit, Riekie van
der Venne – de Groot

Zo 3 nov

is er in onze kerk geen viering.

Zo 10 nov
10.00 uur

Woord- en communieviering
Door onze werkgroep woord- en
communievieringen
t.i.v. Jan Cornelissen

Zo 17 nov
10.00 uur

Woord- en communieviering
Voorganger in deze viering is
diaken Jan Renders
t.i.v. Henriette Beekman - Caminada

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 oorlogshandelingen? 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 nagepraat onder het genot van een drankje.

Allerzielen
Allerzielen wordt overal in de wereld
gevierd. Op begraafplaatsen, in parken, in
musea denken wij op zaterdag 2 november
aan hen die gestorven zijn. In Engelen
willen wij op deze dag iedereen, gelovige
en niet-gelovige mensen, de gelegenheid bieden om een overleden dierbare
te herdenken, ondersteund door familie,
bekenden en lotgenoten. Op zaterdag
2 november om 19.00 uur nodigen wij
belangstellenden uit om zich in de St.
Lambertuskerk te verzamelen. Dan zullen
we beginnen met een gebedsdienst, waarin
St. Lambertusparochie, Graaf van
Solmsweg 75, 5221 BM Engelen
Telefoon: 073-6311216
E: secretariaat@parochie-engelen.nl

Lees verder op pagina 18

Website: www.parochie-engelen.nl
Rabobank: NL04RABO0121907643
Het secretariaat is bereikbaar op
maandag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dopen:

De doopvieringen kunnen gehouden
worden op zondagmiddag. U kunt een
afspraak maken met Monique Janssen
(6219416), de   contactpersoon voor de
werkgroep.
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Vervolg van pagina 17
wij kaarsen branden voor de overleden
parochianen van dit jaar. Vanaf de kerk
lopen we rond 19.30 uur onder begeleiding
van het Crèvekoor in een lichttocht naar het
kerkhof. Hiervoor is ieder van harte uitgenodigd, ook mensen die niet bij de gebedsdienst aanwezig willen zijn. Natuurlijk kunt
u een kaars of lampion meebrengen. Op
het kerkhof zullen we de namen noemen
van overledenen die op ons kerkhof liggen,
die gecremeerd zijn, aan de wetenschap
geschonken zijn, of die ergens anders

begraven zijn. Het noemen van hun naam
houdt hun gedachtenis levend.
Wilt u dat wij op het kerkhof de naam van
uw dierbare overledenen noemen, dan
kunt u deze naam opgeven bij allerzielenengelen@gmail.com of bij het secretariaat
van de St. Lambertusparochie of bij MarieLouise Dubelaar-Dartee, telefoonnummer:
073-6330133. Na deze viering is er de mogelijkheid om bij de ingang van het kerkhof
na te praten. Voor warme chocomel wordt
gezorgd. U bent van harte uitgenodigd!

Dankwoord pastor Fons Boom

Beste mensen,
Wat een prachtige dag! Het weer was
uitzonderlijk en werkte aan alle kanten mee.
Ik heb genoten van het uitgegeven boekje
met aandacht voor mijn overwegingen.
Wat zal het een klus zijn geweest om al
die tientallen, honderden preken door te
lezen en op waarde te schatten. Maar het
is een heel mooie bundeling geworden
met van alles erin: droevige en blijde overwegingen, beetje moralistisch soms, grote
levensvragen, maar altijd met een begin in

Prekenbundel
Bij het afscheid van pastor Fons Boom op
zondag 15 september is hem een prekenbundel aangeboden. Deze bundel is
samengesteld door de werkgroep Nieuwe
kijk op de kerk. We krijgen nu vragen of
deze bundel ook te koop is. Hebt u belangstelling voor zo’n prekenbundel voor € 5,00
per stuk?  Laat het dan even weten bij het
secretariaat: e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl of op maandagochtend:
073-631 1216. Bij voldoende reacties laten
we er nog wat bijdrukken.

de realiteit en een vraag aan het einde. En
een geweldig mooie en frisse opmaak van
het geheel met stukjes van elders. En afsluitend met een mooie foto (al zeg ik het zelf).
Kortom: dank jullie wel voor dit prachtige
cadeau.
Een ander hoogtepunt was de viering.
Samen met de dominee en vertegenwoordigers van de Protestantse kerk, het Crèvekoor en 'onze eigen mensen'. Liederen en
teksten waarvan jullie wisten dat ik ze mooi
vond: een mooie menselijke viering. Met
een prachtig Madonnabeeld van Riet, half
uit de steen komend, nog in de steen gevat.
Maria zal er pas uitkomen als haar zoon in
de publiciteit komt: het gaat tenslotte niet
om haar maar om Jezus. Een mooi beeld
van bescheidenheid en dienstbaarheid.
Ook de receptie buiten op het plein was erg
geanimeerd, gezellig en spontaan.
Veel emoties, van ontroering tot boosheid,
maar ook van geluk over de afgelopen 20
jaar.
Al met al: een dag om in te lijsten en nooit
meer te vergeten.
Aan allen die mee hebben gewerkt, op
welke manier dan ook, veel dank, mede
voor het geweldige cadeau. De invulling
daarvan hoort u spoedig.

Parochie Engelen huilt …
Charles ter Ellen
Parochie Engelen die huilt …
Pastor Boom is vertrokken.
Parochie Engelen die huilt …
Ze plengen een traan.
Parochie Engelen die huilt …
Hoe zal het nu verder gaan?
Parochie Engelen die huilt …
De pastor komt vast nog wel eens aan!

Protestantse kerk
Engelen

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 13 okt
10.30 uur

Dr. N. Brunsveld,
Est

Zo 20 okt
10.30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Ds. Marloes Meijer

Zo 20 okt
16.00-18.00 u

Kliederkerk
Ds. Marloes Meijer

Zo 27 okt  
10.30 uur

Muziek op Zondag

Za 2 nov
19.00 uur

Allerzielen
Oecumenische viering in
St. Lambertus

Zo 3 nov
10.30 uur

Meditatieve viering
Carina Harms, Trudy
Molenaar

Zo 10 nov
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer m.m.v.
Jaap Smit en cantorij

Zo 17 nov
10.30 uur

Ds. Roel Knijff, Breda

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Muziek op zondagmorgen
Op 27 oktober speelt Frank Wakelkamp
op cello. Hij is een specialist in levendige
muziek. Hij brengt van J.S. Bach echte
dansen uit Suites, op een kleurrijke cello
(darmsnaren i.p.v. staalsnaren), en van Max
Reger: suite voor cello solo no 1, duidelijk
op Bachs cellosuites geïnspireerd.
De beroemde cellist Pau Casals (1876-1973)
ontdekte hoe waardevol de cellosuites van
Bach waren. Het originele manuscript is
verloren gegaan, maar is gereconstrueerd
aan de hand van door anderen handgeschreven kopieën. In de tijd dat Bach deze
stukken schreef, was er sprake van een ware
dansrage: Franse dansmeesters werden
aangesteld aan de Duitse hoven om hun
dansen aan de edelen te leren. Bachs
cellosuites zijn échte dansen!
   
Max Reger (1873-1916) was een groot
bewonderaar van Bach. Overduidelijk liet
hij zich inspireren door (de cellosuites van)

PAROCHIE
ST. LAMBERTUS

&

PROTESTANTSE
KERK ENGELEN

Kliederviering
In de vorige Tweeterp stond een uitgebreid
verslag met mooie foto’s van de eerste kliederkerk in Engelen. Inmiddels nadert de
tweede bijeenkomst.
Op 20 oktober om 16 uur zijn alle kinderen
van 1-11 jaar welkom in de Oude Lambertus
in Engelen. We gaan kliederen, bouwen en
spelen rond het verhaal van De Ark van
Noach.
De kliederviering is er voor kinderen van de
katholieke parochie, voor kinderen van de
protestantse kerk en voor kinderen die niet
bij een van de kerken horen, maar dit wel
eens mee willen maken. De (groot)ouders
zijn uiteraard ook van harte welkom.
De kosten zijn € 7,50 per kind. Hiervan
kopen we materiaal, eten en drinken voor
de kinderen. Aanmelden is nodig i.v.m.
inkoop en voorbereidingen. Meld je uiterlijk 16 oktober aan via predikant@kerk-engelen.nl of secretariaat@parochie-engelen.
nl.
Meer over de kliederviering vind je op www.
kerk-engelen.nl of http://parochie-engelen.
nl/

Bach. Hij zoekt daarbij de grenzen van
het instrument op: een van de redenen
dat deze schitterende stukken van Reger
weinig gespeeld worden.
Hartelijk welkom om 10.30 uur in de Protestantse kerk Engelen.

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.

Jeugdwerk in de kerken

13 okt

Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en
Maria van Heijningen

20 okt

Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts

27 okt

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor Frans Hol, Jo en
Truus Mommersteeg, Joke Godschalk-Endstra en Jan Zetz

03 nov

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

10 nov

Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en
Maria van Heijningen

Ben je 12 jaar of ouder en vind je het leuk
om samen met leeftijdsgenoten door te
praten over geloof en andere belangrijke
zaken in jouw leven?
Kom dan eens langs bij een jeugdlunch. We
eten samen, doen spelletjes, kijken filmpjes,
luisteren naar muziek en praten over alles
en niks. We zijn nu met 5 jongeren. Daar
mogen er best nog een paar bij. De eerstvolgende keer is 10 november van 12-14 uur.
Ben je 15 jaar of ouder? Kom dan eens langs
bij de lunch voor oudere jeugd. We eten,
praten, denken en doen van alles rond een
thema uit het nieuws, uit je leven en uit de
bijbel. Iedereen is druk, dus het is soms
lastig om er allemaal te zijn, maar we doen
ons best. De eerstvolgende keren zijn 27
oktober en 24 november van 12-14 uur.
Soms komen we met ‘alle jeugd’ bij elkaar,
bijvoorbeeld om de jeugdkerst voor te
bereiden op 8 december.
We lunchen in de protestantse kerk aan De
Kerkhof of in de katholieke pastorie aan de
Dieze.
Geef je even op, dan kom je in de appgroep
en blijf je helemaal bij over alles. Voor
ouders is er ook een appgroep, maar daar
vertellen we alleen de data. Wat we verder
bespreken blijft onder ons.
De bijeenkomsten worden voorbereid en
geleid door ds. Marloes Meijer en zijn oecumenisch van karakter.
Opgeven via predikant@kerk-engelen.nl of
secretariaat@parochie-engelen.nl

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent van het koor.
Het dameskoor van de Parochie zingt op
feestdagen en buiten de vakantie om op de
laatste zondag van de maand.
Als het koor zingt op het einde van de
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee.
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≈≈ he uve l t j e s ≈≈

bleach
hairdesign

wij zijn verhuisd!

Profiteer nu van

25%

Zoekt u HUISHOUDELIJKE HULP? Slechts
€ 12,95 per uur, www.tiptopstudent.
nl Whatsapp/bel 06-14826000 of mail
welkom@tiptopstudent.nl.

VERLOREN!
Heeft iemand mijn grijs lang vest op
vrijdagavond in de tent bij het Engelens
Weeknd gevonden?
Reacties: A. Rooijakkers: 073-631 2196

Muziek op Zondag:
Grote allure!

openingskorting*
bleach
ingang via achterzijde

Graaf van solmsweg 83
5221 BM Engelen
*tegen inlevering van deze coupon. Geldig tot 31 december 2019.

In een bijna tot de nok gevulde protestantse kerk zongen en speelden Gildas
Delaporte en Bert van den Brink op
zondag 29 september jl. de engelen uit de
hemel. Hun programma was dan ook getiteld: ‘Lumieres’. En als het over licht gaat,
gaat het over liefde en nog eens liefde:
Chansons, vol passie en melancholie. De
teksten, afkomstig van grote Franse poëten,
zijn gevoegd bij eigen gecomponeerde
en fantasierijk gearrangeerde melodieën,
die je meevoeren naar hogere sferen en
plekken van zalig geluk.
Naast melancholie, was de toon vooral
vrolijk en licht; een verdwaalde ringtone
werd door Bert naadloos over- en opgenomen in het programma, waarin naast
de piano ook de accordeon met razende
vingervlugheid werd bespeeld. De stem
van Gildas was net als de vorige keer warm,
krachtig, zuiver en meeslepend.
Met passende liederen en dichtregels,
klok- en orgelspel maar vooral ook staande
ovaties, was iedere aanwezige zich bewust
van het meer dan bijzondere karakter van
dit concert in Engelen! Dank, dank aan de
talentvolle musici!

Met kerst komen de Engelen!
Het duurt niet zó lang meer … De altijd zo
gezellige, drukke decembermaand komt
eraan. Een tijd vol cadeautjes, lichtjes en
sociale activiteiten. Hoewel december niet
voor iedereen zo’n weldadige maand is.
Achter sommige gevels schuilen verdriet,
eenzaamheid, rouw of stille armoede.
Misschien weet u/weet jij wel zo’n adres.
De protestantse en katholieke kerk in
Engelen gaan de komende maanden aan de
slag met een project om in de kerstmaand
daar waar nodig een blijk van medeleven te
bezorgen. Kerstengelen gaan de vier weken
voor kerst langs de deuren. Zij bezorgen
een troostende groet, een lieve kaart,
een klein cadeautje op die adressen waar
een warme glimlach meer dan welkom is.
Iedereen kan meedoen en zélf een engel
zijn. U/jij ook? Vul dan de strook in. Het kost
geen enkele moeite.

Doe mee aan het Engelenproject

Het Engelenproject is een initiatief van de
kerken in Engelen, maar wordt uitgevoerd
in heel Engelen. Ook u kunt meedoen, of u
nu bij een van de kerken bent aangesloten
of niet. Een engel kan en wil iedereen wel
eens zijn, toch? Zeker in, eh, Engelen.
Dit jaar gaan voor de eerste keer de
Kerstengelen op pad. De ‘spelregels’ zijn
simpel, het kost maar weinig inspanning en
u doet er anderen een groot plezier mee. En
niet te vergeten: uzelf ook.

Wat doet een Kerstengel?

Het is de bedoeling dat u/jij als Kerstengel
gedurende de 4 weken van Advent (de 4
weken voor Kerst) iemand 4 keer anoniem
bemoedigt door een kaartje, (zelfgebakken)
lekkers of een bloemetje te bezorgen.
Iets dat door de brievenbus kan of aan de
voordeur gehangen/gezet kan worden. Als
afzender zet u bijvoorbeeld op een kaartje:
‘je Kerstengel van 2019’. Daarbij gaat het 4 x

om het gebaar en niet om de hoeveelheid.
Het hoeft zeker niet veel te kosten. Sterker
nog: da’s eigenlijk verboden.

Wie kan een Kerstengel zijn?

Iedereen, man of vrouw, jong en oud, kan
zich aanmelden als Kerstengel. Je kunt
natuurlijk ook als huisgenoten samen
meedoen. Het is niet alleen mooi om iets
voor elkaar te doen, maar ook reuzespannend om ‘stiekem’ een cadeautje aan
de deurknop te hangen of ongezien te
proberen een kaart in de brievenbus te
doen.

Voor wie word ik Kerstengel?

Langs deze weg willen wij namen verzamelen van mensen, die wel eens een engel
nodig zouden kunnen hebben. Iedereen
komt ervoor in aanmerking: ouderen en
jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers, verdrietige en opgewekte types,
gewoon iedereen die wel eens wat aandacht
van een engel kan gebruiken.
Bedenk wel: iemand aanmelden voor een
Kerstengel is prima, maar jezelf dan gelijk
ook aanmelden om de rol van Kerstengel te
vervullen is nóg beter!
   

Wie koppelt de Kerstengelen?

De aanmeldingen worden verzameld door
de medewerkers van het Engelenproject.
Zij koppelen de engelen aan alle adressen.
U/jij krijgt dus een naam en adres van de
persoon voor wie u/jij Kerstengel wordt.
Iemand die in de buurt woont. Da’s wel zo
gemakkelijk.
De gegevens van engelen en ontvangers
worden direct na het project verwijderd en
niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hoe lang ben je Kerstengel?

De Kerstengel is in de Adventstijd in functie.
Vier weken dus.
Wie zich opgeeft als Kerstengel, krijgt uiter-

aard ruim op tijd nog eens alle spelregels
toegezonden. En alle Kerstengelen Wie
zich opgeeft als Kerstengel, krijgt uiteraard
ruim op tijd nog eens alle spelregels toegezonden. En alle Kerstengelen mogen erop
vertrouwen, dat het aan hun toegewezen
adres niet te ver verwijderd is. Lopend op
of de fiets bereikbaar. Misschien dat u/jij
als Kerstengel iemand krijgt toegewezen,
die u niet of nauwelijks kent. Helemaal
niet erg. U blijft immers anoniem. En wees
ervan overtuigd dat uw/jouw eenvoudige
werk zeer op prijs wordt gesteld door de
ontvanger(s). Dat leert de ervaring van
andere steden en/of dorpen in het land,
waar al eens een Engelenproject is georganiseerd. De reacties van de ontvangers
van de goede wensen waren overweldigend. Wat een eenvoudig kaartje of een
‘gewone’ kindertekening al niet kan doen …
Wat dat laatste betreft: ook de scholen in
Engelen zijn/worden benaderd om een rol
te vervullen.

Aanmeldformulier
o Ik wil zelf graag Kerstengel zijn
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:
E-mail:
0 Ik geef iemand op om een Kerstengel
te krijgen
Naam van de ontvanger:
Adres:
Postcode/plaats:
Vul de gegevens in en doe de strook
voor 18 november in de brievenbussen
van de katholieke kerk (St Lambertus) of
protestantse kerk (Oude Lambertus). Of
op het adres Aalscholverlaan 51.
Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld door de
medewerkers van het Engelenproject:
ds. Marloes Meijer, Enny Coppée en Tino
Pol.

Leergang filosofie

‘Eeuwigheid en universum, God en mens’
Denken is: wat ooit gezegd is in spreekwoorden, spreuken, verhalen, preken,
sprookjes, naar het heden halen; het is een
vorm van vertalen naar het hier en nu, om
te komen tot meer inzicht in jezelf, mens en
wereld ... en de zin van dat alles. Moeten
gelovigen het woord God maar tussen
haakjes plaatsen? Zijn er nieuwe gedachten
in de eindeloze ruimte van het denken,
voelen, luisteren, overwegen?
In het tweede blok van de leergang Filosofie
in Engelen komen de volgende denkers

en hun vernieuwende filosofieën aan bod:
Descartes en Spinoza: overeenkomsten en
verschillen. Kant, Schleiermacher, Kierkegaard en Buber en Levinas

open om 15.00u.
Kosten voor dit hele blok: € 30,- inclusief
een consumptie. Kosten per enkele keer
€12,50.

Docent: drs. Peter van Helden, emeritus-predikant, theoloog geschoold in filosofie.
Plaats: Protestantse kerk, de Oude
Lambertus, Kerkhof 3, Engelen.
Data: maandagen 4 en 18 november, 2
december 2019, tijd: 15.30-17.00 u, kerk

Opgave bij: Anneke van der Giessen, cursuscoördinator, e-mail; annekevdgiessen@
hotmail.com;
Herman de Bokx; 073-6312068, e-mail;
herman@ac51.nl of e-mail Vrienden Oude
Lambertus: oudelambertus@kerk-engelen.
nl.
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Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Abt Denis Hendrickx aan het woord
Het afscheid van pastor Fons Boom per 1
september j.l. heeft nogal wat gevolgen
voor het pastoraat en de dienst van de
leiding Het is nog veel te vroeg om ook
maar enigszins aan te kunnen geven wat
dat in de dagelijkse praktijk allemaal gaat
betekenen.
Ik ben blij dat onze bisschop Gerard de
Korte heeft ingestemd met mijn aanbod
om waarnemend pastoor te zijn per 1
september. Wat dat precies allemaal kan
betekenen zal in de komende tijd langzaam
maar zeker helder moeten worden. In ieder
geval moet worden vastgesteld dat pastorale dienstverlening door een lid van de
abdijgemeenschap niet of in zeer geringe
mate kan plaatsvinden. Er zijn nu eenmaal
geen norbertijnen meer beschikbaar. Wel
leeft zowel in Engelen als in Bokhoven,
maar ook in en rond de abdij de behoefte
om met elkaar verbonden te blijven.
In de komende tijd zal overleg plaatsvinden
met de twee parochiebesturen om de
verschillende mogelijkheden te bekijken.
Onze bisschop heeft er in mijn benoemingsbrief op aangedrongen de samenwerking te bevorderen tussen Engelen en
Bokhoven. Ik wil dat graag doen omdat ik
ook een groot voorstander ben van samen
optrekken en wat mij betreft zouden we dat
ook moeten bevorderen met de Protes-

tantse gemeenschap. Ik voel me daarin
ook nadrukkelijk gesterkt door de uitkomst
van een overleg dat ik op maandag 30
september in Bokhoven mocht meemaken.
“Daar waar samenwerking een meerwaarde
kan betekenen, moeten die stappen gezet
worden.”, zo luidde een breed gedragen
conclusie.
Voor de weekendliturgie zijn diverse
pastores (diakens en priesters) beschikbaar. In beide geloofsgemeenschappen is
het wekelijks samenkomen - ontmoeten
en vieren – zeker voorlopig gegarandeerd. Wel lijkt het mij goed dat gezocht
wordt naar een toegewijd persoon die het
dagelijks pastoraat coördineert en een
bescheiden dienstverband krijgt aangeboden. Het pastoraat is immers breder
dan de zondagse liturgie: leren, dienen
en vieren liggen in elkaars verlengde en
dienen als zodanig ook onderdeel te zijn
van het dagelijks pastoraat.
De nieuw ontstane situatie kent nog heel
wat vragen. Het is niet duidelijk hoe aan
zo’n nieuwe tijd inhoud gegeven kan en
moet worden. Wel duidelijk is dat nieuwe
wegen enkel bewandeld kunnen worden
als de handen in elkaar geslagen worden.  
Bokhoven met zo’n lange traditie van 650
jaar heeft heel wat veranderingen gekend

en ondergaan en al is dan Engelen veel
jonger, ook daar hebben de tijden voor
de nodige wisselingen gezorgd. Langzaam maar zeker is een kerkvorm gegroeid
waarin de gelovige gemeenschap zichzelf draagt, daarbij gesteund en geholpen
door gewijde en ongewijde maar vooral
toegewijde leidinggevenden. Een vorm
van kerk-zijn die meer verweven is met
wat er al aan ‘gemeenschap’ leeft. Geen
verticaal kerkbeeld, maar horizontaal. Zo’n
gemeenschapsideaal heeft postgevat in de
beide ‘randstadparochies‘ van Den Bosch.
Ik heb bij een eerste kennismaking mogen
proeven hoe weldadig dat wordt ervaren,
maar natuurlijk ook dat er indringende
vragen leven met het oog op de toekomst.
Mag de nieuwe periode die is aangebroken
een gemeenschappelijke uitdaging zijn om
de handen ineen te slaan om onze God een
plaats te blijven geven in de samenleving
van vandaag, onderweg naar morgen.

Advertorial

Wie zijn wij
In 2006 begon ik, Femke Kurvers mijn
eigen salon. Afgelopen 13 jaar heb ik
samen met het team een staand bedrijf
opgezet ‘KnipperZ’. Maar al snel droomde
ik van een uniek volledig nieuw concept.
Twee jaar geleden kwam ik in contact
met Jean Paul Mynè. Een Italiaans merk
dat dierproefvrij is, 100% organisch van
plantaardige afkomst en ook nog eens vrij
van ammonia. Wij zijn de eerste officiële
Jean Paul Mynè-salon in héél Nederland
en daar zijn wij ontzettend trots op. We
zijn volledig intern opgeleid bij Jean Paul
Mynè Nederland. Ook helpen we regelmatig bij shows en evenementen.
Alles waar ik ooit van droomde, gaat
werkelijkheid worden. Momenteel zijn we
aan het verbouwen. We breiden flink uit
en de kapsalon wordt groter, stijlvoller
en 100% Green & Organic. Alles zal in het
teken staan van haarverbetering.

Een ware wellnessbeleving voor de klant.
Een nieuw beautyconcept!
Zo gaan wij uiteraard door met het
uitvoeren van de kleuringen en het zetten
van keratinebehandelingen. Het unieke aan
Keratin Gold is, dat het in staat is je haren  
permanent steil te maken, vrij van chemicaliën en schadelijke stoffen. Het werkt 100%
op organische basis.

Ook zijn wij gespecialiseerd in haarverlengingen van hoogwaardige
r kwaliteit. D.m.v.
verschillende applicatietechnieken zoals
tape extensions, weaves en Flip-ins.
Nieuwe toevoegingen binnen KnipperZ zullen zijn: de schoonheidssalon,
een barbershop en niet te vergeten, een
cosmetische arts. Dus alles wat je hartje
begeert onder één dak!
P.S. onze officiële grand opening is op
zaterdag 26 oktober van 15.00 tot 20.00
uur. Op deze dag kun je onze nieuwe
salon bewonderen en komen kijken naar
de live demo’s.
Onze specialisten staan klaar om jou vrijblijvend advies te geven.
Zien we je dan ?
KnipperZ, Hair Care For YOU
De Meerheuvel 7
Den Bosch
073-6129490 / 06-28074047
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Iedereen in de beste handen

Behandeling
‘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.
Meer weten? Neem contact met ons op.

en

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

C l a a s s e n

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

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

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

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

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

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

Tineke van der Lee
Inmiddels is iedereen weer gewend aan
het alledaagse schoolleven. Er wordt
hard gewerkt in de klas, maar ook lekker
gespeeld op de speelplaats en natuurlijk in
de gymzaal.

Afgelopen periode waren er verschillende activiteiten:

De week van 23 tm 27 september was de
week tegen pesten. Dit jaar is het thema:
Wees een held, met elkaar. Iedereen die een
positieve bijdrage levert aan de groep is een
held: leraar én leerlingen. Binnen de groep
konden de leerkrachten zelf een keuze
maken met welke activiteiten ze aan de slag
wilden. In groep 5 is er flink gezongen en
gedanst op het lied Together. Ook zijn  de
kinderen van groep 5 begonnen met het
uitdelen van complimenten aan elkaar.
De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m
13 oktober.  Het thema is dit jaar ‘Reis mee’.
Voor elke groep is er een ander boek met
opdrachten. Natuurlijk wordt er die week
elke dag gelezen en/of voorgelezen. Er zijn
kleurplaten en voor de midden- en bovenbouw is er een werkboekje waarmee de
kinderen heerlijk bezig zijn met boeken.

een bezoek brengen aan een museum in
Noord-Brabant. Noord-Brabant is rijk aan
musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea gemeen hebben, is
dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen
die om de een of andere reden de moeite
van het bewaren waard zijn.
Voor het bezoek aan het museum worden
de leerlingen eerst aan het denken gezet
over de vraag wat een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet
alleen waardevol omdat het letterlijk veel
geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een
bijzonder verhaal bij hoort. Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan
de hand van een gerichte opdracht gaan
de leerlingen in groepjes op zoek naar een
voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Na afloop van het project
Museumschatjes zullen leerlingen op een

andere manier naar oude voorwerpen
(erfgoed) kijken. Groep 5 brengt na de
herfstvakantie een bezoek aan het Natuurmuseum Tilburg.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand. Wilt u meer of andere informatie over onze school, dan kunt u contact
opnemen met de directeur, Mevr. B. EntkenBuunen, tel. 073-8519990.

Groep 5 heeft de afgelopen tijd aan
verschillende handvaardigheidopdrachten
gewerkt: ze waren bezig met figuurzagen,
ze bouwden met cocktailprikkers en erwten
en waren bezig met kosteloos materiaal. Op
de foto’s kunt u zien hoe ze bezig waren.
Alle groepen zijn bezig met het thema
Brein. Er ontstaan prachtige wanden vol
met de resultaten van de onderzoeken van
de kinderen. De groepen 5 en 6 zijn bezig
geweest met een Kahoot, ze hebben zelf
regels verzonnen bij een spel en de spelen
van elkaar gespeeld. Verbindingen gelegd
met een bol wol. De oorsprong van een
gebouw opgezocht en beschreven. Illusies
waargenomen.
In het kader van Museumschatjes mogen
de leerlingen van de groepen 5 t/m 8

De Tweeterp oktober 2019 • pagina 25

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

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

www.lalunaenergetischetherapie.nl

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

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

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream

Ziekendag en afscheid pastor
Op zondag 15 september vierden we samen
met de Protestantse kerk in een oecumenische dienst de jaarlijkse ziekendag. De
bezoekgroep, bestaande uit leden van beide
kerken, had voor alle zieken en ouderen
een leuk plantje gekocht en voorzien van
een kaart met mooie tekst (de PLUS heeft
hieraan bijgedragen door een groot aantal
plantjes te financieren). Plantjes werden
uitgedeeld aan de zieken en ouderen die
aanwezig waren bij de viering.  De overige
plantjes werden thuisgebracht.
Ook namen we afscheid van pastor Fons
Boom. De viering, muzikaal opgeluisterd
door het Crèvekoor onder leiding van Ad
Arens en Natalia Kinzerskaya op het groot
orgel, werd geopend door Denis Dartee,
vice-voorzitter van het kerkbestuur. Naast
een woord van welkom memoreerde hij hoe
wij pastor Fons Boom kennen en ervaren.
Ook kon hij melden dat de bisschop
akkoord is gegaan met de benoeming
van abt Denis Hendrickx van de Abdij van
Berne als administrator van onze parochie.
Door de medewerking van onze werkgroep
Woord- en Communiediensten, diverse
diakens en een priester uit de regio kan de
kerkdeur op zondag in ieder geval tot kerst
elke zondag openblijven.

Namens het bestuur van de Protestantse
kerk sprak Eric Jansen de Jonge een dankwoord aan Fons en noemde de talrijke
momenten van vruchtbare samenwerking.
Hij bood Fons, als fervent lezer, een mooi
boek aan.
Door de werkgroep ‘Nieuwe kijk op de
kerk’ is een prekenbundel samengesteld uit
een aantal overwegingen van Fons van de
afgelopen jaren. Els Roest reikte aan Fons
hiervan het eerste exemplaar uit. Ook werd
een cadeau overhandigd namens de parochianen. Het verzamelen van afbeeldingen
van ‘Het Laatste Avondmaal’ is een hobby
van Fons. Daarom werd een bijzonder mooi
exemplaar aangeboden samen, met een
enveloppe met inhoud.
In de overweging sprak dominee Marloes
Meijer, aan de hand van het evangelie
over de vijf broden en de twee vissen, over
vertrouwen hebben in het onbekende. God
zal zorgen dat het goed komt. Linksom of
rechtsom. Er staan altijd weer mensen op
om voor te gaan in vertrouwen. Wij allemaal
kunnen die mensen zijn, vol vertrouwen
levend, kwetsbaar delend.
Na het Onze Vader werd speciaal voor
Fons een lied tot Maria gezongen. Daarbij
werd namens het koor een bijzonder fraai

kunstwerk van Riet Mangnus aangeboden,
gehakt uit mooie natuursteen, met een
eigentijdse afbeelding van Maria daarin.
Als slotgedachte sprak Marloes een zegengebed uit, waarbij vertegenwoordigers van
beide kerken Fons symbolisch de hand
boven het hoofd hielden.
In zijn dankwoord sprak Fons Boom over
een zoektocht, waarbij na veel omwegen,
het lichtpuntje werd gevonden. Na 20
jaar geeft hij dit lichtpuntje nu weer door.
Hij wenst iedereen toe dat het beste naar
boven komt, in gezondheid, in ontmoetingen, in dienstbaarheid, in de verschillen
die ons één maken.
Na afloop van de drukke en uitgebreide
viering was het gezamenlijk koffiedrinken
op het kerkplein, waar velen de gelegenheid namen om op hartelijke wijze afscheid
te nemen van Fons.
We kunnen voldaan terugzien op een mooi
en inspirerend samenzijn.
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Huisartsassistente Marinda de Weert
Riet Mangnus
Na het dubbelinterview met onze huisartsen Van Manen en Marinus afgelopen
maand, gaan we nu dan eens de doopceel
lichten van de assistentes, drie in totaal.
Marinda de Weert bijt het spits af. Liever
bleef ze gewoon achter de balie, maar ja,
De Tweeterp is onverbiddelijk.
Marinda (1989, Delwijnen) werkt sinds 2013
als doktersassistente, waarvan inmiddels
alweer bijna 3 jaar in de Lage Leun. Na de
middelbare school begon ze aan de secretaresseopleiding, maar dat was het niet.
Ze ging werken in de kassen in Bruchem,
eerst met chrysanten, later met perkgoed.
“Lekker met de handen bezig zijn”, zegt ze.
Maar na enkele jaren wilde ze toch weer een
opleiding gaan doen. Het werd Doktersassistente op het Koning Willem I College. Ze
begon in Veen, parttime in eerste instantie,
de potplanten bleef ze erbij doen. Daarna
kon ze ook terecht als invalsassistente in
Velddriel, en in december 2016 begon ze
parttime in Engelen. Ze lacht: “Toen ben ik
maar gestopt met de plantjes.” Sinds zomer
2017 werkt ze hier fulltime: ze is er alle
dagen behalve op maandag.

Preventie en chronische zorg goed
geregeld

Elk dorp brengt zo zijn eigen sfeer mee,
aldus Marinda. Ze vindt Engelen een prettig

dorp. “Preventie en chronische zorg zijn
goed geregeld hier”, constateert ze. “De
assistentes doen ook visites, we meten dan
bijvoorbeeld de bloeddruk, doen wondcontroles, zwachtelen en doen griepvaccinaties.” Het leuke aan haar werk vindt ze
het patiëntencontact, maar de medische
kant heeft zeker ook haar belangstelling.
“We volgen ook nascholingen; hierbij kun
je denken aan K&O (oorontstekingen, keelklachten), beroertes herkennen of enkels
tapen”, legt ze uit.

Vrije tijd

Marinda woont in Bruchem. In haar vrije
tijd gaat ze daar graag naar de voetbalclub,
wedstrijden kijken of vrijwilligerswerk doen.
“Ik heb zelf 15 jaar gevoetbald; we waren
destijds het eerste meisjesteam, maar nu
draai ik er bardiensten of help bijvoorbeeld
bij de zeskamp.” Verder zit ze op fitness en
ook houdt ze van festivals als Pinkpop en
Rock Werchter.

Tango-avond in Atelier De Heerlijkheid
Riet Mangnus
Op 30 augustus jongstleden gaf tango-docente Willemijn van de Boer van Firulete,
school voor Argentijnse tango, een informatieve lezing over de Argentijnse tango.
Tussendoor danste ze samen met haar
partner ter illustratie een aantal tango’s.
Daarna kregen de aanwezigen de grondbeginselen van de tango uitgelegd, waarna
de voetjes van de vloer gingen. Dit alles
onder de hartstochtelijke begeleiding van
het werkelijk schitterende ensemble Tango
de Barrio uit Eindhoven. Er was koffie, thee
en een hapje en een drankje. Al met al een
prachtige, zeer geanimeerde avond.
Zin in een proefles? Bel Willemijn:
06-11950502, of mail: willemijn@firulete.nl
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Engelens Weeknd daverend succes
Van 19 tot en met 22 september werd in het
Engelerpark de eerste editie van het Engelens Weeknd georganiseerd. Erol van den
Bergh en Bob Mulder hebben de handen
uit de mouwen gestoken en hebben een
financieel risico noch moeite gespaard om
er een leuk en gezellig weekend van te
maken. Tijdens de presentatie in maart van
dit evenement aan het verenigingsleven
was iedereen erg enthousiast, maar men
dacht wel ‘als dat maar gaat lukken!’ Nou,
het is gelukt! Met zeven kermisattracties en
vier dagen vol activiteiten met voor elk wat
wils, voor jong en oud.
De aftrap op donderdagavond was meteen
raak. Een volle tent deed mee aan de ‘Gooische bingo’ met leuke prijzen. Annie Kraaijkamp werd gehuldigd als vrijwilliger van
het evenement.

Op vrijdagmiddag waren de leerlingen van
de beide schoollocaties van Antonius Abt te
gast. Zij kregen in de tent een lunch aangeboden en twee kaartjes voor de kermis.
Ook waren er voor hen leuke spelletjes. De
jeugd van de Matrix kreeg een goody-bag
met ook wat te eten en gratis kaartjes.
Vrijdagavond was de tent gevuld met ruim
200 feestgangers, die zich met veel discodreunen goed vermaakten.
Op zaterdagmiddag waren ongeveer 75
senioren naar de tent gekomen voor de
seniorenlunch. De soep, de royaal belegde
broodjes en het toetje smaakten prima.
Met de zang van De Bossche Bluumkes en
muziek van De Laatbloeiers werd het een
leuke middag.
Op zaterdagavond was het volle bak in
de tent. Ruim 350 bezoekers kwamen een

gezellig feestje vieren. Jong en oud was
aanwezig en mede door de goede artiesten
werd het een echt dorpsfeest.
Op zondagmiddag was er een leuk opgezette braderie met ruim 30 kramen. De
kramen werden bezet door ondernemers
uit het dorp en de regio, instanties en het
verenigingsleven van Engelen en diverse
hobbyisten. Mede door het mooie weer
was het gezellig druk op het horecaplein.
Tegen het einde vragen we Erol en Bob om
een reactie. Erol: “Ik ben trots op wat we
hebben neergezet.” Bob: “Het evenement
is prima verlopen, zonder echte problemen.
Uiteraard zijn er verbeterpunten, maar ik
kijk moe maar voldaan terug.”
Meer foto’s: www.tweeterp.nl.

Annie Kraaijkamp
met Erol van den Bergh en Rob Mulder
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Duurzame energie
Loodgieterwerken
CV Installatie’s
Dakbedekking
Verkoop van sanitair en
installatie materialen

www.installatiebedrijfvandeven.nl
Installatiebedrijf van de Ven
Nassaudwarsstraat 1
Vlijmen
073 5112309

Reis je Wijs
TuiNa Massages | Qigong | Traditional Chinese Medicine

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

Gratis proefles qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

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

Herinneringen van inwoners

Engelen en Bokhoven bevrijd
Martin Berens
Op vrijdag 25 oktober a.s. zal in Engelen
de bevrijding worden herdacht in De
Engelenburcht. Ter gelegenheid van deze
herdenking zal er een boek worden uitgegeven over de bevrijding van Engelen en
Bokhoven. Dit boek is, in samenwerking
met onder andere Frans Lucas en Angela
van den Dungen, geschreven door Kees van
den Oord uit Bokhoven.
Kees van den Oord en Frans Lucas zijn
goede bekenden van elkaar. Zij kennen
elkaar immers van de twee heemkundekringen Angrisa en Onsenoort. Daarnaast
is Kees historicus: hij heeft veel boeken
over Engelen-Bokhoven en de Langstraat
geschreven, en Frans heeft geschreven
over het neerstorten van vliegtuigen in de
polder van Engelen.
Door de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn
zij gevraagd om een lesprogramma samen
te stellen voor leerlingen van groep 7/8 van
de basisscholen in Engelen over de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding. Inmiddels
hebben zij al een gastles verzorgd op de

Kees van den Oord

Matrix. De eerstvolgende gastles is onlangs
in oktober gegeven op de Antonius Abt.
De bevrijding van Engelen en Bokhoven
ging gepaard met veel leed voor de inwoners. De herinnering aan die bevrijding is er
een met een schrijnend randje.
Zo werden bij een Engelse mortieraanval
achttien burgers gedood, terwijl enkele
dagen eerder ook al drie inwoners het leven
lieten bij granaatinslagen.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in
De Engelenburcht op vrijdagmiddag 25
oktober zal het eerste boek ‘Engelen en
Bokhoven bevrijd’ worden overhandigd aan
wethouder Hoskam.

In het boek is onder andere opgenomen:
•

Een selectie uit het nooit gepubliceerde
oorlogsdagboek van Pastoor Breugelmans uit Bokhoven. Daar staat onder
meer in te lezen dat de Duitse militairen
in de kerktoren twee bommen hadden
gemonteerd die af hadden moeten
gaan. Hierbij is Bokhoven aan een ramp
ontsnapt. Immers in de kerk schuilden

vele inwoners voor de vele granaten.
Een selectie uit de herinneringen van de
Bossche familie Roodnat. Deze familie,
die op het einde van de oorlog in de
Bossche Leonarduskerk ondergedoken
zat (met wel 2000 andere mensen), is via
Engelen naar Bokhoven getrokken. De
vader, Piet Roodnat, heeft meteen na de
bevrijding zijn herinneringen op papier
gezet. Deze zijn door de familie gegeven
aan pastoor Van der Spank, die ze weer
aan Kees van den Oord heeft gegeven.
Helaas ontbraken enkele belangrijke
pagina’s. Deze zijn echter via een broer
in Amerika terechtgekomen bij Kees.
• Een toespraak van Pastoor Serranus van
Engelen bij het massagraf in Engelen op
13 november 1944.
•

Verder portretten van de eerste slachtoffers, gesprekken met overlevenden uit die
tijd en tekeningen, gemaakt door Ton van
den Bergh uit Engelen.
Tijdens en na de bijeenkomst op 25 oktober
kan iedereen dit boek kopen tegen een
gereduceerde prijs van € 5,00.

Frans Lucas

Carmen stopt met grimeren
Jarenlang was het bij de familie Maas aan
de Heinekenstraat de zoete inval voor het
verenigingsleven in Engelen. Eerst moeder
Wil, nu 49 jaar dochter Carmen. Hun specialiteit was grimeren en aankleden. Of het
nu was voor carnaval, sinterklaas, toneelvereniging of vakantiejeugdwerk, altijd
waren ze 200% actief, gingen ze ervoor
en kon je op hen rekenen. Carmen: “De
grootste waardering waren al die lachende
gezichtjes in de zaal.”  Helaas heeft Carmen
het 50ste jaar niet mogen volmaken. Iets
wat ze bijzonder graag had gewild.
Het verenigingsleven van Engelen is de
familie Maas veel dank verschuldigd voor
de tijd, de energie en de gastvrijheid die
ze hebben geboden, om over de onkosten

nog maar te zwijgen! Ze hebben bij veel
dorpsgenoten meerdere keren een glimlach op het gezicht getoverd. Carmen: “Ik
denk terug aan die mooie, goede, oude tijd

die wij met zijn allen beleefd hebben en ik
wil jullie bedanken dat wij daar deel van
mochten uitmaken.”
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DOWNLOAD ONZE APP EN
ERVAAR ALLE VOORDELEN!
ALLE VOORDELEN VAN
DE AUTO HAARSTEEG APP:
Wij helpen je herinneren aan de onderhoudsbeurten van je auto
Plan vervolgens gemakkelijk een werkplaatsafspraak in
Bij pech of storingen zijn we altijd binnen handbereik
Geef schade, via een schadeformulier op de app, digitaal door aan
je verzekeraar
Neem direct contact met ons op via de chat
Doorzoek eenvoudig en snel ons actuele occasionaanbod
Wij houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en speciaal
voor jou geselecteerde acties

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

.

9 TOT EN MET 12 juni
Januari 2020 kun je inschrijven op:

www.avondvierdaagseengelen.nl

Lees verder op pagina 36
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Literaire Salon

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent u
binnen de kortste keren weer mobiel.
We handelen het gehele schadetraject voor u af. Als erkend Focwa
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

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

Waarom Langenhuizen?
- Ambachtelijk maatwerk
- Hoge kwaliteit en service
- Veelzijde bouwervaring
- Begeleiding van ontwerp tot realisatie
- Een eigen werkplaats én showroom
- Ruime keuze uit keramische tegels,
laminaat en parketvloeren

www.langenhuizen.nu - 073-6312086
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Wist u dat er in Engelen een literaire salon
is? Aan de Graaf van Solmsweg 69d organiseren Jos van Heck en Carla Hartman onder
de naam Illiers&Combray een aantal keren
per jaar een middag voor literatuurliefhebbers. De volgende editie is op 20 oktober.
Het thema is reizen. Verschillende sprekers
bekijken dit onderwerp vanuit een originele
invalshoek.
‘De ware reiziger heeft geen reden nodig
om op reis te gaan’, aldus Goethe. Maar
gold dat ook voor zijn eigen reizen? Wilbert
Schreurs, historicus, onderzocht dit.
Wat levert het op als je liftend van San Francisco naar Vancouver reist en onderweg
passanten interviewt en daarvan een blog
bijhoudt? Bente en Lavinia, huisgenoten,
maakten zo’n blog.
Wat zijn songlines? Misschien wel de oudste
voorgangers van ons navigatiesysteem.
Aboriginals kwamen zingend van A naar B.
Jos van Heck, literatuurkenner, legt uit hoe.
Als u van lezen houdt en deze onderwerpen
boeiend vindt, bent u van harte welkom op
de literaire salon. Van 15.00 tot 17.00 uur.
Aanmelding via josvanheck51@gmail.com

Burendag
Op zaterdag 28 september hebben de
bewoners van de Regenwulplaan, de
Kuifeend en de Roerdomp dit evenement
samen gevierd. Burendag is een initiatief
van Douwe Egberts i.s.m. het Oranjefonds
om de band tussen buren te versterken.
In onze buurt is dit opgepakt door Nicole
Lohman en Ties Vrenssen. Het was een

geslaagde en gezellige eerste editie waarover de deelnemers het unaniem eens
zijn: volgend jaar weer! Het weer zat toch
nog mee, op een enkele bui na. De kids
hadden een springkussen, konden koekhappen, spijkerslaan, voetballen en blikgooien. De volwassenen kwamen ook niets
tekort, koffie met taart gevolgd door een

borrel met lekkere hapjes. Iedereen had
iets meegenomen om met elkaar te delen.
Buren hebben met elkaar kennisgemaakt of
hebben weer eens bijgepraat. Super! Met
speciale dank aan PLUS Mulder voor het
springkussen en de partytent!
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Stamppottocht
De Seniorenvereniging is van plan in
november een of meerdere stamppottochten te organiseren naar Holten (Overijssel). Bij voldoende deelname, 40 personen,
vertrekt er op woensdag 20 november een
rolstoelbus om 10.00 uur bij het Engelerpark.
Kosten €19, p.p. Rond 12 uur wordt u een
heerlijke Hollandse stamppot geserveerd.
Om 13.30 uur vertrekken we weer voor een
prachtige toeristische tocht of een bezoek
aan een museum of andere bezienswaardigheid (max extra kosten €10. p.p.). Rond
16.00 uur zijn we weer terug in Engelen. U

Senioren gaan eten
kunt zich voor deze tochten aanmelden op
de woensdagen en vrijdagen van de maand
november. Aanmelden bij Tineke Kaal, Paul
Pardoel en Hans van Dartel.

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN

Charles ter Ellen
Op maandag 23 september vertrokken rond
kwart over vijf ruim 50 senioren vanaf De
Engelenburcht voor het jaarlijkse ‘etentje’
van de seniorenvereniging naar ‘De Witte’
in Vught.
Een bezorgde voorzitter Hans van Dartel,
vooral voor ‘verloren schapen’, miste
iemand en ging daarom poolshoogte
nemen waar die persoon bleef. Gelukkig
waren we bij het begin van het diner
compleet en kon Hans het glas heffen, een
wonderlijk gebaar, want het werd stil.
In plaats van een humoristische speech
zei hij: “Ik ben een beetje verkouden, dus
proost en een smakelijk eten.” Hij kon mij
nog wel melden dat hij het ‘verloren schaap’
had meegebracht. Ze had de datum wel in
de agenda gezet, maar daar niet meer in
gekeken. En “as ge nie goed kekt, bende
’t vergete”, aldus Hans van Dartel. Ze ging
graag mee, want alleen met een stamppot,
is geen vergelijk met een driegangendiner.

Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

Het is een gezellige avond geworden, we
hebben heerlijk eten en er was een goede
bediening. Victor Thijssen werd die dag 74
jaar en was het feestvarken. Voor hem werd
een ‘vlammende Dame Blanche’ geserveerd. Zeer tevreden vertrokken allen tegen
tienen weer richting Engelen. Hartelijk dank,
bestuur! Zoiets is een ‘motje’, ik bedoel
‘een blijvertje’ op het jaarprogramma. ‘Een
motje’ is wat anders, misschien beter van
toepassing op het stemmen bij de Rabobank op de seniorenvereniging ter verkrijging van een bijdrage uit de subsidiepot.

Dorpsagenda

Colofon
De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
Engelen en Bokhoven.
Oplage: 2.285 stuks

Zondag 13 okt
14.00 uur

FC Engelen tegen RKDVC
vanaf De Engelenburcht

Woe 16 & 30 okt
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht. Alleen bij goed weer.

Woensdag 16 okt
14.00 uur

Lezing over handelen
in de Sint Lambertuskerk

Woensdag 23 okt
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 29 sept
14.00 uur

FC Engelen tegen VV Nieuwkuijk

Maandag 4 nov
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Dinsdag 5 nov
10.00 uur

Koffieochtend met senioren
in De Engelenburcht

Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger

Zondag 10 nov
14.00 uur

FC Engelen tegen VV Trinitas Oisterwijk

Zondag 17 nov
13.15 uur

Intocht Sint Nicolaas
aan de kade aan de Graaf van Solmsweg

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff, Tineke Rutten
en Wim Daemen

In de volgende editie van De Tweeterp wordt een terugblik van de
Atelierroute geplaatst

Redactieadres
Mevrouw Kitty van de Grint,
Heuvel 11, 5221 AP Engelen
073-6311822
redactie@tweeterp.nl
Redactieleden
Charles ter Ellen, Els Brendel,
René van der Hoeven, Hans van
de Ven, Kitty van de Grint,  
Martin Berens en Riet Mangnus

Fotografie
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

(S)limmerik
Als evenement volgens gewenst belang,
kwam Engelens Weeknd leuk op gang.
Met naast de kermis bovenal
een volle tenten-festival,
plus bingo, braderie en zang.
Ook ... vooral niet te vergeten,
een seniorenlunch, op de maat gemeten.

Financiële administratie
Elly van Os
Advertenties
advertentie@tweeterp.nl
voor aanlevercondities:
zie www.tweeterp.nl

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

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

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

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

Drukwerk is verzorgd door

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 16 november
Kopij moet uiterlijk

dinsdag 5 november
binnen zijn.
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Bestel je boodschappen via PLUS.nl en
betaal tot eind 2019 GEEN bestelkosten!

Tot eind 2019 betalen wij de
bezorgkosten van je bestelling dus
laat gratis jouw boodschappen tot
in je keuken bezorgen of haal ze
wanneer het jou uitkomt op bij
ons nieuwe Plus Ophaalpunt!

Voordelen op een rij:
- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur.
- Geen gesjouw met zware tassen.
- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan.
- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel.
- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.
- We bezorgen tot in de keuken.
- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd.
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Bijzo nder genieten in Engelen

GR A

onze
ig voor
ld
e
g
t
ie
e.
*n
SS servic
E
R
P
X
E
PLUS

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

Openingstijden

PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur

