
De TweeTerp februari 2020 • pagina 1

Jaargang 56  •  nummer 2  •  15 februari 2020Jaargang 56  •  nummer 2  •  15 februari 2020

DeTweeterp

Carnaval komt er aan

Samen het dorp veiliger maken

The way back: Peter Commandeur



In deze editie:
03	 Bestuursraad
06	 De	Engelenburcht
09	 Comorant	massage:	Enny	Coppee
11	 Terugblik	‘Boef	in	de	wijk’	
19-21	 De	kerken
29	 Kindcentrum	de	Matrix
31	 Peter	Commandeur:	The	way	back
33	 Prakijkondersteuner:		
		 		Natascha	van	den	Brand
35	 Dorpsagenda



De TweeTerp februari 2020 • pagina 3

Van de bestuursraad
Pelletverwarming op de korrel
In	 de	 bestuursraadsvergadering	 van	
december	 jl.	 werd	 door	 Luuk	 Niessen,	
bewoner	 van	 Leliënhuyze,	 ingesproken	
over	de	plannen	om	in	het	nieuw	te	bouwen	
appartementenblok	 van	 kasteel	 Heester-
burgh	 een	 pelletkachel	 te	 plaatsen.	 Hij	
stelde	ook	een	petitie	op	om	deze	vorm	van	
verwarmen	ter	discussie	te	stellen.	Meer	dan	
200	 mensen	 ondertekenden	 deze	 petitie.	
Vertegenwoordigers	 van	 de	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven	en	Luuk	Niessen	hebben	
zich	ten	kantore	van	Heijmans	in	Rosmalen	
voor	 laten	 lichten	 over	 deze	 manier	 van	
verwarmen.	 De	 bestaande	 vooroordelen	
en	 onduidelijkheden	 werden	 door	 Theo	
Smits,	de	deskundige	van	Heijmans,	onder	
de	 loep	genomen.	De	grootste	verwarring	
ligt	 al	 in	 het	 begin:	 er	 is	 geen	 sprake	 van	
pelletkachel	 maar	 van	 pelletverwarming.	
Dat	 is	 een	 veel	 geslotener	 systeem	 dat	
water	 verwarmt	 en	 via	 vloerverwarming	
zorgt	voor	aangename	temperatuur	van	de	
appartementen	 en	 voor	 douchewater.	 De	
technische	mogelijkheden	van	de	biomas-

sa-ketels	op	het	gebied	van	rendement	en	
fi	jnstof-uitstoot	zijn	overtuigend	gunstig	te	
noemen,	volgens	opgave	van	de	producent	
en	 Heijmans.	 Bovendien	 worden	 er	 extra	
fi	lters	 geplaatst	 en	 zal	 de	 monitoring	 op	
ons	 verzoek	 nog	 verder	 en	 langer	 plaats-
vinden.	 De	 biomassa	 die	 wordt	 gebruikt	
is	 voor	 langer	 gewaarborgd	 conform	 een	
NTA-norm	 8800.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 de	
biomassa	 van	 binnen	 een	 straal	 van	 100	
km		komt,	dus	zeker	niet	ver	vanuit	Canada	
aangeleverd	 wordt,	 wat	 een	 veel	 minder	
zware	 ‘footprint’	 maakt.	 Alle	 informatie	
en	 verduidelijking	 was	 voor	 Luuk	 Smits	
aanleiding	 om	 zijn	 petitie	 in	 te	 trekken.	

Informatieavond	18	maart	2020
Omdat	er	zo	veel	mensen	in	eerste	termijn	
de	petitie	tekenden	en	er	zo	veel	onduide-
lijkheid	is	over	deze	manier	van	verwarmen,	
heeft	de	bestuursraad	besloten	een	 infor-
matieavond	met	 als	 onderwerp	 ‘Pelletver-
warming	op	de	korrel’	te	organiseren.	Op	18	
maart	houdt	de	heer	Theo	Smits,	adviseur	

energie	&	duurzaamheid	Heijmans	Wonen,	
een	 voordracht	waarbij	 hij	 de	 techniek	 en	
achtergronden	 wil	 toelichten	 van	 deze	
manier	 van	 verwarmen	 in	 Heesterburgh,	
maar	die	ook	elders	toepasbaar	is.	Ook	de	
heer	 Aris	 van	 Gelder,	 Senior	 Ontwikkelaar	
en	 projectleider	 van	 Heesterburgh,	 is	 die	
avond	aanwezig	voor	vragen	en	informatie.
Plaats	van	samenkomen:	De	Engelenburcht,	
Heuvel	18	in	Engelen.	Inloop	vanaf	19.30	uur		
met	 koffi		e	 en	 thee.	 Start	 voordracht	 door	
Theo	 Smits	 om	 20.00	 uur.	 Als	 u	 zich	 wilt	
opgeven:		graag.	Dat	kan	via	ym@bestuurs-
raad.nl	maar	is	niet	verplicht.	

Hoe ziet de toekomst van wonen eruit in Engelen, Bokhoven en Haverleij?
Woonvormen voor senioren: omzien naar elkaar!
Yvonne Schram

Zo	 lang	 mogelijk	 zelfstandig	 en	 comfor-
tabel	 blijven	 wonen,	 dat	 is	 de	 wens	 van	
de	meeste	senioren.	Die	wens	sluit	aan	bij	
het	beleid	van	de	overheid.	Die	stimuleert	
mensen	 zo	 lang	 mogelijk	 zelfstandig	 te	
blijven	wonen	en	legt	daarbij	steeds	meer	
de	verantwoordelijkheid	bij	de	mensen	zelf.
Het	 thema	 van	 de	 Bestuursraad	 Enge-
len-Bokhoven	 in	2020	 is	wonen.	Ter	voor-
bereiding	 van	 een	 dorpstafel	 over	 wonen	
in	juni	dit	jaar,	hierbij	een	eerste	kennisma-
king	met	verschillende	woonvormen.	
Tussen	zelfstandig	wonen	en	het	verpleeg-
huis	zijn	er	tegenwoordig	 immers	alterna-
tieve	woonvormen	 om	 langer	 thuiswonen	
voor	 senioren	mogelijk	 te	maken,	 vaak	 in	
combinatie	met	zorg.

	
Kangoeroewoning
In	een	kangoeroewoning	wonen	ouderen	of	
mensen	met	een	handicap	en	hun	familie	bij	
elkaar.	Het	zijn	aan	elkaar	gekoppelde,	zelf-
standige	woningen	of	wooneenheden	met	
een	 inpandige	 verbinding.	 Dat	 is	 makke-
lijk	om	snel	even	langs	te	lopen	en	hulp	te	
bieden.	 En	 toch	 heeft	 iedereen	 maximale	
privacy.	Met	kangoeroewonen	geef	 je	een	
moderne	 invulling	 aan	het	 onder	 één	dak	
leven	van	verschillende	generaties.	Doordat	
ouders,	 grootouders	 of	 hulpbehoevenden	
een	 woning	 delen	 met	 een	 jonger	 huis-
houden	 (vaak	 familie),	 kunnen	 zij	 langer	
zelfstandig	 wonen.	 Andersom	 kunnen	 er	
voor	het	jongere	gezin	ook	voordelen	zijn.	
De	 ouderen	 kunnen	 bijvoorbeeld	 helpen	
bij	 het	 drukkere	 leven	 van	 het	 jongere	
gezin,	 bijvoorbeeld	 door	 op	 de	 kinderen	
te	passen.	Een	ander	voordeel	is	dat	beide	
huishoudens	de	kosten	met	elkaar	kunnen	
delen.

Mantelzorgwoning
Een	 mantelzorgwoning	 is	 een	 verplaats-
bare,	 tijdelijke	 wooneenheid	 bij	 een	
bestaande	 woning,	 vaak	 in	 de	 achtertuin.	
De	zorgvrager	woont	zelfstandig,	maar	de	
mantelzorger	 is	 dichtbij.	 Hierdoor	 heeft	

de	 mantelzorger	 meer	 rust	 en	 ruimte	 en	
minder	 reistijd	en	 reiskosten	om	voor	een	
ander	 te	 zorgen.	 De	 zorgontvanger	 heeft	
vertrouwde	zorg	dichtbij,	maar	woont	toch	
zelfstandig.	Houdt	de	mantelzorg	op,	 dan	
mag	 het	 bouwwerk	 niet	 langer	 gebruikt	
worden	als	woning.

Gestippeld	wonen
Bij	gestippeld	wonen	woon	je	zelfstandig	in	
een	 appartementencomplex.	 In	 datzelfde	
woongebouw	 hebben	 andere	 senioren	 –	
waarmee	 je	 samen	 een	woongroep	 vormt	
–	 ook	 een	woning,	 niet	 naast	 elkaar	maar	
‘gestippeld’	 over	 het	 gebouw.	 Er	 is	 vaak	
een	aparte	ruimte	die	gebruikt	wordt	voor	
ontmoeting	 en	 gezamenlijke	 activiteiten.	
Om	de	kosten	van	de	gezamenlijke	ruimte	
te	delen,	bestaat	zo’n	woongroep	meestal	
minimaal	 uit	 8	 -	 10	 personen.	 Het	 voor-
deel	 van	gestippeld	wonen	 is	dat	mensen	
een	groter	gevoel	van	privacy	hebben.	De	
sociale	 controle	 is	 minder	 groot	 dan	 in	
gemeenschappelijk	 woonconcepten	 waar	
de	woningen	geclusterd	zijn.	Een	voorbeeld	
van	 gestippeld	wonen	 is	 Couwenhoven	 in	
Zeist.

Lees verder op pagina 5 
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Kleinschalig	wonen
We	spreken	van	‘kleinschalig	wonen’	als	een	
kleine	groep	mensen,	die	intensieve	zorg	en	
ondersteuning	 nodig	 hebben,	 met	 elkaar	
in	een	groepswoning	wonen.	De	focus	ligt	
op	 een	 zo	 normaal	mogelijk	 leven	 leiden.	
Met	 name	 voor	 mensen	 met	 alzheimer/
dementie	 bestaan	 er	 veel	 kleinschalige	
woonvormen.	Kleinschalig	wonen	kent	een	
aantal	 voordelen.	Door	het	 samenleven	 in	
een	kleine	groep	kennen	bewoners	 elkaar	
en	 de	 medewerkers	 snel.	 Dit	 zorgt	 voor	
een	 groot	 gevoel	 van	 vertrouwdheid	 en	
veiligheid.	 Ook	 hebben	 bewoners	 vaak	
meer	privacy,	een	betere	woonkwaliteit	en	
duidelijke	structuur	in	de	dag.

Samen	&	Anders	in	Rotterdam
In	 dit	 wooncomplex	 wonen	 jong	 en	 oud,	
kwetsbare	 en	 minder	 kwetsbare	 mensen	
betaalbaar	 samen.	 Iedereen	 zet	 zich	
minstens	tien	uur	per	maand	in	voor	elkaar,	
het	pand	of	de	bewoners	van	het	verpleeg-
huis.	 Dit	 is	 het	 enige	 wooncomplex	 waar	
alle	 leeftijden	 samenwonen.	 De	 bewoners	
maken	 een	 verschil	 in	 elkaars	 dagelijks	
leven.	De	een	haalt	boodschappen	voor	de	
buurvrouw,	en	de	ander	doet	klusjes	voor	
de	buurman.

Eikpunt	in	Nijmegen
Woongemeenschap	Eikpunt	 is	 een	vereni-
ging	 waarvan	 de	 leden	 zich	 verbonden	
voelen	 door	 vier	 pijlers:	 meergeneratie-
wonen,	 duurzaamheid,	 stilte	 &	 bezinning	
en	 gemeenschapsvorming.	 De	 vereniging	
bestaat	sinds	2009.	In	de	woongemeenschap	
wonen	mensen	van	0	tot	100+.	In	de	woon-
gemeenschap	 worden	 meerdere	 vormen	
van	 wonen	 gerealiseerd.	 Er	 zijn	 woningen	
van	 diverse	 omvang	 voor	 alleenstaanden,	
jong	 en	 oud,	 (eenouder)gezinnen,	 paren	
en	kleine	woongroepen	(tot	5	personen).	In	

het	gemeenschappelijke	buitengebied	is	er	
ruimte	voor	de	kinderen	om	(natuurlijk)	 te	
spelen,	en	voor	de	ouderen	en	de	mensen	
met	een	beperking	om	elkaar	te	ontmoeten	
en	activiteiten	met	elkaar	 te	ondernemen.	
De	werkplaatsen	zijn	voor	deze	mensen	een	
plek	om	hun	vaardigheden	ook	in	te	zetten	
ten	behoeve	van	de	gemeenschap.

Stichting	Knarrenhof®	in	Zwolle
Stichting	Knarrenhof®:		leuk,	veilig	en	zelf-
standig	wonen.	Knarrenhof®	 is	de	combi-
natie	 van	 de	 hofjes	 van	 vroeger	 met	 het	
gemak	 van	 heden.	 Hierdoor	 ontstaat	 een	
uniek	 concept	 van	 veilig	 wonen	 met	 veel	
privacy	en	tegelijkertijd	alle	voordelen	van	
samenwonen.	 Knarrenhof®	 is	 namelijk	
bedoeld	voor	mensen	die	het	 leuk	vinden	
elkaar	af	en	toe	te	helpen,	maar	hierin	geen	
verplichting	 willen.	 Het	 is	 immers	 geen	
woongroep.	 Wel	 is	 het	 een	 vrijblijvende	
gemeenschap	 waar	 je	 van	 elkaars	 kennis/
kunde	en	gezelschap	profi	teert.	Dit	is	ideaal	
voor	de	moderne	senior	die	zelfstandig	wil	
blijven,	en	die	steeds	minder	op	mantelzorg	
en	kinderen	kan	terugvallen.	

De	Klinkenberg	in	Ede
Het	 complex	 bestaat	 uit	 vier	 gebouwen	
die	 rond	 een	 plein	 staan	 midden	 in	 een	
woonwijk.	 De	 gebouwen	 zijn	 met	 elkaar	
verbonden.	Er	is	een	binnenplein	en	er	zijn	
tuinen	rondom.	Doorgangen	verbinden	de	
binnentuin	met	de	omgeving,	nodigen	uit	
tot	een	wandeling	en	geven	zo	aanleiding	
tot	 ontmoetingen,	 participatie	 en	 sociale	
samenhang	 tussen	 mensen.	 Er	 zijn	 120	
tweekamerappartementen	 voor	 mensen	
met	 fysieke	 beperkingen	 en	 voor	mensen	
met	dementie.	Daarnaast	zijn	er	13	eenka-

merappartementen	voor	kortdurende	zorg.	
Voor	 iedere	 10	 appartementen	 is	 er	 een	
gemeenschappelijke	huiskamer.	

Thuishuis	in	Woerden
Een	thuishuis	is	het	best	te	vergelijken	met	
een	 studentenhuis,	maar	 dan	 voor	 alleen-
staande	ouderen.	De	bewoners	hebben	een	
eigen	woon-,	slaap-	en	badkamer	en	maken	
gebruik	 van	de	grote	 gemeenschappelijke	
ruimte,	 waar	 een	 enorme	 keuken	 en	 een	
zithoek,	inclusief	tv,	is	gemaakt.	

Erfdelen	www.erfdelen.nl
Er	 is	ook	een	grote	groep	ouderen	die	op	
zoek	zijn	naar	een	groene	en	sociale	woon-
vorm.	 Hiervoor	 gaan	 de	 initiatiefnemers	
van	Erfdelen	op	zoek	naar	bestaande	boer-
derijen	 die	 kunnen	 worden	 omgebouwd	
naar	 kleine	 woongemeenschappen.	 Hier	
kan	 men	 dan	 voorzieningen	 delen.	 Maar	
het	is	vooral	ook	de	bedoeling	om	rekening	
te	houden	met	het	milieu	en	de	volgende	
generaties.	 Er	 wordt	 bij	 Erfdelen	 dan	 ook	
CO2-neutraal	 gebouwd.	 Ook	 kiest	 men	
voor	 biologisch	 tuinieren	 en	 uitsluitend	
elektrisch	vervoer.	Voor	de	bewoners	biedt	
een	 dergelijke	 boerderij	 ook	 de	mogelijk-
heid	 om	gezellig	 samen	 te	wonen	 op	 het	
platteland.	 Voor	 veel	 mensen	 is	 dit	 een	
gedroomde	 omgeving.	 Omdat	 er	 steeds	
meer	boerderijen	leeg	komen	te	staan,	kan	
via	Erfdelen	aan	een	groot	aantal	senioren	
woonruimte	worden	geboden.

Volgende	 vergadering	 Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven

De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	Engelen-Bokhoven	is	op	maandag	23	
maart	 2020	 om	 20.00	 uur	 in	 De	 Engelen-
burcht.	 Insprekers	kunnen	zich	aanmelden	
tot	 23	maart	 12.00	uur	 via	 info@bestuurs-
raad.nl.	 Voor	 eerdere	 vergaderstukken	 zie	
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

55+ Carnaval 
Op	vrijdag	21	februari	wordt	in	De	Engelen-
burcht	 weer	 het	 55+	 Carnaval	 gehouden.	
Het	 evenement	 is	 weer	 goed	 gevuld	 qua	
eten	 en	 drinken.	 De	 aftrap	 is	 om	 half	 vijf	
met	 de	 ontvangst	 en	 daarna	 een	 rustig	
programma	 met	 kletsers	 als	 Christel	 van	
den	Dungen	en	Hans	Eijkemans,	en	zangers	
Wilbert	en	duo	Frappant.	Ook	zal	muziek-
kapel	 de	 Draokenbollen	 de	 avond	 komen	
opluisteren.	 De	 muzikale	 ondersteuning	
wordt	weer	gedaan	door	drive-inshow	Blue	
Flamingo.	
De	organisatie	is	in	handen	van	een	comité,	
bestaande	uit	 Jo,	Maartje,	Wyno,	Daan	en	
Francien.	De	kosten	voor	dit	evenement	zijn			

€	12,50	per	persoon.	Dit	 is	 inclusief	enkele	
consumpties,	lekkere	broodjes	en	natuurlijk	
de	optredens.
In	verband	met	de	organisatie	vragen	wij	u	
om	zich	aan	te	melden	bij	Daan	van	Os,	De	

Vlacie	15,	tel.:	073-631	1605	of	telefonisch	bij	
Jo	Westerlaken,	 073-631	 1394.	Betalen	 kan	
bij	Daan	of	eventueel	 aan	de	deur	 van	de	
zaal.	We	rekenen	erop	dat	alle	55+’ers	weer	
goedgemutst	aanwezig	zijn.

Vervolg van pagina 3



 AGENDAAGAGA

Een documentaire over de l ive opnames van Aretha Frankl ins
album Amazing Grace in de New Temple Missionary Baptist
Church in Los Angeles in januari  1972.

Voor meer info over deze evenementen zie onze website of stuur ons een email: engelenburcht@engelenburcht.nl

Er z i jn veel hele goeie feestbands. . . .daarnaast heb je Quatz!
Smartlappenflauwekulrock in z i jn puurste vorm. Ooit voortgekomen
uit de overbl i j fselen van legendarische Wil ly Vandersteen-combo.

Ze spelen covers die bi jna iedereen kent in combinatie met niet
voor de hand l iggende nummers,  aangevuld met eigen l iedjes.

is een spetterende en interactieve discoshow voor k inderen &
ouders.  De Kidz-dj draait z i jn eigen hits maar ook andere hits voor
kids.

De Lammerentour biedt een unieke avond vol aanstormend
cabarettalent.

Aanmelden
Graag!

Kom je oude voorraad platen rui len of verkopen!!

De band  speelt een jazzy repertoire,  maar maakt ook uitstapjes
naar andere genres zoals pop, lat in en klezmer.

Aanmelden
Graag!
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CARNAVAL

Carnaval in De Engelenburcht
Zaterdagavond	22	februari								
Oldschool	carnaval	met	liveband:	
Quatz	en	veul	discokrakers
Zaal	open:	20.00	uur
Aanvang:			21.00	uur

Huilen	is	ook	voor	jou	te	laat!
Er	zijn	veel	hele	goeie	 feestbands	…	daar-
naast	 heb	 je	 Quatz!	 Smartlappenfl	auwe-
kulrock	in	zijn	puurste	vorm.	Ooit	voortge-
komen	uit	de	overblijfselen	van	het	legen-
darische	Willy	 Vandersteen-combo.	 Quatz	
met	leden	uit	Uden	en	Mariaheide	vergrijpt	
zich	nu	al	ongeveer	20	jaar	aan	het	betere	
Nederlandstalige	lied.	Nummers	als	‘Huilen	
is	voor	jou	te	laat’	en	‘Manuela’	worden	fl	ink	
door	 de	 ‘Quatz-machine’	 gehaald	 om	 er	

soms	 bijna	 onherkenbaar	 uit	 tevoorschijn	
te	komen.	Kortom	Goud	van	fout.	Naast	al	
de	 Nederpop-klassiekers	 bevat	 de	 setlijst	
soms	 zelfs	 wat	 versies	 van	 deuntjes	 van	
Rammstein	tot	AC-DC.	Optredens	tot	diep	
in	Frankrijk	en	zeer	recentelijk	in	Duitsland	
hebben	hun	sporen	nagelaten	in	het	cultu-
rele	landschap!	Vermaard	zijn	ook	de	jaar-
lijkse	carnavalstours,	zoals	de	Koppijn-tour	
van	2011.	Altijd	 trouw	op	de	 voet	gevolgd	
door	 de	 ‘Quatzimodo's’,	 de	 snelgroeiende	
Quatz	fanclub!

Zondagmiddag	23	februari						
De	Kidz-dj Discoshow	 is	een	spetterende	
en	 interactieve	 discoshow	 voor	 kinderen	
&	ouders.	De	Kidz-dj	draait	zijn	eigen	hits	
maar	ook	andere	hits	voor	kids.	
Zaal	open:	13.00	uur
Aanvang:			14.00	uur

De	show	zit	vol	met	 lekkere	muziek,	 leuke	
spelletjes	 en	 spannende	 wedstrijdjes.	 Er	
wordt	een	muziekquiz	gehouden,	een	dans-
wedstrijd,	 de	 coolste	 pappa	 &	 zwoelste	
mamma-verkiezing	en	veel	meer.

Iedereen	doet	mee!
De	 show	 staat	 garant	 voor	 een	 fl	itsend	
(dans)feest	voor	kinderen	van	4	tot	10	jaar	
en	 natuurlijk	 ook	 voor	 papa’s,	 mama’s,	
opa’s	en	oma’s	…	iedereen	mag,	nee:	móet	
wel	meedoen	met	dit	feest!	En	iedereen	is	
welkom,	de	bar	is	gewoon	open!

op het
locatie: De Engelenburcht

David Heijmans
In het dagelijks leven is hij een stille observant, maar op het podium laat David Heijmans 
al die observaties naar buiten komen. Met een ontwapenende eerlijkheid en zijn 
prachtige stem brengt hij muziek die je raakt op een manier die je nog nooit ervaren 
hebt. Het is niet de vraag of je een traantje gaat wegpinken, maar wanneer. Maar je 
hoeft niet bang te zijn: bij David ben je in goede handen. Nog nooit wist iemand zo 
moeiteloos humor en gevoel met elkaar te combineren. Een unieke combinatie!  

Rien van der Vaart
Rien van der Vaart is een jonge theatermaker die zegt waar het op 

staat. Hij vindt in de kleinste details van zijn leven de grote 

onderwerpen en weet deze altijd op een komische manier te 

benoemen. Zo kan een pakje nietjes al zorgen voor een existentiële 

crisis en kan een koud lekker pilsje genoeg reden zijn voor een 

opstand. Met zijn scherpe conferences zorgt hij voor een leuke 

gezellige avond met ‘stof tot nadenken’. Als toetje en neemt hij 

op zijn eigen brutale manier de wereld op de hak. 

Joran Welling
Joran Welling  is in 2018 afgestudeerd aan de Koningstheateracademie 
in Den Bosch. 

Sindsdien doolt hij  rond in de boze buitenwereld. Hij  wil  gelukkig zijn.  
Net als iedereen. 

Hij  weet alleen nog niet hoe, dus gaat hij  op zoek en trekt hij  het land 
door met cabaret vol tragikomische verhalen over geluk en het vinden 
van een levensdoel. 

Kaarten € 15,- te bestellen via de ticket-service op de website www.engelenburcht.nl

20 maart, 20.00 uur
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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

Gevonden
“Onlangs	 heeft	 mijn	 zoon	 een	 sleutelbos	
gevonden	 bij	 de	 speeltuin	 op	 het	 veld	
achter	de	huisartsenpraktijk	 in	Engelen.	Er	
zitten	 enkele	 speciale	 sleutels	 aan	 de	 bos	
(een	autosleutel,	een	sleutel	die	niet	gedu-
pliceerd	mag	worden,	enz.).”	
Daarom	 wil	 de	 moeder	 van	 de	 vinder	
graag	 de	 sleutelbos	 teruggeven	 aan	 de	
rechtmatige	eigenaar.	S.v.p.	reageren	naar:	
redactie@tweeterp.nl.

Yogalessen in Engelen 

Wat	doet	yoga?
Yoga	biedt	inzicht	en	ontspanning.	Yoga	is	
bewegen,	tegelijkertijd	geeft	het	je	rust.
Yoga	 leert	 je	 levenskracht	om	te	zetten	 in	
levensgeluk!	
In	de	 les	komen	lichaams-,	adem-,	balans-	
en	concentratiehoudingen	aan	bod.																																											
Ontspanning	 is	 een	 wezenlijk	 onderdeel	
van	de	les,	evenals	aandacht	voor	wat	er	is.
	
Wie	geeft	les?	
Mijn	naam	is	Ingrid	van	Dijk.	
Na	een	bewogen	start	in	mijn	leven,	heb	ik	
de	oplossing	voor	angst	gezocht	in	ruimte	
en	stilte.	
Dat	werkt	via	yogabeoefening,	en	daarmee	
heb	 ik	 ware	 levensvreugde	 ontdekt.	 In	
meditatie	en	beweging.
Ik	 ben	 docent	 aan	 docentenoplei-
ding	 Yoga	 Vedanta,	 trainer	 indi-
viduele	 yoga,	 docent	 yogadans.

Cursus	in	Engelen
Op	 donderdagavond	 van	 20.00-21.15	 uur.	
Proefl	es	€	5,00
Kosten	per	les	€	10,00
Locatie	“Engelerhart”	te	Engelen.
Bel	of	mail	gerust:				06-49270895							
home.vandijk@gmail.com	
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“De cirkel is rond“
Cormorant Massage
Riet Mangnus

Enny Coppee heeft met gretigheid vele 
dingen ondernomen in haar leven. Na 
tegenslagen in 2012 moest ze haar leven 
een nieuwe draai geven. Dat ging met 
vallen en opstaan. In haar massageprak-
tijk komt alles nu samen. De positieve 
insteek blijft: “De basis is over”. 

Enny	 (1952,	 Eindhoven)	 werd	 geboren	 op	
bevrijdingsdag.	 Na	 de	 middelbare	 school	
vertrok	 ze	 naar	 Utrecht	 om	 de	 verpleeg-
stersopleiding	te	gaan	volgen	in	het	Wilhel-
mina	Kinderziekenhuis.	De	opleiding	bleek	
het	 niet	 te	 zijn:	 “Kleine	 kinderen	 injecties	
geven,	 vond	 ik	 niet	 zo’n	 goed	 idee”,	 lacht	
ze.	 Inmiddels	 verliefd	 geworden	 op	 Frans,	
trouwden	ze	en	gingen	in	Zaandam	wonen	
waar	 Frans	 onderwijzer	 was.	 Enny’s	 broer	
en	schoonzus	hadden	een	grote	handwerk-
zaak	 in	 Eindhoven	 waar	 ze	 elk	 weekend	
gingen	helpen.	Dochtertje	Tanya	van	2	ging	
vrolijk	mee.	Uiteindelijk	verhuisden	ze	naar	
Eindhoven	 en	 gingen	 fulltime	 in	 de	 zaak	
werken.	 In	 1986,	 tien	 jaar	 later,	 stopten	 ze	
ermee.

Oude	verpleegstersinsteek
Frans	 besloot	 wiskunde	 te	 gaan	 studeren	
en	 Enny	 vond	 een	 baan	 als	 kantinemede-
werkster	bij	de	DELA.	Toen	Frans	geslaagd	
was,	 ging	 Enny	 avondstudies	 volgen.	 Met	
de	 benodigde	 diploma’s	 werd	 ze	 sport-
masseur	 bij	 handbalvereniging	 Meteoor	
in	 Eindhoven.	 “De	 sportmassage	had	 toch	
weer	 een	beetje	de	oude	 verpleegstersin-
steek”,	verklaart	ze	deze	ontwikkeling.	
	
Verbinding	lijf	en	psyche
Toen	hoorde	ze	van	een	2-jarige	opleiding	
Haptonomie.	 Ze	 stapte	 in	 op	 de	 Hoge-
school	 Eindhoven.	 “Haptonomie	 heeft	
duidelijk	 raakvlakken	 met	 zowel	 psycho-
logie	als	fysiotherapie:	praten	en	aanraken,	
het	komt	allebei	aan	bod.	Voor	veel	mensen	
is	het	moeilijk	om	zich	te	uiten	en	in	plaats	
daarvan	 zal	 het	 lichaam	 op	 een	 bepaald	
moment	 een	 signaal	 geven,	 in	 de	 vorm	
van	 pijn,	 dat	 er	 iets	 aan	 de	 hand	 is.	 De	
pijn	 wordt	 vaak	 genegeerd:	 niet	 iedereen	
luistert	 naar	 zijn/haar	 lichaam.”	 Enthou-
siast:	 “Het	 klopte	 gewoon	 helemaal	 voor	
mij.”	 In	 ’92	 haalde	 ze	 haar	 papieren.	 Twee	
jaar	 later	 rondde	ze	ook	nog	een	Shiatsu-	
opleiding	af	en	begon	ze	haar	eigen	prak-
tijk	 voor	 massage	 en	 Shiatsu.	 Tijdens	 de	
massages	kwamen	mensen	bijna	als	vanzelf	

met	 dingen	waar	 ze	mee	 zaten.	Dat	 zette	
haar	 aan	 het	 denken.	 “Massage	 is	 meer	
dan	massage	alleen.	 Er	gebeurt	meer	dan	
het	 pure	 aanraken.	 De	 verbinding	 tussen	
lijf	en	psyche,	die	combinatie	fascineert	me	
enorm.”	Ze	gaf	zich	op	voor	de	deeltijdop-
leiding	Psycho-sociaal	werkende.	En	omdat	
Frans	vanuit	zijn	onderwijsachtergrond	ook	
geïnteresseerd	 was,	 besloot	 hij	 mee	 in	 te	
stappen.	Ze	zaten	op	eigen	verzoek	zelfs	in	
dezelfde	groep!	 Ze	woonden	 inmiddels	 in	
Veldhoven.	 Enny	 volgde	 ook	 nog	 Psycho-
trauma	A	bij	de	Rino-groep	en	sloot	dit	af	
in	 ’99.	 Ze	 runde	 haar	 eigen	 praktijk	 voor	
lichaamsgerichte	psychotherapie,	‘Osmose’.	
Na	tien	jaar	sloot	ze	haar	praktijk.	“De	veer-
kracht	was	eruit”,	aldus	Enny.	

Theologie
Ze	 pikte	 een	 nieuwe	 studie	 op:	 theo-
logie	 aan	 de	 Theologische	 universiteit.	 Ze	
deed	 de	 master	 Zorg,	 Ethiek	 en	 Beleid.	
Een	 mooie	 tijd,	 memoreert	 ze.	 In	 2007	
studeerde	ze	af,	waarna	ze	in	2009	ook	nog	
1e	 graads	 Levensbeschouwing	 haalde.	 In	
2008	verhuisden	ze	naar	Engelen.	Ze	werd	
docente	 Levensbeschouwing	 aan	 het	 Van	
Maerlant	 in	 Eindhoven	 en	 later	 aan	 het	
Eckart	College	aldaar.	Tot	2012,	toen	kreeg	
ze	een	herseninfarct	en	veranderde	alles.

Terug	naar	de	basis
Ze	 revalideerde	 in	 de	 Tolbrug.	 “Daar	 ben	
ik	 goed	 geholpen.	 Ik	 moest	 o.a.	 leren	
omgaan	 met	 overprikkeling,	 want	 alles	
was	gauw	 te	 veel	 voor	me.”	Na	een	 lange	

weg	heeft	ze	haar	balans	weer	hervonden,	
al	 blijft	 het	 natuurlijk	 wel	 een	 aandachts-
punt.	Bedachtzaam:	 “Hoe	vreemd	het	ook	
klinkt,	 het	 voordeel	 van	 dit	 herseninfarct	
is	 dat	 ik	 bepaalde	 dingen	 niet	 meer	 kan.	
Het	hoeft	niet	meer	belangrijk,	niet	groot.	
Ik	 kan	 mensen	 niet	 meer	 psychologisch	
begeleiden:	de	kennis	heb	ik	nog	wel,	maar	
de	duurkracht	niet	meer.	Maar	het	belang-
rijkste	-	het	aanraken	en	het	voelen	-	is	er	
wél,	 dus	 de	 basis	 waar	 alles	 om	 draait	 is	
overgebleven.	 De	 verpleegster	 in	 mij	 die	
mensen	 wilde	 aanraken	 en	 koesteren	 kan	
weer	aan	de	slag.”	Een	mooie	afsluiting	van	
een	indrukwekkend	interview.	

Toe	 aan	 een	 professionele	 stoelmassage	
door	een	ervaren	sportmasseur	en	hapto-
noom?	Enny	werkt	vanuit	haar	huis	aan	de	
Aalscholverlaan.	Bij	u	aan	huis	is	ook	moge-
lijk,	uiteraard	in	overleg.	

Cormorant	Massage
Aalscholverlaan	51	
Telefoon:	073-6315275	



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Samen dorpen veiliger maken
Hans van de Ven

Op	maandagavond	27	januari	was	het	best	
rumoerig	 in	 het	 dorp.	 Politieauto’s	 met	
zwaailicht	en	sirene	en	veel	jeugd	op	straat	
met	oranje	of	gele	hesjes.	Op	deze	avond	
werd	het	spel	‘Boef	in	de	wijk’	gespeeld.	
Rond	 vijf	 uur	 verzamelden	 zich	 ruim	 50	
kinderen	 met	 ouders	 in	 de	 Antonius	
Abt-school.	 Na	 een	 broodje	 en	 woord	
van	 welkom	 door	 locatiemanager	 Nicole	
Boogers	 en	Margo	 van	 den	 Oord	 van	 de	
bestuursraad,	 kreeg	 burgemeester	 Jack	
Mikkers	het	woord.	Hij	ging	gelijk	 leuk	en	
ontspannen	in	gesprek	met	de	jeugd:	of	ze	
de	deur	van	hun	huis	of	hun	fiets	wel	goed	
op	slot	doen,	ramen	goed	sluiten	en	ladders	
en	 containers	 goed	 wegzetten.	 Want	 een	
veilige	buurt	is	een	taak	van	ons	allemaal.

Daarna	 deed	 de	 politie	 een	 nadrukkelijke	
oproep	om	bij	verdacht	gedrag	in	de	buurt,	
onbekende	auto’s	die	langzaam	langsrijden	
of	 glasgerinkel,	 niet	 af	 te	 wachten,	 maar	
gelijk	 112	 te	 bellen.	 Want	 betrappen	 op	
heterdaad	geeft	de	grootste	kans	een	boef	

te	 pakken.	 Een	 van	 de	 drie	 of	 vier	 	 rond-
rijdende	politieteams	in	de	gemeente	komt	
dan	met	spoed	naar	je	toe.	Ook	een	buurt-
preventieteam	 zou	 hierbij	 kunnen	 helpen,	
maar	helaas	heeft	Engelen	dit	niet	meer.
Vervolgens	de	uitleg	van	het	spel.	Op	Face-
book	volgen	de	 instructies.	 Er	 is	 een	boef	
gesignaleerd	bij	de	golfbaan	en	later	bij	een	
vijver	 en	 het	 dierenpark.	 Dus	 even	 Face-
book	instellen	en	dan	loopt	heel	de	meute	
vanaf	het	slot	 richting	de	oude	dorpskern,	
inclusief	 burgemeester	 Jack	 Mikkers.	 Na	
nog	enkele	instructies	wordt	de	eerste	boef	
aangehouden	 op	 de	 Engelerschans.	 In	 de	
tweede	 ronde	 wordt	 de	 boef	 bij	 de	 golf-
baan	gearresteerd.		
Lucas	 Knuiman	 was	 met	 z’n	 vader	 twee	
keer	 de	 vinder	 van	 de	 boef.	 Jammer	 dat	
de	andere	deelnemers	door	tijdgebrek	het	
aanhouden	 van	 de	 boef	 moesten	missen.	
Tijdens	 de	 prijsuitreiking	 rond	 half	 acht	
door	 Jack	Mikkers	 kon	 Lucas	 enkele	 leuke	
prijzen	 in	 ontvangst	 nemen.	 Ook	 was	 de	
burgemeester	 ervan	 overtuigd	 dat	 de	
jeugd	 goed	 zou	 slapen,	want	 de	 te	 lopen	
afstand	was	best	wel	lang.	Heb	je	het	spel	

gemist	en	wil	je	ook	nog	meedoen?	Dat	kan:	
op	 donderdag	 2	 juli	 wordt	 het	 nogmaals	
gespeeld.	Dan	vanuit	het	dorp.	

Dit	 spel	was	 ook	 de	 start	 van	 een	 onder-
zoek	 van	 de	 gemeente	 samen	 met	 de	
politie	om	onze	dorpen	veiliger	 te	maken.	
We	 spreken	 projectleider	Denis	 van	 Rooij:	
“Er	 staat	 tot	21	 februari	een	vragenlijst	op	
www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan.	
Via	 de	 scholen,	 social	 media,	 FC	 Engelen	
en	 de	 supermarkt	 worden	 dorpsgenoten	
opgeroepen	de	vragenlijst	in	te	vullen	en	te	
vertellen	wat	er	speelt.	Zo	kan	de	gemeente	
samen	 met	 de	 bewoners	 tot	 oplossingen	
komen.	 Dit	 onderzoek	 heeft	 in	 Empel	 en	
Maaspoort	 tot	 goede	 resultaten	 geleid.”	
Op	 maandag	 29	 juni	 zijn	 de	 resultaten	
van	 het	 onderzoek	 bekend	 en	 ze	 zullen	
worden	 gepresenteerd	 in	 de	 vergadering	
van	de	bestuursraad.	Graag	gaan	vertegen-
woordigers	 van	de	gemeente	dan	met	 de	
aanwezigen	in	gesprek	over	hoe	ze	samen	
Engelen	en	Bokhoven	nog	veiliger	kunnen	
maken.

Wijkagent geeft lezing
Charles ter Ellen

Op	 donderdag	 16	 januari	 organiseerde	
de	 seniorenvereniging	 een	 lezing	 die	
werd	 verzorgd	 door	 wijkagente	 Daniëlle	
Michiels.	 Zij	 begon	 haar	 verhaal	 met	 een	
uiteenzetting	 van	 de	 organisatie	 van	 de	
politie.	 Eerst	 was	 deze	 plaatselijk	 en	 regi-
onaal	en	 is	nu	 landelijk	georganiseerd.	De	
burgemeester	is	nog	wel	het	hoofd	van	de	
plaatselijke	politie,	maar	alle	agenten	staan	
onder	landelijk	toezicht	met	een	landelijke	
commissaris	van	politie.

Daarna	ging	ze	in	op	de	veiligheid	in	en	om	
het	huis:
•	 Beveiliging	van	de	woning	door	goede	

sloten	 op	 ramen	 en	 deuren	 en	 door	
verlichting.

•	 Het	 niet	 binnenlaten	 van	mensen	 die	
met	 een	 praatje	 of	 andere	 methode	
proberen	binnen	te	komen.

•	 Digitale	onveiligheid	met	rare	en	onbe-
kende	zaken	op	telefoons,	computers,	
iPhones	of	iPads.

Meld	 vreemde	 zaken	 of	 personen	 die	 je	
benaderen	 direct	 bij	 de	 politie	 via	 112	 of	
0900-8844.	Ook	waarschuwde	zij	bij	drukte	
voor	 zakkenrollers	 en	 andere	 minder	
betrouwbare	 figuren	 die	 van	 de	 gelegen-
heid	gebruikmaken.	Voor	veiligheid	in	huis	
kun	je	gratis	advies	vragen	bij	de	gemeente	
of	de	wijkagent.	
Hierna	 volgde	een	korte	pauze	met	 koffie	

of	 een	 drankje	 en	 de	 mogelijkheid	 om	
persoonlijke	vragen	te	stellen.

Vervolgens	gaf	Daniëlle	een	uitleg	over	haar	
persoonlijke	beveiliging.	Het	kogelvrije	vest	
dat	ze	onder	haar	jack	draagt,	alsmede	de	
bewapening	waarvan	haar	 riem	vol	hangt,	
zoals	 revolver,	 wapenstok,	 spray,	 lamp	 en	
boeien.	Tot	slot	volgden	nog	enkele	vragen	
uit	de	zaal.
Voorzitter	Hans	van	Dartel	dankte	mevrouw	
Michiels	voor	de	duidelijke	uiteenzetting	en	
bood	haar	een	fraaie	bos	bloemen	aan.
Het	 was	 voor	 de	 senioren	 van	 Engelen	
weer	een	waardevolle	middag	en	ook	in	de	
komende	maanden	zijn	er	weer	leuke	acti-
viteiten	gepland.
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Vrijwilliger gezocht voor bestuur De Schuilplaats
Erik Kruisheer, voorzitter 

Jongerencentrum	 De	 Schuilplaats	 zoekt	
extra	handjes!	De	Schuilplaats	 is	al	20	 jaar	
een	 plek	 waar	 jongeren	 elkaar	 kunnen	
ontmoeten	 en	 ruimte	 kunnen	 geven	 aan	
hun	 creativiteit.	 Jongeren	 tussen	de	 10	 en	
18	 jaar	 organiseren	hier	 zelf	 evenementen	
en	activiteiten,	met	behulp	van	de	profes-
sionele	 jongerenwerker	 van	 Powerup073.	
Discoavonden,	 spelletjesavonden,	 samen	
muziek	 maken:	 naar	 alle	 ideeën	 wordt	
geluisterd.	 Jaarlijks	 wordt	 ook	 een	 Hallo-
ween-spooktocht	gehouden.	
Ik	heb	me	twaalf	jaar	lang	als	voorzitter	met	
veel	 plezier	 ingezet	 voor	 De	 Schuilplaats,	
maar	het	is	tijd	om	in	2020	het	stokje	door	te	
geven.	Als	voorzitter	leid	je	de	maandelijkse	
bestuursvergadering,	 ben	 je	 een	 klank-
bord	 voor	 de	 jongerenwerker	 en	 verzorg	
je	 in	 het	 team	 de	 jaarlijkse	 begroting	 en	
subsidieaanvragen.	 Dit	 alles	 samen	 met	
een	 enthousiast	 bestuur	 en	 Jos	 de	 jonge-
renwerker.	 Vrijwilligerswerk	 met	 jongeren,	
stagiaires	en	studenten	geeft	veel	voldoe-
ning	 en	 indien	 gewenst	 blijf	 ik	 betrokken.	
Ook	 andere	 bestuursleden	 geven	 aan	 het	

stokje	te	willen	over	te	dragen	in	2020,	aan	
betrokken	 Engelenaren	 om	 JC	 De	 Schuil-
plaats	 te	 ondersteunen.	 Nieuwe	 frisse	
ideeën	 geven	 immers	 nieuwe	 impulsen.	
Wie	 wil	 deze	 uitdaging	 oppakken?	 Bel	
0651328162	of	mail	erik.kruisheer@home.nl.
Voor	 informatie	 over	 activiteiten,	 vrijwilli-

gerswerk	bij	De	Schuilplaats	en	de	 functie	
van	 een	 jongerenwerker,	 kunt	 u	 contact	
opnemen	 met:	 Jos	 de	 Kort,	 Jongeren-
werker	 JC	 De	 Schuilplaats	 	 /	 Powerup073,	
06-557.885.48,	j.dekort@powerup073.nl

De zesde editie van de pubquiz zit er weer op! 
Net	zoals	vorige	edities	stond	de	Engelense	
pubquiz	van	vrijdag	24	januari	weer	garant	
voor	een	gezellig	avondje	uit.	Dat	was	volop	
te	merken	in	ons	eigen	dorpshuis	met	maar	
liefst	180	deelnemers	en	35	teams!	
De	makers	 van	de	quiz	waren	dit	 jaar	wel	
wat	 overijverig	 geweest	 ...	 Er	 waren	 veel	
rondes	met	extra	opdrachten,	waardoor	we	
pas	rond	01.00	uur	klaar	waren.	Dat	was	niet	
de	 bedoeling.	 Het	 enthousiasme	 van	 de	
makers	willen	we	natuurlijk	niet	temperen,	
maar	de	volgende	keer	mag	het	wat	korter.	
Door	de	geweldige	inzet	van	de	vrijwilligers	
die	onder	meer	 in	de	bediening	en	achter	
de	bar	werkten,	ontstond	er	geen	wachtrij	
aan	de	bar	 en	was	 er	 geen	heen	 en	weer	
geloop	 van	 de	 deelnemers	 naar	 het	 café.	

Dat	werkte	uitstekend!	
Mede	 door	 de	 sponsoren	 is	 de	 pubquiz	
al	 jaren	een	succes.	Daarom	bedanken	we	
nogmaals	 de	 sponsoren	 AutoHaarsteeg	
voor	de	borrelhap	 en	bitterballen,	Deleon	

voor	de	prijzen	en	pennen,	Sligro	voor	de	
soezen,	de	Kaaskoning	voor	de	kaasblokjes	
en	 ADC	 voor	 de	 korting	 op	 de	 mooie	
A3prints.	 Namens	 het	 pubquizteam:	 tot	
volgend	jaar!

Derde rotonde in de Haverlij
Tijdens	 de	 bestuursraadsvergadering	 van	
20	 januari	 jl.	gaf	verkeersdeskundige	Koen	
Gijsbers	 van	 de	 gemeente	 uitleg	 hoe	 de	
derde	 rotonde	 in	 de	 Haverlij	 zal	 worden	
aangelegd.	 Deze	 rotonde	 op	 de	 splitsing	
Haverlij	 /	 Beverspijken	 zal	 voor	 augustus	
van	 dit	 jaar	 gereed	 zijn	 in	 verband	 met	
de	 Vuelta,	 de	 ronde	 van	 Spanje.	 Voor	 de	

aanleg	 van	 de	 rotonde	 zal	 een	 tijdelijke	
bouwweg	 worden	 gemaakt	 om	 Engelen	
en	het	bedrijventerrein	 toch	bereikbaar	 te	
houden.	De	rotonde	wordt	hetzelfde	als	bij	
de	splitsing	Haverlij/de	Vutter,	waar	de	fiet-
sers	geen	voorrang	hebben.	Tevens	wordt	
de	snelheid	vanaf	de	Rietveldenweg	tot	aan	
Engelen	verlaagd	tot	50	kilometer.



Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

Titaniumlaan 82  ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20 

Volg ons op  
voor info over

Boozt workshops
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Legefl essenactie

Margriet	Zwartjens	woont	in	kasteel	Zwae-
nenstede	en	gaat	begin	juni	een	week	vrij-
willigerswerk	 doen	 op	 het	 Griekse	 eiland	
Lesbos	 voor	 de	 organisatie	 Because	 we	
Carry.	Met	een	weekteam	is	ze	dan	verant-
woordelijk	voor	het	verzorgen	van	de	voed-
zame	ontbijten	op	kamp	Kara	Tepe.	Daar-
naast	 verzorgen	 ze	 de	 kinderactiviteiten	
en	 andere	 initiatieven	die	wat	 lichtpuntjes	
geven	aan	de	bewoners.	Voor	de	fi	nancie-
ring	daarvan	met	de	hulp	van	sponsors	ben	
je	als	team	verantwoordelijk.	De	vlucht,	het	
vervoer	daar	 en	het	 eten	betaalt	Margriet	
zelf.
In	 maart	 zijn	 de	 gedoneerde	 emballage-
bonnen	 bij	 PLUS	 Mulder	 voor	 dit	 doel.	
Margriet	 zou	 het	 top	 vinden	 als	 veel	
dorpsbewoners	 hun	 lege	 fl	essen	 willen	
opsparen	 en	 in	 maart	 wegbrengen.	 Elke	
euro	wordt	bij	lokale	ondernemers	besteed.
Donaties:	NL95ABNA0492336415	t.n.v.	
M.	Zwartjens-Valk	o.v.v.	BWC	team	248

NIEUW!  
OETELBOOT EMBLEEM! INTERESSE?  

NEEM GERUST CONTACT OP 
 

Prijs per stuk: €5,95  
Bij aankoop van een embleem, €0.50 korting 
op uw volgende Oetelboot vaartje. 
 
 info@zoetelievegerrit.nl 
 06-40364396
 

 
 
 
Engelen <--> Oeteldonk  
Donderdag  20 februari 
Vertrek Sluis Haverleij   09.50u  -  11.50u  
Vertrek kade Engelen    10.00u  -  12.00u   
Terug Bolwerk St. Jan    11.15u  -                  18.30u 
  
Vrijdag 21 februari  
Vertrek Sluis Haverleij   10.50u   
Vertrek kade Engelen    11.00u   
Terug Bolwerk St. Jan                    18.30u  
  
Zaterdag 22 februari  
Vertrek Sluis Haverleij   09.50u  -  11.50u  -  13.50u  -  17.50u  -  19.20u  
Vertrek kade Engelen    10.00u  -  12.00u  -  14.00u  -  18.00u  -  19.30u  
Terug Bolwerk St. Jan    11.15u  -  13.00u  -  17.00u  -  18.30u  -  21.30u - 24.00u  
   
Zondag 23 februari 
Vertrek Sluis Haverleij   09.20u  -  11.50u  -  13.50u  -  17.50u  -  19.20u  
Vertrek kade Engelen    09.30u   -  12.00u  -  14.00u  -  18.00u  -  19.30u  
Terug Bolwerk St. Jan    11.15u  -  13.00u  -  17.00u  -  18.30u  -  21.30u – 24.00u   
  
Maandag 24 februari 
Vertrek Sluis Haverleij   10.20u  -  11.50u  -  13.50u  -  17.50u  -  19.20u  
Vertrek kade Engelen    10.30u  -  12.00u  -  14.00u  -  18.00u  -  19.30u  
Terug Bolwerk St. Jan    11.15u  -  13.00u  -  17.00u  -  18.30u  -  21.30u – 24.00u  
  
Dinsdag 25 februari  
Vertrek Sluis Haverleij   11.50u  -  13.50u  -  17.50u  -  19.50u  
Vertrek kade Engelen    12.00u  -  14.00u  -  18.00u  -  20.00u  
Terug Bolwerk St. Jan    13.15u  -  17.00u  -  19.00u  -  01.00u  
              
 

 

De OetelbootDe Oetelboot 

Enkele vaart       €4,- 
Kinderen t/m 11 jaar    €2,- 
Vooraf reserveren 

Extra nachtbussen met carnaval
Van	 vrijdag	 21	 tot	 en	 met	 dinsdag	 25	
februari	 rijden	 er	 in	 verband	met	 carnaval	
extra	nachtbussen.	Op	vrijdag	rijden	ze	niet	
via	 de	Markt.	 Bij	 de	 nachtritten	 geldt	 een	
speciaal	 tarief.	 Daarnaast	 is	 een	 voordelig	
e-ticket	 te	 koop.	 Je	 betaalt	 slechts	 €	 5,50	
om	de	hele	dag	onbeperkt	met	de	bus	 te	

reizen.	Je	hoeft	het	e-ticket	niet	eens	uit	te	
printen.	 Je	 kunt	 het	 ticket	 vanaf	 je	 smart-
phone	scannen	in	de	bus.	Vind	je	een	uitge-
print	 kaartje	makkelijker,	 dan	 kan	 en	mag	
dat	uiteraard	ook!

Geen	extra	ritten	overdag
Maandag	 en	dinsdag	 rijden	 er	 geen	 extra	
buurtbussen.	Reken	er	daarom	niet	op	dat	
je	 dan	met	 de	 bus	 naar	 de	 optocht	 kunt.	
Met	8	passagiers	is	de	buurtbus	snel	vol!
Op	 www.arriva.nl	 staat	 meer	 informatie	
over	het	vervoer	tijdens	carnaval.	



 
 

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

 

 

DE AVOND VOOR 
MANNEN EN 

VROUWEN MET 
BAARDEN 

 

Vrijdag 

28 februari 2020 
 

Atelier open: 20.00 uur  

Gravin Helenastraat 3 

Bokhoven 

0618275207 

marikeboerman.nl 

DE AVOND VOOR MANNEN EN VROUWEN 
MET BAARDEN 
(ZONDER BAARD MAG OOK) 

 

‘Atelier De Heerlijkheid’ 

Voor één keer ligt Bokhoven aan zee. 
 

Storm, hoge golven en regen zorgen ervoor dat het 28 februari koud 
en guur zal zijn in ‘Bokhoven aan zee’. Kom schuilen in onze 
‘Heerlijkheid’. De kachel brandt en er zal uit volle borst gezongen 
worden door ‘Havenkoor Vissershang’. 

Verhalenverteller Ton Lomans neemt je mee op reis en Marike Boerman 
vertelt over maritieme kunst.  

Weet jij wat koek en zopie precies betekent? Wij wel, kom het maar 
proeven! 

Het zal jullie aan niets ontbreken voor je je eigen kajuit weer opzoekt 
aan het einde van de avond. 

Entrée: 15,- pp 
(inclusief uitgebreide koek en zopie) 

Reserveren: Stuur een mail naar marike.boerman@gmail.com 

 

      Zaterdaghulpen gezocht! 
Ben jij minimaal 16 jaar, woonachtig in omgeving Den 
Bosch en wil je wat bijverdienen? Kom werken bij het 
leukste bedrijf uit de regio! Wij zoeken extra krachten 
voor op zaterdagochtend in onze productieruimte aan 

de Titaniumlaan bij Treurenburg.  
Kijk op www.henkelman.com/nl/werken-bij  

of bel naar 073-6213671. 
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Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

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

We handelen het gehele schade-
traject voor u af.   Als erkend Focwa 
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar 
garantie op de schadereparatie.

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!

advertorial

Mijn	 naam	 is	Wouter	 Bensdorp	 en	 ik	 ben	
vinoloog	en	eigenaar	van	Bensdorp	Wijnen.	
Wellicht	 ken	 je	 ons	 van	 het	 Engelens	
Weeknd	of	de	Atelierroute?	Wij	zijn	geves-
tigd	in	Engelen	en	ik	zal	je	voortaan	iedere	
maand	van	een	lekker	wijnadvies	voorzien.	
Daarnaast	 zal	 ik	 anekdotes	 met	 je	 delen	
over	wat	ik	meemaak	op	mijn	wijnreizen.
Mijn	 wijnhandel	 is	 gevestigd	 in	 Engelen:	
de	Beverspijken	20	L	–	Bedrijventerrein	de	
Vutter.	Geen	winkel	–	maar	 je	bent	er	 van	
harte	welkom	om	een	bestelling	op	te	halen	
of	om	een	lekkere	fl	es	wijn	uit	te	kiezen.	Bel,	
app	of	mail	wel	even	van	tevoren,	dan	kom	
je	niet	voor	een	gesloten	deur	te	staan.
Over	wijn	 gesproken.	 Ik	 krijg	wel	 eens	 de	
vraag:	 “Wat	 is	 toch	 jouw	 eigen	 favoriete	
witte	wijn,	Wouter?”	Daar	hoef	 ik	dan	niet	
lang	over	na	te	denken:	dat	is	de	Portugese	
wijn	Catarina.	Dit	is	een	wijn	van	drie	drui-
vensoorten.	Twee	ervan	komen	uit	Portugal	
zelf:	Arinto	en	Fernâo	Pires.	De	derde	is	de	
wereldwijd	bekende	Chardonnay.	De	eerste	
twee	 lijken	qua	geur	en	smaak	een	beetje	
op	 Sauvignon	 en	 geven	 een	 fi	jne	 frisheid	
aan	 de	 wijn.	 De	 Chardonnay,	 5	 maanden	
houtgerijpt,	 zorgt	 juist	 voor	 een	 zachte	
romigheid.	 Door	 deze	 brede	 smaakbele-
ving	gaat	de	wijn	niet	snel	vervelen.	Ik	kan	
hem	je	dan	ook	van	harte	aanraden!
Ik	 kijk	 ernaar	 uit	 om	 jullie	 van	 wijnadvies	
te	 gaan	 voorzien.	 En,	 zoals	 gezegd,	 kom	
vooral	 eens	bij	me	 langs	wanneer	 je	 inte-
resse	hebt!

Adresgegevens:
De	Beverspijken	20	L,	
Engelen	–	’s-Hertogenbosch
Op	afspraak	geopend,	bel:	073-5530901	
of	mail	naar	wouter@bensdorp-wijnen.nl.
Website:	www.bensdorp-wijnen.nl
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Za	16	feb
10.00	uur

Presentatieviering met 
voorganger diaken Anton 
van Diessen 
In deze viering stellen de vor-
melingen en eerste communi-
canten zich voor.
T.i.v.	Walter	en	Cecile	den	
Otter	-	Simons,	Theodorus	
van	de	Grint	en	Christina	van	
de	Grint	-	van	de	Griend,	Jo	
Boelen

Zo	23	feb
10.00	uur

Eucharistieviering met 
voorganger Ben van Bronk-
horst
T.i.v.	Ans	Bindels	
Na de viering gezamenlijk 
koffi  edrinken

Wo	26	feb
1�.00 uur

Aswoensdagviering met 
voorganger diaken Jan 
Joosten
Viering samen met Bokhoven, 
met wijding van as en toedie-
ning van het askruisje

Zo	01	mrt
10.00	uur

Woord- en communie-
viering met voorganger 
diaken Jan Joosten
T.i.v.	Ans	Bindels

Zo	08	mrt
10.00 uur

Woord- en communievie-
ring door onze werkgroep 
met medewerking van De 
Laatbloeiers
T.i.v.	Gré	Pardoel	-	van	Dijk,	
Riekie	van	der	Venne	-	de	
Groot

Za	14	mrt
20.00 uur

Muziek in de kerk 
Inloop 19.30 uur met koffi  e 
en thee

Zo	15	mrt
10.00	uur

Woord- en communie-
viering met voorganger 
diaken Jan Renders
T.i.v.	Jo	Boelen

PAROCHIE ST. LAMBERTUS

NIEUWE KIJK OP KERK ZIJN
Aan	de	hand	van	zes	levensvragen	wil	Parochie	St.	Lambertus,	met	zorg	en	aandacht	
voor	elkaar,	de	verbinding	tussen	geloof	en	maatschappij	voor	iedereen	zichtbaar	maken.	

St. Lambertusparochie
Graaf	van	Solmsweg	75
5221	BM	Engelen
Tel.	073	631	12	16
www.parochie-engelen.nl
IBAN	NL04RABO	0121	9076	43
secretariaat@parochie-engelen.nl	
Het	secretariaat	is	bereikbaar	op:
maandag	van	9.00	tot	12.00	uur.

In	 de	 periode	 tussen	 Carnaval	 en	 Pasen	
willen	we	 stilstaan	bij	 de	 vraag	 ‘Wie	 is	 de	
ander?’.	Kennen	wij	de	ander	wel?	Denken	
wij	die	ander	te	kennen?	In	hoeverre	laat	die	
ander	zich	kennen?	Daarbij	komt	ook	naar	
voren:	mag	de	ander	anders	zijn?	Kortom,	
het	 gaat	 om	 relaties,	 betrekking,	 verbon-
denheid	en	afstandelijkheid	tussen	mensen.

Wie is de ander?

Dopen:	
Op	12	december	is	gedoopt	Noëlle	Nijholt,	
Heuvelstraat.
De	doopvieringen	kunnen	gepland	worden	
op	 zondagmiddag,	 u	 kunt	 een	 afspraak	
maken	met	Monique	Janssen	(6219416),	de		
contactpersoon	voor	de	werkgroep.

Overleden:
Op	12	december	is	overleden	Jos	Dubelaar,	
58	jaar,	Nienoordstede,	Den	Bosch.
Op	11	januari	is	overleden	Rini	Schuurmans,	
75	jaar,	Graaf	van	Solmsweg.
Op	 14	 januari	 is	 overleden	Bert	Wienk,	 69	
jaar,	Hoogveldweg.

Muziek in de kerk
Op	 zaterdag	 14	maart	 start	 om	 20.00	 uur	
weer	een	concert	rondom	het	nieuwe	orgel	
in	de	St.	Lambertuskerk.	Dit	concert	staat	in	
het	teken	van	de	vorig	jaar	overleden	orga-
nist	Wout	Kalkman.	Op	deze	avond	bege-
leidt	het	orgel,	dat	ook	door	Wout	is	opge-
bouwd,	weer	solisten	en	staan	er	werken	op	
het	programma	van	legendarische	compo-
nisten.	U	bent	van	harte	welkom.	De	kerk	is	
open	om	19.30	uur	en	de	koffi		e	staat	klaar.	
De	entree	is	€	5,00.

Als	 geloofsgemeenschap	 in	 Engelen	
proberen	we	 de	 pastorale	 steun	 te	 geven	
die	 nodig	 is.	 Dat	 gebeurt	 o.a.	 door	 het	
toedienen	 van	 sacramenten	 (doop,	
communie,	 vormsel)	 en	 de	 voorbereiding	
daarop,	maar	dat	gebeurt	ook	bij	ziekte	en	
overlijden,	begeleiding	 van	 stervenden	en	
nabestaanden.	
Ook	als	u	geen	 regelmatige	bezoeker	van	
de	kerk	bent,	kan	dit	gebouw	een	plek	van	
betekenis	voor	u	zijn.	Het	is	een	sfeervolle	
plek	om	te	vieren,	zoals	met	Kerst	en	Pasen,	
bij	een	doop	of	huwelijk.	Het	is	ook	een	plek	

Actie Kerkbalans 2020

om	rust	 te	vinden	en	 te	gedenken	bij	een	
overlijden	 of	 andere	 ingrijpende	 gebeur-
tenis.	Ook	dit	kerkgebouw	vraagt	de	nodige	
tijd,	energie	en	geld.	Het	moet	een	plek	zijn	
waar	 de	 geloofsgemeenschap	 zich	 thuis	
kan	 voelen.	Om	al	onze	 activiteiten	 vol	 te	
houden,	hebben	we	ook	uw	fi	nanciële	hulp	
nodig.	Doet	u	mee	dit	jaar	door	eenmalig	of	
maandelijks	een	fi	nanciële	donatie?	

Op zondag 8 maart wordt de viering opge-
luisterd door De Laatbloeiers.

De Laatbloeiers



Zo	16	feb
10.30	uur

Muziek op zondag:

Rose-Île	kwartet

Zo	23	feb
10.30	uur

Viering van het Heilig 
Avondmaal	
ds.	G.	Kerssen

Zo	01	mrt		
10.30	uur

ds.	N.	Brunsveld,	Est

Zo	08	mrt
10.30	uur

ds.	Marloes	Meijer

Zo	15	mrt
10.30	uur

ds. B. van Litsenburg, 
Eindhoven

PROTESTANTSE KERK ENGELEN
De	Kerkhof	3,	5221	AJ	Engelen	
www.kerk-engelen.nl

PREDIKANT
ds.	 Marloes	 Meijer	 -	 predikant@kerk-en-
gelen.nl
Telefonisch	spreekuur:	06	365	019	73
ma	9.00	tot	10.00	uur	/	wo	18.30	tot	19.30	uur
De	 uren	 daaromheen	 is	 zij	 wisselend	
bereikbaar.
Scriba:	Jenno	Schulp
E-mail:	scriba@kerk-engelen.nl

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Stille Omgang 
Lustrumeditie:	 675	 jaar	 ‘Het	 Mirakel	 van	
Amsterdam’.
Op	 de	 avond	 van	 21	 maart	 2020	 komen	
naar	 verwachting	 4.000	 bedevaartgan-
gers	uit	het	hele	land	naar	Amsterdam,	per	
touringcar,	 per	fiets,	 tram	of	 zelfs	 te	 voet,	
om	 daar	 de	 Stille	 Omgang	 te	 lopen,	 een	
nachtelijke	 stille	 tocht	 door	 het	 centrum	
van	 Amsterdam.	 Voor	 of	 na	 de	 Omgang	
wonen	 zij	 een	 van	 de	 twintig	 feestelijke	
eucharistievieringen	 bij,	 in	 een	 van	 de	
zeven	 binnenstadskerken.	 De	 deelnemers	
zullen	 vanaf	 23.00	 uur	 de	 Stille	 Omgang	
lopen.	 In	 1345	 geschiedde	 een	 hostie-
wonder	 aan	 een	 zieke	 in	 de	 Kalverstraat:	
het	Mirakel	van	Amsterdam.	De	plaats	van	
het	wonder	wordt	nu	gemarkeerd	door	de	
Mirakelkolom	aan	het	Rokin.	In	de	middel-
eeuwen	vierden	de	christenen	dit	met	een	
feestelijke	 Mirakelprocessie.	 Vanaf	 1881	
door	een	nachtelijke	omgang	 in	 stilte,	het	

werd	 hiermee	 de	 inspiratiebron	 voor	 alle	
stille	tochten	in	Nederland.	De	intentie	van	
dit	jaar	is:	‘De	luisterende	mens	is	aanwezig	
bij	de	Ander’	...	Voor	verdere	informatie:	zie	
www.stille-omgang.nl;	vragen	kunt	u	stellen	
door	het	zenden	van	een	e-mail	aan:	info@
stille-omgang.nl.	Deken	Jos	Verbraken	gaat	
uit	 onze	 regio	 mee	 als	 priester.	 Heel	 fijn!	
Wilt	u	mee?	Neem	contact	op	met:	Stephan	
en	Eugenie	van	Rinsum	Wolfs	06-81	981297.

Op zondag 16 februari in mediterrane sfeer 
met Rose-Île.
U bent om 10.30 uur van harte welkom in de 
Protestantse kerk.

Vacatures	Wijkcontact
We	zoeken	nog	een	nieuwe	wijkcontactper-
soon	voor	de	kastelen	Velderwoude,	Leliën-
huyze,	en	Wuijvenhaerd.	Heeft	u	een	beetje	

tijd	om	dit	op	te	pakken?	Neem	contact	op	
met	het	secretariaat.

Oecumenisch genieten
Op	 zondag	 19	 januari	 was	 er	 bij	 de	 start	
van	de	‘Week	van	gebed	voor	eenheid	van	
Christenen’	 een	 stemmige	 oecumenische	
dienst	 in	een	tot	de	laatste	plaats	gevulde	
Protestantse	 kerk.	 De	 dienst	 	 werd	 voor-
gegaan	 door	 dominee	 Marloes	 Meijer	 en	
Tineke	 Kaal	 namens	 de	 parochie.	 Tevens	
was	 dat	 weekend	 voor	 beide	 kerken	 de	
start	van	de	Actie	kerkbalans.	In	haar	over-
weging	 heeft	 Marloes	 ons	 voorgehouden	
dat	oecumene	meer	is	dan	samen	wat	acti-
viteiten	 ondernemen,	 hoe	 belangrijk	 dat	
ook	is,	maar	dat	het	veel	meer	gaat	om	de	
echte	relatie	die	je	met	elkaar	onderhoudt.	
Aan	 de	 hand	 van	 wat	 ze	 de	 eerste	 blad-
zijden	van	een	moeilijk	boek	van	de	filosoof	
Buber	 noemde,	 legde	 ze	 ons	 het	 verschil	

uit	tussen	de	relaties	ik	–	het,	en	ik	–	jij.	 Ik	
–	 het	 kan	 een	 koele	 zakelijke	 relatie	 zijn.	
Wat	we	echter	moeten	willen	is	een	warme	
relatie	ik	–	jij.	In	zo’n	relatie	ben	je	echt	in	de	
ander	 geïnteresseerd	 en	 die	 ander	 ook	 in	
jou.	Samen	kun	je	zo	je	omgeving	een	stuk	
aangenamer	en	leefbaarder	maken.	Een	erg	
inspirerend	 verhaal,	waarmee	 je	goed	aan	
de	slag	kunt.	Na	de	viering	was	er	een	gezel-
lige	 lunch	 in	 de	 St.	 Lambertuskerk.	 Naast	
de	worstenbroodjes,	de	krentenmik	en	de	
quiche,	brachten	veel	bezoekers	wat	te	eten	
mee.	Ruim	50	aanwezigen	genoten	tijdens	
een	gezellig	praatje	van	al	dat	lekkers.	Het	
was	 een	geslaagde	 start	 van	beide	 acties.	
Vooral	de	eenheid	was	duidelijk	voelbaar.		

Muziek op zondag
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16	feb Viering	zonder	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Cor-
rie van Gestel

23	feb Carnaval
Viering	zonder	dameskoor,	
maar	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Joke Godschalk- 
Endstra, Jan Zetz en Lucia van 
Helvoort-Buijs

26	feb Aswoensdag
Liturgie	wordt	gehouden	om	
19.00	uur	in	Engelen.

01	mrt Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

08	mrt Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en 
Maria van Heijningen

15	mrt Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Cor-
rie van Gestel

22	mrt Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie voor Lucia van Helvoort 
en een bijzondere intentie

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
BOKHOVEN
Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
Alle	vieringen	beginnen	om	11.15	uur	tenzij
anders	aangegeven.
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

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.

Vastenactie voor de Voedselbank
Peter Polling, diaken PKN

De	Protestantse	gemeente	en	de	parochie	
St.	Lambertus	in	Engelen	gaan	actie	voeren	
voor	 de	 Voedselbank	 Den	 Bosch	 e.o.	 Dat	
doen	 we	 in	 de	 Vastentijd	 /	 40-dagentijd	
tussen	Aswoensdag	(26	februari)	en	Pasen	
(12	april)	op	diverse	manieren.

Voor	de	kerken	is	de	Vastentijd	een	tijd	van	
bewustwording	en	bezinning.	Dat	kan	door	
te	 ‘vasten’:	 vroeger	 betekende	 dat	 vooral	
‘geen	 vlees	 eten’.	 Tegenwoordig	 wordt	 er	
op	 verschillende	manieren	 ‘gevast’:	 er	 zijn	
mensen	 die	 in	 de	 vastentijd	 geen	 alcohol	
drinken,	 minder	 snoepen	 of	 juist	 bewust	
meer	tijd	voor	verdieping	nemen.	Ieder	vult	
het	op	een	eigen	manier	in.	
De	kerken	willen	 in	deze	tijd	een	concreet	
doel	steunen:	de	Voedselbank.	Hier	worden	
mensen	geholpen	om	elke	dag	een	gezonde	
maaltijd	op	tafel	te	krijgen.	

Tijdens	 de	 kerkdiensten	 en	 vieringen	 in	
deze	periode	worden	 in	de	kerken	 folders	
uitgedeeld	en	staan	er	kratten	klaar.	 In	de	
kratten	 kunt	 u	 houdbare	 etenswaren	 en	
huishoudelijke	 verbruiksartikelen	 doneren.	

Denk	daarbij	aan	rijst,	meel,	pasta,	schoon-
maakmiddelen,	toilet-	en	keukenpapier	enz.	
Na	Pasen	worden	de	kratten	uitgedeeld	bij	
de	Voedselbank.

We	 willen	 ook	 op	 andere	 manieren	 inza-
melen.	 We	 hopen	 een	 inzameldag	 bij	 de	
PLUS	te	houden	(waarschijnlijk	eind	maart)	
en	op	andere	 locaties	 kratten	 te	plaatsen.	
Ook	 willen	 we	 bij	 de	 opschoondag	 (23	
maart)	 met	 een	 groep	 mensen	 Engelen	
schoonmaken.	 In	 de	 volgende	 Tweeterp	
zullen	we	daar	meer	informatie	over	geven.

Als	u	ideeën	heeft	of	een	krat	op	uw	locatie	
wilt	 plaatsen,	 als	 u	 wilt	 helpen	 met	 deze	
actie	(bijvoorbeeld	door	mee	in	te	zamelen	
of	 ‘op	 te	 schonen’)	 of	 andere	 suggesties	
heeft,	dan	kunt	u	contact	met	ons	opnemen.

Meer	 informatie	 over	 deze	 actie	 en	 de	
Voedselbank	vindt	u	op	de	websites:
www.den-bosch.voedselbankenneder-
land.nl,	 www.kerk-engelen.nl,	 www.paro-
chie-engelen.nl.

WEER OP STAP MET DE PASSION 

Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer op stap met de Passion. Op 1 april 
zijn deelnemers welkom in de protestantse Oude Lambertus tussen 19.30 en 20.00 uur. 
In groepen lopen we daarna de korte route naar de katholieke St. Lambertus. Onderweg 
zullen liederen en teksten klinken die raken aan het thema van dit jaar: LOSVAST.

We volgen Jezus in zijn laatste dagen. Hij hielp mensen om zich vrij te vechten van 
wat ze onderdrukte: wetten en regels, ongelijkheid, groepsvorming. Maar al die 
vrijheid en ruimte zijn niet alleen maar leuk. Want, hoe vind je richting? 
Waar ben je wél trouw aan? 

Leef mee met Jezus en zijn leerlingen 
en ontdek hoe zij omgaan met vrijheid 
en verbinding tijdens de Passion 
in Engelen. 

WOENSDAG 1 APRIL 
(geen grap), 19.30 uur 
tot 21.00 uur

GEZOCHT: PROJECTMANAGER

Vind jij het leuk om dit project in 
goede banen te leiden? Kun je draai-
boeken maken, plannen, afspraken 
maken en mensen motiveren en 
heb je de komende weken een paar 
uur tijd beschikbaar?

Meld je dan aan als projectmanager: 
predikant@kerk-engelen.nl 



                                     

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 

✓ Alle onderdelen worden nagelopen 
en waar nodig bij- en/of afgesteld 

✓ De onderdelen worden beschermd 
tegen sneeuw, regen en pekel 

✓ Gratis haal- en brengservice in 
Engelen 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 

Winterbeurt 
Bescherm je fiets tegen de weersinvloeden 

met onze speciale winterbeurt 

tegen sneeuw, regen en pekel

Frank Croonen is het vertrouwde gezicht van GeWOON Makelaars. 
Geen poeha, ik ben gewoon mezelf en heb een vlijmscherpe blik op 
de huidige woningmarkt. Ik kom naar je toe: het huis dat je wil ver-
kopen of aankopen of dat getaxeerd moet worden. 
Want dáár gebeurt het!

Korte lijnen, open en duidelijke gesprekken, vooruit denken op de 
markmarktontwikkelingen en vooral; er zijn als het nodig is. 
Dus ook ’s avonds of in het weekend. 

Bel me en we maken een afspraak. 
GeWOON Makelaars : 073-642 21 63
Frank Croonen  : 06-46 08 74 84
Email    : info@gewoonmakelaars.nl
Adres    : Jan Mosmanslaan 61 ’s-Hertogenbosch

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL
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Aanrijding
Op	 dinsdag	 28	 januari	 tussen	 12.00	 en	
14.00	 uur	 werd	 op	 de	 Parcivalring	 een	
geparkeerde	 personenauto	 van	 het	 merk	
Ford	 Mondeo	 aangereden	 aan	 de	 voor-
zijde.	De	veroorzaker	verliet	de	plaats	van	
het	 ongeval	 zonder	 zijn	 gegevens	 achter	
te	 laten	 of	 bekend	 te	 maken.	 Door	 de	
aanrijding	 ontstond	 forse	 schade	 aan	 de	
voorzijde.	 Was	 u	 getuige	 of	 weet	 u	 wie	
dit	 veroorzaakt	 heeft,	 dan	 graag	 contact	
opnemen	met	de	politie.

Inbraak
Tussen	 zondag	 2	 februari	 22.30	 uur	 en	
maandag	 3	 februari	 07.00	 uur	 werd	 er	
ingebroken	 in	 een	 woning	 aan	 de	 Dien	

van	 Hemertstraat.	 Middels	 het	 boren	 van	
gaatjes	 in	de	achterdeur	werd	de	toegang	
tot	de	woning	verschaft.	Vanuit	de	woning	
zijn	meerdere	goederen	weggenomen.	De	
aangifte	werd	opgenomen	en	buurtonder-
zoek	is	verricht.	

Inbraak
Tussen	 zondag	 2	 februari	 23.00	 uur	 en	
maandag	 3	 februari	 10.00	 uur	 werd	 inge-
broken	 in	 een	 woning	 aan	 de	 Zuster	
Boerestraat.	Hierbij	werd	middels	vermoe-
delijk	 een	 schroevendraaier	 de	 achterdeur	
geforceerd	om	zo	in	de	woning	te	komen.	
Vanuit	de	woning	zijn	meerdere	goederen	
weggenomen.	 Een	 aangifte	 werd	 opge-
nomen	en	een	buurtonderzoek	werd	uitge-

voerd.	 Heeft	 u	 informatie	 met	 betrekking	
tot	de	woninginbraken,	dan	graag	contact	
opnemen	met	de	politie.

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/.

Liefde
Niet	die	ene	roos,	of	dat	doosje	bonbons,	op	die	ene	bijzondere	dag,	dat	is	de	liefde	niet.
Niet	die	brief,	of	die	ene	unieke	persoon	voor	jou,	dat	is	niet	waar	je	naar	verlangt.
Liefde	is	zoveel	meer	dan	dat.
Liefde	is	overal,	voor	iedereen,	en	een	hopeloos	lastig	portret.

Je	herkent	haar	wel:
Liefde	heeft	de	tijd.	
	 Als	ze	er	eenmaal	is,	blijft	ze	graag	wat	langer	plakken,	je	krijgt	haar	niet	zomaar	weg.
Liefde	vraagt	geduld,	een	lange	adem.	
	 Ze	komt	soms	ongelegen,	of	je	merkt	ineens	niks	meer	van	haar.	
Liefde	komt	nooit	alleen	voor	jou.	
	 Altijd	wil	ze	zich	delen.	Niks	geen	jaloezie,	of	ijdelheid	of	zelfgenoegzaamheid.	Ze	staat	altijd	open	voor	iedereen.
Liefde	laat	zich	niet	voor	een	karretje	spannen.
	 Nooit.	In	geen	enkele	situatie.	Liefde	wil	niet	worden	geëist.	Ze	wil	ook	niet	aan	voorwaarden	verbonden	worden.	Liefde	wil	vrij
	 zijn	en	puur.
Liefde	draagt	geen	mantel.	
	 De	mantel	der	liefde	laat	alles	broeien	en	rotten.	
Liefde	durft	onrecht	te	benoemen.	
	 Dat	is	dapper	van	haar.	Onrecht	benoemen	is	moeilijk,	verdrietig	en	spannend,	maar	de	liefde	kan	het	aan.	
Liefde	houdt	van	de	waarheid,	ook	als	die	hard	is	of	mensen	verdrietig	maakt.		
	 Zelf	wantrouwt	ze	ook	niemand.
Liefde	loopt	niet	weg,	
	 ook	niet	als	het	moeilijk	wordt,	of	eng.
Liefde	blijft	vertrouwen,	telkens	weer.
	 Alles	verdraagt	ze,	alles	gelooft	ze,	alles	hoopt	ze	en	in	alles	volhardt	ze.	No	matter	what.

Geen	mens	kan	de	liefde	vervangen	of	vervullen.	
Wij	zijn	de	liefde	niet.	

De	liefde	wil	zich	wel	graag	met	ons	delen,
bij	ons	komen	buurten,	
zomaar	in	onze	levens	zijn.	
Gewoon,	om	ons	te	laten	voelen	dat	ze	er	is.

We	kunnen	haar	niet	bewijzen,	we	voelen	haar	ook	lang	niet	altijd.
Maar	toch	kennen	we	haar,
verlangen	we	naar	haar,
ervaren	we	haar	soms,
zomaar,	in	de	mensen	om	ons	heen.

Veel	liefde	gewenst!
Marloes	Meijer

BIN-berichten



Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

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

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

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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IVN verricht natuurwerkzaamheden 
Cor Haest, coördinator Landschapbeheer

Op	 zondag	 22	 maart	 van	 10.00	 tot	 13.00	
uur	gaan	we	aan	de	slag	met	het	jaarlijkse	
onderhoud	 van	 de	 oeverzwaluwwand	 bij	
het	 Engelermeer.	 Bewoners	 van	 Engelen	
hebben	 in	 het	 verleden	 op	 de	 Appel-
dijk,	 ook	 gelegen	 in	 het	 natuurgebied	
Engelermeer,	 onder	 andere	 fruitbomen	
geplant.	Om	verschillende	redenen	kunnen	
die	 personen	 het	 noodzakelijke	 onder-
houdsnoeiwerk	niet	meer	verrichten	en	ze	

hebben	daarom	een	beroep	gedaan	op	IVN	
‘s-Hertogenbosch	om	hierbij	 te	assisteren.	
Dat	 zou	 kunnen	 op	 zondag	 22	 maart	 in	
combinatie	met	de	oeverzwaluwwand.	
Dat	doen	wij	graag.	Maar	het	zou	mooi	zijn	
als	bewoners	van	Engelen	daarbij	ook	actief	
zouden	helpen.	Daarom	deze	oproep.	Heb	
je	belangstelling?	Dan	graag	aanmelden	via	
landschapbeheer@ivn-s-hertogenbosch.nl	
Aanmelden	is	belangrijk	in	verband	met	de	
planning	van	het	gereedschap	en	de	warme	
soep	na	afloop.



De TweeTerp februari 2020 • pagina 25

 

      Hardloopclub Engelen 

      start op 1 april  

      Beginnerscursus 

 
 
 
Een goede start maken met hardlopen onder professionele begeleiding? 
 
Dat kan! Gedurende 10 trainingsweken krijg je op een ontspannen en gezellige manier 
looptraining van professionele trainers. De trainingsweken bestaan uit 1 training per 
week (’s avonds) door één van onze trainers en één of twee trainingen per week 
individueel. Na 10 weken ben je klaar om deel te nemen aan de Engelenrun (6 km). 
 
Iedereen kan op eigen niveau meedoen en aan het einde van de cursus loop je in eigen 
tempo 6 km hard. Naast een goede trainingsopbouw wordt er aandacht besteed aan 
loopscholing, blessurepreventie, kleding en veiligheid. Ook voor hardlopers die terug 
willen komen van een blessure is deze cursus uitermate geschikt. 
 
Startdatum is woensdag 1 april, van 19.30 – 20.30 uur.  
 
Wil jij ook meedoen aan het gezelligste feestje uit de regio op 14 juni 2020? Meld je dan snel 
aan door:  
 
 Een email te sturen naar: ledenadministratie@hardloopclubengelen.nl.  

Je ontvangt dan het inschrijfformulier, en een uitnodiging voor de informatie 
avond. 
 

 Voor slechts € 70,- ontvang je naast 10 trainingen ook een trainingsschema, 
veiligheidshesje, gratis deelname aan de Engelenrun op 14 juni 2020 en een 
lidmaatschap tot 1 juli 2020 van hardloopclub Engelen inclusief het lidmaatschap 
van de Atletiek Unie. 

 
Het inschrijfformulier is ook terug te vinden op de website.  
 
Kijk voor meer informatie over Hardloopclub Engelen op www.hardloopclubengelen.nl 
 
Hardloopclub Engelen is een groep enthousiaste loopliefhebbers en trimmers. De club is in 
1992 begonnen en uitgegroeid tot een officiële vereniging. Sinds april 1994 is de club 
aangesloten bij de Atletiekunie. Behalve de sportieve prestatie, die iedereen voor zichzelf 
bepaalt, is de sfeer bij ons erg belangrijk. Kortom: ontspannende inspanning. 



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 op zoek naar 
ontspanning, dan ben je aan het goede 
adres. CB Life biedt een divers aanbod 
van sport- en ontspanningsmassage. 

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen

Ook na uw werk kan u nog 

bij ons in de kappersstoel!

(Alleen op afspraak)

Hoogveldweg 12
5221 BA Engelen
06 12 57 08 86

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

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

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

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. 
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Muzikaal goed concert MCE
Op	 zaterdag	 11	 januari	 jl.	 organiseerde	
Muziek	 Collectief	 Engelen	 een	 nieuw-
jaarsconcert	 In	De	 Engelenburcht.	 Na	 een	
warm	welkom	door	Anique	Singleton	ging	
het	uit	 30	personen	bestaande	orkest	 van	
start	 onder	 leiding	 van	 dirigent	 Jan	 van	
den	Brandt.	Het	orkest,	gekleed	in	stemmig	
zwart	met	een	goede	uitstraling,	bracht	veel	
nieuwe	nummers	ten	gehore	die	bijzonder	
goed	 werden	 neergezet.	 Dit	 nieuwjaars-
concert	was	min	of	meer	een	try-out	voor	
het	 aankomende	 concert	 op	 vrijdag	 20	
maart	 in	 samenwerking	 met	 Harmonie	
Haarsteeg	in	De	Ster	in	Nieuwkuijk.	Na	het	
concert	 werd	 Jan	 van	 den	 Brandt	 in	 het	
zonnetje	gezet	met	een	 lekker	bierpakket,	
omdat	hij	12,5	 jaar	de	dirigent	 is	van	MCE.	
Ruim	50	personen	genoten	van	een	mooie	
muzikale	avond.

Geslaagd toernooi Recrea
Op	donderdag	16	januari	was	de	4de	editie	
van	het	 ‘goede	voornemens	 toernooi’	 van	
tafeltennisvereniging	 Recrea.	 Een	 leuke	
start	van	het	nieuwe	jaar	waarbij	alle	geïnte-
resseerden	op	een	 laagdrempelige	manier	
kennis	kunnen	maken	met	het	mooie	tafel-
tennisspel.
De	opkomst	bij	de	jeugd	was	dit	jaar	helaas	
wat	minder	dan	andere	jaren,	maar	deson-
danks	werd	er	hard	gestreden	om	de	1ste	
plaats.	Uiteindelijk	kon	er	maar	één	winnaar	
zijn	en	dat	was	Finn	Kluitmans	(3de	van	links,	

staand).	Maar	 hoe	 dan	 ook,	 alle	 kinderen	
verdienden	een	eerste	plaats,	alleen	al	door	
de	inzet	en	lol	die	ze	hadden.

Vanaf	half	negen	barstte	de	zaal	bijna	uit	zijn	
voegen	door	het	grote	aantal	deelnemers.	
Er	moesten	5	poules	gemaakt	worden	met	
ieder	5	spelers.	Hierdoor	kon	wel	iedereen	
op	sterkte	ingedeeld	worden.	Na	een	lange	
strijd	en	dankzij	een	goede	begeleiding	van	
de	 wedstrijdleiding	 konden	 op	 het	 einde	
van	de	avond	de	prijzen	verdeeld	worden.	

Vele	 winnaars	 werden	 gehuldigd,	 zowel	
jong	als	oud.

Conclusie:	 een	 geslaagde	 avond	 en	 zeker	
voor	 herhaling	 vatbaar.	 Mocht	 je	 nu	 ook	
geïnteresseerd	zijn,	kijk	dan	gerust	op	onze	
website	 www.recrea-engelen.nl	 of	 kom	
gezellig	 een	 keertje	 langs	 op	 donderdag-
avond!	Wij	hebben	nog	wel	een	batje	voor	
je	klaarliggen.

Zendmast naast de deur
In	december	hield	de	gemeente	een	inloop-
avond	 voor	 bewoners	 over	 een	 geplande	
zendmast	 nabij	 sluis	 Engelen.	 Dit	 om	 een	
betere	 dekking	 te	 krijgen	 in	 dit	 gebied.	
Na	 uitvoerig	 onderzoek	 leek	 deze	 locatie	
een	 geschikte	 plek.	 De	 bestuursraad	 gaf	
in	februari	2017	het	advies	om	niet	binnen	
een	 straal	 van	 300	 meter	 van	 woningen	
en	 400	 meter	 van	 scholen	 een	 zendmast	
te	 plaatsen,	 controlemeting	 te	 doen	 en	
rekening	 te	 houden	met	de	belangen	 van	

burgers	 en	 hun	 gezondheid.	 De	 sluiswo-
ningen	waren	op	dat	moment	verhuurd	als	
antikraak	 en	men	ging	 ervan	uit	 dat	 deze	
woningen	gesloopt	zouden	worden.	Echter	
Rijkswaterstaat	 heeft	 de	 beide	 sluiswach-
terswoningen	niet	gesloopt,	maar	verkocht	
en	 de	 nieuwe	 bewoners	 komen	 nu	 op	 84	
meter	 te	 wonen	 van	 deze	 40	meter	 hoge	
zendmast.	 Heeft	 er	 iemand	 iets	 over	 het	
hoofd	gezien?
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Tineke van der Lee

In	de	periode	die	achter	ons	ligt,	is	het	heel	
druk	geweest.
In	alle	groepen	wordt	hard	gewerkt	aan	de	
projecten	van	IPC.	
De	 kinderen	 van	 de	 groepen	 3	 en	 4	 zijn	
bezig	aan	het	project	‘Van	top	tot	teen’.	De	
kinderen	 hebben	 allerlei	 stoffen	 bekeken	
en	 onderzocht	 op	 waterdichtheid.	 Ook	 is	
er	 een	moeder	 in	 de	 klas	 geweest	 om	 te	
vertellen	over	wol	en	spinnen.	
Nu	 gaan	 de	 kinderen	 zelf	 patronen	
ontwerpen,	 weven	 met	 papier	 en	 weven	
met	allerlei	stofjes,	draden,	rietjes	et	cetera.		
De	kinderen	van	groep	5	en	6	zijn	bezig	met	
het	project	 ‘Jong	en	oud’.	Zij	maakten	een	
tekening	 van	 zichzelf,	 hoe	 ze	 eruit	 zullen	
zien	 op	 hoge	 leeftijd.	 Daarna	 zijn	 ze	 zich	
gaan	 verdiepen	 in	 hun	 eigen	 stamboom.	
Aan	de	hand	van	de	verzamelde	gegevens	
tekenden	ze	prachtige	stambomen	van	hun	
eigen	familie.	
In	 groep	 7	 werken	 de	 kinderen	 aan	 een	
presentatie	 over	 het	 IPC-thema	 ‘Weer	 en	
klimaat’.	 In	 het	 kader	 van	dit	 thema	 knut-
selen	de	 kinderen	 sneeuwpoppen	die	 aan	
het	skiën	zijn.	

De	laatste	weken	zijn	we	druk	bezig	geweest	
met	 de	 toetsen.	 De	 uitslagen	 daarvan	
geven	aan	waar	we	de	komende	tijd	extra	
aandacht	aan	moeten	geven	en	wat	nodig	
is	 om	alle	 leerlingen	op	hun	 eigen	niveau	
optimaal	 te	 kunnen	 laten	 presteren.	 Het	
heeft	 kinderen	 en	 leerkrachten	 de	 nodige	
energie	gekost,	maar	iedereen	doet	er	zijn	
voordeel	mee.	

Op	 woensdag	 29	 januari	 was	 er	 ‘sjoow-
time’	 voor	 de	 peuters	 en	 de	 groepen	 1	
t/m	4.	 Iedere	groep	had	een	optreden.	 Er	
werd	vrolijk	gedanst	en	gezongen.	Het	was	
een	 leuke	 voorstelling	 voor	 en	 door	 alle	
kinderen.	
De	kinderen	van	groep	3	hadden	op	vrijdag	
7	 februari	 een	 letterfeestje.	 De	 kinderen	
kwamen	 in	 letterkleding	 naar	 school	 en	
gingen	een	letterspeurtocht	doen	door	de	
school.	Ze	zochten	letters	waarmee	ze	een	
zin	moesten	maken.	Daarna	kregen	ze	het	
letterdiploma	uitgereikt.	

Ook	 voor	 de	 komende	 periode	 staat	 er	
weer	van	alles	op	het	programma.
Het	carnavalsfeest	staat	weer	voor	de	deur.	
Dat	 laten	 we	 natuurlijk	 niet	 ongemerkt	
voorbijgaan!	De	kinderen	van	de	groepen	1	
t/m	4	vieren	op	vrijdag	21	februari	het	feest	
op	school.	Er	worden	spelletjes	gedaan	en	
ook	 zullen	 ze	 in	 een	 speciale	 ‘sjoowtime’	
elkaar	 verschillende	 optredens	 laten	 zien.	
De	kinderen	van	de	groepen	5	t/m	8	zullen	
het	 feest	 in	 De	 Engelenburcht	 vieren.	 Er	
worden	 in	 iedere	 groep	 optredens	 voor-
bereid,	die	in	De	Engelenburcht	aan	elkaar	
worden	getoond.	Daarna	is	er	limbodansen	
en	 natuurlijk	 wordt	 er	 flink	 gehost.	 Het	
belooft	weer	een	geweldig	feest	te	worden!	
Na	 de	 carnavalsviering	 kunnen	 we	 alle-
maal	gaan	genieten	van	een	welverdiende	
vakantie.	
De	 kinderen	 van	 groep	 8	 krijgen	 in	 de	
komende	weken	hun	definitieve	schoolad-
vies	voor	de	middelbare	school.	Een	span-
nende	tijd!	

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
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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. 
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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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Peter Commandeur: The way back!
John Branderhorst

Als je 70 jaar wordt, je hebt je eigen 
bedrijven pas afgestoten en je gaat dan 
pas met pensioen, is er dan ... een punt 
aan de horizon? Een gesprek met Peter 
Commandeur. Hij is nu eigenaar van 
een appartement in Leliënhuyze, maar 
woont nog even in België. 

In	zijn	leven	is	hij	steeds	verbonden	geweest	
met	 automobielactiviteiten.	 In	 zijn	 jonge	
jaren	verhuisde	hij	er	zelfs	enkele	jaren	voor	
naar	 Australië,	 om	 de	 belangen	 van	 een	
Zweeds	automerk	te	behartigen.	Echter,	het	
familiebedrijf	 vroeg	 om	 een	 opvolger	 en	
hij	koos	uiteindelijk	om	als	derde	generatie	
het	 bedrijf	 van	 zijn	 vader	 voort	 te	 zetten.	
Voor	 de	 terugkomst	 naar	 Nederland	 nam	
hij	een	aantal	maanden	vrij	om	te	voet	deze	
afstand	te	overbruggen.	Dat	wil	zeggen:	hij	
maakte	wel	geregeld	gebruik	van	openbaar	
vervoer,	stak	wateren/zeeën	over	per	boot,	
reed	per	fiets	en	liftend,	en	zelfs	per	olifant	
maakte	hij	 zijn	entree	 in	New	Delhi,	 India.	
Tegenwoordig	 worden	 dat	 backpackers	
genoemd,	maar	in	de	jaren	70	waren	Euro-
peanen	 in	 veel	 landen	 die	 hij	 doorkruiste	
nog	vreemdelingen.	Dat	is	nu	wel	anders.

Hij	 startte	 in	 en	 om	 IJmond/Zaanstreek/
Kennemerland	 met	 autobedrijven,	 brand-
stoffendistributie	 en	was	 zelfs	 een	 pionier	
van	 het	 aardgasnetwerk	 voor	 auto’s.	 Ook	
ontwikkelde	 hij	 de	 laatste	 jaren	 de	 vlie-
gende	auto,	waarmee	hij	via	de	media	veel	
publiciteit	kreeg.
Omdat	 zijn	 kinderen	 zijn	 voorbeeld	 van	
arbeid	 voor	 ogen	 hadden,	 kozen	 ze	
uiteindelijk	 niet	 om	 de	 bedrijvigheid	 van	
vader	 voort	 te	 zetten.	Hij	 besloot	 om	 zijn	
bedrijven	 te	 verkopen.	 Hij	 mocht	 zichzelf	
een	 cadeau	 toebedelen	 en	 dat	 werd	 een	
reis	 naar	 Tasmanië	 (Australië/Nieuw-Zee-
land)	en	dat	per	motor	deze	keer.	The	long	
way	back!	
Waarom	 Tasmanië?	 Simpel:	 tijdens	 een	
feestje	beloofde	hij	zijn	zus,	die	in	Tasmanië	
woont,	 om	 op	 haar	 verjaardag	 een	 bos	
bloemen	 en	 een	 fles	 wijn	 te	 brengen.	
Samen	 met	 zijn	 zwager	 werd	 dit	 avon-
tuur	 in	 2017	 opgestart.	 Een	 motor	 werd	
gekocht	(BMW	1200RT”Ic”),	diverse	motor-
trainingen	 werden	 gevolgd,	 onder	 andere	
off-road,	technische	kennis	van	deze	motor	
werd	 opgedaan,	 een	 EHBO-cursus,	 medi-
sche	 check,	 route	 uitgestippeld,	 diverse	
visa	 aangevraagd,	 speciale	 motorkleding	
aangeschaft	e.d.,	kortom,	er	kwam	heel	wat	
kijken.	

Op	 29	 juni	 2019	 werd	 op	 de	 Golfclub	
afscheid	genomen	van	familie	en	dierbaren	

en	 begonnen	 zij	 aan	 de	 lange	 reis.	 Via	
België,	 Luxemburg,	Duitsland,	Zwitserland,	
Oostenrijk,	Hongarije,	 Roemenië,	 Bulgarije	
naar	Turkije.	Tot	dusver,	aldus	Peter,	ging	de	
reis	voorspoedig.	Onderling	stonden	beide	
motorrijders	 door	 een	 draadloze	 verbin-
ding	 met	 elkaar	 in	 contact	 en	 konden	 ze	
alles	met	elkaar	delen.	Er	werd	niet	te	hard	
gereden	om	toch	volop	te	genieten	van	de	
omgeving	 en	mensen	 en	 gebouwen.	 Hier	
was	het	toch	om	gedaan,	of	niet?
De	route	zou	oorspronkelijk	via	 Iran	gaan,	
maar	er	was	een	negatief	 reisadvies	afge-
geven,	 dus	 de	 alternatieve	 route	 moest	
worden	 gekozen	 via	 Georgië,	 Rusland,	
Noord-Ossetië,	 Astrachan,	 Kazachstan,	
Turkestan,	 Oezbekistan	 en	 Kirgizië	 om	 de	
grens	met	China	te	bereiken.	
Een	 aparte	 ervaring	 was	 de	 entree	 bij	 de	
grens	van	China.	De	gebruikelijke	controle	
van	de	paperassen,	maar	je	kreeg	ook	infor-
matie	over	de	verkeersregels,	je	moest	nog	
een	 rijexamen	 doen,	 je	 kreeg	 een	 apart	
kenteken	 en	 kentekenbewijs,	 er	 werden	
foto’s	genomen	van	je	motor	vanuit	allerlei	
gezichtspunten.	 Dat	 werd	 minimaal	 twee	
dagen	oponthoud.
De	 passages	 van	 grenzen	 binnen	 China	
waren	ook	steeds	apart.	Je	had	uiteraard	de	
staatsgrens,	 maar	 ook	 provinciegrenzen,	
regiogrenzen,	stedelijk	gebied	en	uiteinde-
lijk	 zelfs	 de	 toelating	 tot	 het	 centrum	 van	
een	stad.	Dat	betekende	allemaal	controles	
doorlopen.	
Gedurende	de	gehele	reis	in	China	werd	er	
in	 een	 groep	 motorrijders	 (ook	 toeristen)	
gereden,	 begeleid	 door	 een	 lokale	 gids.	
Deze	 regelde	 alles:	 hotels,	 onderkomens,	
enz.	Ook	stond	deze		vermoedelijk	direct	in	
verbinding	met	een	veiligheidsorgaan.	Eén	
keer	ging	het	mis,	toen	zij	wilde	inchecken	
bij	een	hotel,	maar	dat	was	te	dicht	bij	een	
militaire	 installatie.	 Doodleuk	 werden	 ze	
verwezen	 naar	 hun	 vertrekadres	 ruim	 170	
km	 terug.	 Het	 was	 al	 donker,	 dus	 geen	
pretje,	 want	 je	 mag	 tussen	 een	 uur	 voor	
zonsondergang	en	een	uur	na	zonsopgang	
niet	op	de	weg	komen.
Hun	snelheid	was	ook	nooit	hoger	dan	90	
km.	 Hierdoor	 geniet	 je	 nog	 meer	 van	 de	
omgeving.

In	 totaal	 heeft	 de	 tocht	 door	 China	 ruim	
31	dagen	geduurd.	Een	hele	belevenis	was	
ook	het	tanken	van	brandstof.	Je	moest	 je	
eerst	 bij	 de	 lokale	 politie	 aanmelden.	 Als	
toerist	 kreeg	 je	 dan	 toestemming,	 vervol-
gens	moest	 je	 naar	 de	militaire	 politie	 en	
dan	 nog	 een	benzinestation	 zoeken,	waar	

Lees verder op pagina 32 
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dagspartij,	met	de	bos	bloemen	en	een	fl	es	
wijn,	waar		het	einde	van	de	tocht	natuurlijk	
fl	ink	gevierd	werd.
De	motor	werd	weer	verkocht	en	na	1	week	
vertrok	hij	per	vliegtuig	naar	Nederland.	

Een	epiloog:	
Ruim	 30.000	 km	 en	 105	 dagen	 heeft	 het	
avontuur	 gekost.	 In	 deze	 periode	 heeft	
hij	 zijn	 ‘teleurstelling’	 verwerkt,	 over	 de	
verkoop	 van	 zijn	 bedrijven.	 Hij	 heeft	 er	
geen	 klachten	 van	 overgehouden.	 Hij	 is	
niet	ziek	geworden	van	het	lokale	voedsel.	
Hij	 is	 slechts	 één	 keer	 gevallen	 op	 een	
weg	 vol	 met	 modder.	 Qua	 pech	 heeft	
hij	 onderweg	 zijn	 accu	 slechts	 één	 keer	
moeten	vervangen.	Het	gemiddeld	verbruik	
was	1:22	Hij	heeft	nauwkeurig	-	zoals	hij	 is	
-	een	 logboek	bijgehouden,	waardoor	het	
nu	gemakkelijk	is	om	iets	na	te	kijken.	Heel	
veel	foto’s	zijn	gemaakt	van	de	rit.	Hij	kan	er	
albums	mee	vullen.

Wat	viel	tegen:	
De	 enorme	 controles	 in	China.	 In	Georgië	
werd	 hij	 ‘betrapt’	 op	 het	 overschrijden	
van	 de	 max.	 snelheid.	 Hier	 heeft	 hij	 zich	
onderuit	 kunnen	 praten!	 Kazachstan:	 de	
allerslechtste	 wegen:	 11	 uur	 over	 52	 km.	
Ze	 noemen	 het	 de	 dodenweg.	 De	 long	
way	 dwars	 door	 Australië	 was	 op	 de	weg	

met	een	gieter	het	aantal	liters	brandstof	in	
je	tank	werd	gebracht.	Heel	apart!
Na	 China	 volgde	 onder	 andere	 Thailand.	
Een	 verademing	 als	 je	 in	 een	 ‘vrij’	 land	
komt,	 waar	 de	 controle	 van	 je	 doen	 en	
laten	wegvalt.	In	Thailand	koos	zijn	zwager	
ervoor	om	te	stoppen,	per	boot	de	motor	
te	 verschepen	 en	 zelf	 per	 vliegtuig	 naar	
Tasmanië	 huiswaarts	 te	 vliegen.	 Voor	
de	 overtocht	 van	 de	 motor	 moest	 hij	 de	
motorfi	ets	 spic	 en	 span	 maken	 om	 geen	
besmettingsgevaar	op	te	leveren.
Dit	betekende	voor	Peter	een	soloavontuur	
verder	 via	 Kuala	 Lumpur	 (Maleisië)	 naar	
Singapore.	 Daar	 verkoos	 hij	 om	 de	motor	
naar	 Nederland	 te	 laten	 verschepen	 en	
zonder	motor	de	overtocht	 te	maken	 (per	
vliegtuig)	naar	Australië.	
In	Darwin	–	in	het	noorden	van	Australië	–	
nam	hij	de	tijd	om	zich	eens	rustig	voor	te	
bereiden	 voor	 de	 lange	 tocht	 dwars	 door	
Australië.	 Eerst	 werd	 bij	 een	 lokale	 dealer	
een	 andere	motor	gekocht,	 een	BMW	GS.	
Na	 een	 check	 vertrok	 hij	 alleen	 voor	 the	
long	way	to	Brisbane.	Hij	bezocht	nog	wat	
vrienden	en	vervolgens	door	naar	Bathurst,	
Canberra	en	via	Sydney	gedurende	14	uur	
de	ferry	naar	Tasmanië.	
Op	8	oktober	was	hij	op	tijd	voor	de	verjaar-

een	 slagveld	 van	 gedode	 kangoeroes.	 Ze	
noemen	de	weg	ook	wel	road	kill.		Contact	
met	het	thuisfront	was	veelal	redelijk	moge-
lijk,	maar	in	China	was	het	bar	en	boos.	

Highlights:	
De	 weg	 in	 Roemenië	 was	 ooit	 door	
Ceaușescu	 als	 prestigeobject	 aangelegd.	
Een	 aanrader	 voor	 eenieder.	 De	 enorme	
contrasten	na	het	passeren	van	de	verschil-
lende	 grenzen.	 De	 Himalaya,	 overweldi-
gend!

Hij	is	nu	weer	thuis	en	pakt	de	draad	weer	
op.	 Zijn	dagboeken	en	 foto’s	moeten	nog	
wat	 geordend	 worden	 en	 nu	 …	 weer	 een	
avontuur?

Vervolg van pagina 31
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Praktijkondersteuner GGZ Natascha van den Brand 
Riet Mangnus

In onze serie interviews met de huis-
artsen en medewerkers van huisartsen-
post De Lage Leun maken we dit keer 
kennis met praktijkondersteuner GGZ 
Natascha van den Brand. Wie is ze en 
waaruit bestaan haar werkzaamheden?

Natascha	 (Sint	Oedenrode,	 1972)	 had	heel	
vroeg	 al	 het	 idee	 dat	 ze	 in	 de	 geestelijke	
gezondheidszorg	 wilde	 werken.	 Na	 de	
middelbare	school	volgde	ze	de	opleiding	
tot	psychiatrisch	verpleegkundige	in	Vught.	
Daarna	ging	ze	werken	op	Voorburg,	waar	
ze,	inclusief	haar	opleidingstijd,	5	jaar	bleef.	
Ze	 kwam	 in	 aanraking	 met	 de	 kinder-	 &	
jeugdpsychiatrie	 en	 werkte	 het	 laatste	
jaar	 op	 Voorburg	 met	 jongeren	 met	 een	
vorm	 van	 autisme.	 “Dat	 beviel	 goed	 en	 ik	
ben	daarna	gaan	werken	bij	de	La	Salle	en	
vervolgens	bij	De	Hondsberg	in	Oisterwijk	
waar	ik	een	aantal	teams	heb	gecoacht.”	

Hogeschool	Breda
Ze	 besloot	 de	 opleiding	 tot	 sociaal-psy-
chiatrisch	 verpleegkundige	 te	 gaan	 doen	
aan	de	Hogeschool	in	Breda.	Ze	slaagde	in	
2004.	 Ze	 nam	 nu	 de	 behandelcoördinatie	
van	 individuele	 patiënten	 en	 hun	 systeem	
op	zich.	Haar	afstudeerstage,	‘Pubers	in	de	
knel’,	 deed	 ze	 bij	 Herlaerhof.	 Vandaaruit	
ging	 ze	 met	 adolescenten	 werken	 bij	

GGZ-Midden-Brabant.	 “Daar	 viel	 ik	 wel	
eens	 in	 voor	 de	 crisisdienst	 en	 dat	 beviel	
me	 goed.	 Al	 snel	 viel	 mijn	 oog	 op	 een	
vacature	 bij	 GGZ-’s-Hertogenbosch,	 bij	 de	
crisisdienst	van	Reinier	van	Arkel.	Daar	heb	
ik	een	aantal	jaren	gewerkt.	Ten	slotte	heb	
ik	 bij	 de	 Reinier	 van	 Arkelgroep	 gewerkt	
met	mensen	met	bipolaire	en	psychotische	
stoornissen	en	gaf	 ik	psycho-educatietrai-
ningen.”	Toen	vond	ze	het	tijd	de	bakens	te	
verzetten	en	eens	buiten	haar	veld	te	kijken.	
Zo	kwam	ze	terecht	bij	Mariaoord,	waar	ze	
teams	 coachte	 die	 werkten	 met	 mensen	
met	niet-aangeboren	hersenletsel	(NAH).	

Lage	Leun
“En	tóen	ben	ik	hier	gekomen”,	lacht	ze.	“Zie	
je,	 ik	 miste	 het	 contact	 met	 de	 patiënten	
zelf.	En	ik	heb	ook	altijd	wel	in	mijn	hoofd	
gehad	dat	ik	werk	als	dit	leuk	zou	vinden.”	
Ze	 solliciteerde	 bij	 Haspel	 waar	 ze	 huis-
arts	Sylvia	van	Manen	ontmoette	die	daar	
directrice	is	(Haspel	detacheert	praktijkon-
dersteuners,	red.).	Zij	nodigde	Natascha	uit	
in	De	Lage	Leun	te	komen	werken.	“Ik	ben	
hier	 begonnen	 in	 september	 2018.	 Ik	 vind	
het	heel	erg	leuk.	Ik	zie	zo	veel	mensen,	met	
zo’n	 verschillende	 problematiek.	 Van	 alle	
leeftijden,	 met	 psycho-sociale	 problema-
tiek,	maar	ook	mensen	die	na	een	moeilijke	
periode	zo	nu	en	dan	nog	behoefte	hebben	

aan	een	ondersteunend	gesprek.”
Ze	begeleidt	op	dinsdagmiddagen	ook	een	
wandelclub	 voor	mensen	die	 in	 beweging	
willen	 komen.	 Hierover	 in	 de	 volgende	
Tweeterp	meer	 informatie.	Natascha	werkt	
op	maandagen	en	op	dinsdag-	en	woens-
dagmiddagen.	 Ze	 woont	 samen	 in	 Empel	
met	 partner	 Rowin.	 Rowin	 heeft	 twee	
dochters	 maar	 die	 zijn	 inmiddels	 de	 deur	
uit.	 Ze	 is	 graag	 buiten:	 wandelen	 met	 de	
hond,	fi	etsen	of	 in	de	 tuin	werken.	Verder	
is	ze	fanatiek	aan	het	spinnen,	maar	vergeet	
zeker	ook	haar	Bourgondische	kant	niet.

U-Battle organiseert dit jaar Open NK Korte Survivalrun!

De	 derde	 offi		ciële	 U-Battle	 Run	 is	 er	 niet	
zomaar	 een:	 dit	 jaar	 mag	 de	 vereniging	
het	Open	NK	Korte	Survival	Run	(ONK	KSR)	
organiseren.	 Dus	 noteer	 zondag	 28	 juni	
2020	alvast	 in	 je	agenda	en	mis	het	 spek-
takel	niet!	Voor	iedereen	die	mee	wil	doen:	
zorg	 ervoor	 dat	 je	 je	 op	 tijd	 inschrijft.	 Dit	
geldt	 voor	 alle	 deelnemers,	 recreatief	 of	
wedstrijd,	 jeugd	of	 volwassenen,	 groep	of	
individueel.	 De	 inschrijving	 opent	 op	 14	

februari	2020.	In	2017	zijn	we	begonnen	met	
een	clubkampioenschap	voor	leden	(en	hier	
en	daar	wat	 ‘aanhang’)	van	survivalvereni-
ging	U-Base.	We	waren	ontzettend	trots	op	
onze	75	deelnemers,	clubje	vrijwilligers	en	
overige	organisatie.	Het	was	een	geslaagde	
proeftuin	voor	het	echte	werk.
In	2018	werd	de	U-Battle	Run	voor	het	eerst	
landelijk	uitgezet	en	mochten	we	ongeveer	
400	 deelnemers	 over	 het	 parcours	 laten	
gaan.	En	vorig	jaar	was	de	generale	repetitie	
voor	aankomende	run.	Met	circa	800	deel-
nemers	hebben	we	vorig	jaar	laten	zien	dat	
de	U-Battle	Run	 ‘staat’	 en	dat	we	er	 klaar	
voor	zijn	om	een	ONK	KSR	te	organiseren!
Omdat	we	het	ONK	KSR	organiseren,	zullen	

er	 wel	 wat	 wijzigingen	 gaan	 plaatsvinden	
in	de	afstanden	en	het	parcours.	Daar	later	
meer	over	 in	een	volgende	Tweeterp.	Ook	
is	er	misschien	sprake	van	een	zogenaamde	
mudrun.	Hoe,	wat	en	voor	wie	deze	mudrun	
een	 plek	 gaat	 krijgen	 in	 de	U-Battle	 Run?	
Ook	daarover	volgt	nog	meer	informatie	…
Zoals	 elk	 jaar	 kunnen	we	de	U-Battle	Run	
niet	 organiseren	 zonder	 de	 hulp	 van	 vrij-
willigers	 en	 sponsoren.	 Heb	 je	 afgelopen	
jaren	 al	 (eens)	 meegeholpen,	 dan	 hopen	
we	dat	je	ook	dit	jaar	weer	een	steentje	wilt	
bijdragen.	 Aanmelden	 voor	 sponsoring	 of	
vrijwilliger	 kan	 natuurlijk	 al!	 Ga	 hiervoor	
naar	www.u-battle-run.nl.	Alvast	bedankt!

Dansmiddag voor 50+ in De Engelenburcht
Wie	wel	 van	 (stijl)dansen	 houdt	maar	 niet	
van	de	carnavalsdrukte,	kan	op	donderdag	
20	 februari	naar	De	Engelenburcht	komen	
voor	een	gezellige	(dans)middag.	Alle	stijl-

dansen	 komen	 aan	 bod,	 zo	 mogelijk	 in	
carnavalsstijl,	en	indien	het	op	prijs	gesteld	
wordt,	 ook	 een	 paar	 polonaises.	 U	 mag	
gerust	in	carnavalskleding	komen	maar	dat	

is	niet	verplicht.	De	dansmiddag	is	van	13.00	
tot	16.00	uur	en	de	entree	bedraagt	€	2,00	
per	 persoon.	 Voor	meer	 informatie	 belt	 u	
tussen	19.00	en	20.00	uur	naar	0416-372811.



Maquette ‘Het Slot’ is op zijn bestemming!
John Branderhorst

Deze	tekst	slaat	natuurlijk	op	de	tocht,	die	
de	maquette	van	Het	Slot	uiteindelijk	heeft	
volbracht.	
In	 2018	 informeerde	 de	 gemeente	 bij	 de	
bestuursraad	of	er	belangstelling	was	voor	
deze	grote	maquette,	want	de	opslag	in	een	
depot	was	een	probleem	aan	het	worden.	
Samen	met	 drie	 andere	maquettes	moest	
een	nieuwe	bestemming	worden	gevonden.	
De	bewonersverenigingen	van	Holterveste,	
Wuijvenhaard	en	Velderwoude	hebben	zich	
spontaan	ontfermd	over	de	maquettes	die		
de	 onderscheidenlijke	 kastelen	 betroff	en,	
maar	 de	 omvangrijke	 maquette	 van	 het	
Slot	was	 even	een	punt.	De	bewonersver-
eniging	en	enkele	VvE’s	van	Het	Slot	wilden	
hem	 wel	 behouden,	 maar	 er	 was	 geen	
passende	 ruimte	 beschikbaar.	 Daarnaast	
vertoonde	 de	 maquette	 beschadigingen,	
die	 erg	 omvangrijk	 waren.	 Gelukkig	 kon	
John	Cornelissen	ons	uitkomst	bieden	door	
een	leegstaand	klaslokaal	van	de	school	in	
Het	Slot	tijdelijk	voor	de	opslag	ter	beschik-
king	te	stellen.	
	
Het	 herstel	 heeft	 heel	 wat	 voeten	 in	 de	
aarde	 gehad,	 maar	 door	 persoonlijk	
ingrijpen	 van	 wethouder	 Roy	 Geers	 is	 er	
een	‘potje’	gevonden	bij	o.a.	de	BV	Haverleij	
en	met	deze	ondersteuning	is	de	maquette,	

vlak	voor	kerst	2019,	bij	de	oorspronkelijke	
bouwer	hersteld	en	voortaan	in	volle	glorie	
te	bewonderen.	 Echter	ook	nu	 speelde	de	
opslag	 ons	 weer	 parten.	 Na	 een	 oproep	
bij	 de	 ondernemersvereniging	 Rietvelden	
en	 de	 Vutter	 stelde	 het	 autoverhuurbe-
drijf	Zuid,	in	de	persoon	van	Frank	Geurts,	
aan	 de	Weertskampweg,	 een	 beschermde	
opslagmogelijkheid	ter	beschikking.

Op	 dinsdag	 21	 januari	 vond	 de	 feitelijke	
overdracht	plaats	aan	de	bewonersvereni-
ging	van	Het	Slot	in	de	persoon	van	Angela	
Houtman-Gloudemans.	 Niemand	 minder	
dan	Willem	van	der	Made,	voormalig	hoofd	
van	Stadsontwikkeling	van	deze	gemeente	
en	nu	betrokken	bij	de	BV	Haverleij,	reikte	
fysiek	een	merkbadge	over	aan	de	nieuwe	
eigenaar.	Hij	 stak	 tevens	het	nut	van	deze	
maquette,	die	zeker	op	termijn	iets	bijzon-
ders	 gaat	 worden,	 niet	 onder	 stoelen	 of	
banken.	Hij	 legde	de	aanwezigen,	t.w.	Rob	
Gruben	 van	 de	 heemkundevereniging	
Angrissa,	 Erik	 van	Winsen,	 gemeente	 Den	
Bosch,	 John	Cornelissen,	 beheerder	 Enge-
lerhart,	 Angela	 Houtman-Gloudemans	 en	
ondergetekende	uit	hoe	het	project	Haver-
leij	 in	alle	fases	van	het	ontwerp	tot	stand	
is	gekomen.	Een	boeiend	relaas,	dat	zeker	
voor	 de	 bewoners	 van	 zowel	 de	 Haverleij	
alsmede	 de	 inwoners	 van	Het	 Slot	 aan	 te	
bevelen	is.

De	 bewonersvereniging	 gaat	 nu	 via	 haar	
bestuursoverleg	bezien,	welke	bestemming	
aan	deze	maquette	kan	worden	gegeven.
Op	dit	moment	weten	we	de	verblijfplaats	
van	de	maquette	Leliënhuyze	en	Beecken-
daal,	 maar	 van	 Zwaenenstede	 en	 Daliën-
waard	ontbreekt	 ieder	spoor.	Wie	kan	ons	
daarbij	helpen?

Hiermee	komt	een	einde	aan	de	lange	tocht	
die	deze	maquette	van	Het	Slot	heeft	afge-
legd,	want	 voorheen	heeft	 hij	 bij	 verschil-
lende	 lokaties	 en	 presentaties	 dienst	
gedaan.	Hij	is	nu	op	de	plaats	waar	hij	thuis	
hoort!

Op naar 1000 regentonnen!
Voor	 het	 derde	 jaar	 op	 rij	 organiseert	 de	
gemeente	 ’s-Hertogenbosch	 de	 regen-
tonnenactie.	 En	 dit	 keer	 is	 het	 een	 extra	
feestelijke	editie.	Uit	een	optelsom	van	alle	
eerdere	 regentonnenacties	 blijkt	 dat	 we	

€ 25 korting op een regenton

Postcode

Huisnummer

Actievoorwaarden

• Korting alleen op vertoon van de volledig 

ingevulde bon voor inwoners van de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch.

• De korting is geldig op alle regentonnen 

in het assortiment.

• Maximaal één bon per huishouden. 

Minimum aanschafbedrag = € 45,- incl. 

accessoires. 

• Actieperiode: 1 tot en met 31 maart 2020

Van 1 tot en met 31 maart 2020

krijgen inwoners van gemeente ‘s-Hertogenbosch 

maar liefst € 25,- korting op een regenton. 

Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij: 

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

Intratuin Rosmalen, De Blauwe Sluisweg 3, Rosmalen

Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, Rosmalen

Boerenbond Den Bosch, Rietveldenweg 2, Den Bosch

samen	op	de	1.000ste	regenton	afstevenen.	
En	dat	moet	gevierd	worden!	
Alle	 deelnemende	 tuincentra	 verloten	
onder	de	deelnemers	aan	de	regentonnen-
actie	een	mooi	&	groen	tuinpakket!		Dus	ga	

je	dit	voorjaar	aan	de	slag	in	de	tuin,	schaf	
dan	in	de	maand	maart	gelijk	een	regenton	
aan,	 zodat	 je	 regenwater	 op	 kunt	 vangen	
en	kunt	gebruiken	om	je	tuin	in	de	zomer-
maanden	mooi	groen	te	houden.	

In	maart	korting	
Inwoners	 van	 de	 gemeente	 ’s-Hertogen-
bosch	 krijgen	 van	 1	 tot	 en	 met	 31	 maart	
2020	 €	 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.	 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,	 Boerenbond	
Den	 Bosch,	 Rietveldenweg	 2	 of	 Intratuin	
Rosmalen,	Blauwe	Sluisweg	3
Bekijk	 www.denbosch.nl/kortingopeenre-
genton	voor	meer	informatie.	
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Colofon

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

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

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

Elke	woensdag
09.30	uur

Wandelen met senioren
vanaf	De	Engelenburcht

Zondag	16	feb
14.00	uur

FC Engelen tegen SV CHC

Vrijdag	21	feb
16.30	uur

��+ carnaval
in	De	Engelenburcht

Za.	22	en	zo.	23	feb Carnaval
in	De	Engelenburcht

Vrijdag	28	feb	
20.00	uur

Zeemansavond
Atelier	de	Heerlijkheid	Bokhoven

Dinsdag	3	mrt
10.00	uur

Koffi  eochtend met senioren
in	De	Engelenburcht

Vrijdag	6	mrt
20.00	uur

Bingo
in	De	Engelenburcht

Vrijdag	14	mrt
19.30	uur

Muziek in de kerk
in	de	St.	Lambertuskerk

Met	nog	twee	woonkastelen	langs	de	Maas,
is	de	Haverleij	oud-Engelen	de	baas.
De	bouw	zal	nog	wel	even	duren,
alvorens	te	kopen	of	te	huren,
waarna	de	uitbreiding	stopt,	helaas?



- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

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

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.

- We bezorgen tot in de keuken.

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd.

Voordelen op een rij:

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

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
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*niet geldig voor onze

PLUS EXPRESS service.

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

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

Om goed van start 

te gaan: ook dit jaar 

bezorgen wij uw 

boodschappen 

GRATIS THUIS

PLUS wenst u een gelukkig en gezond 2019

- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

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

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.

- We bezorgen tot in de keuken.

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd.

Voordelen op een rij:

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

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

*niet geldig voor onze

PLUS EXPRESS service.
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