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Van de bestuursraad
Informatieavond ’Pelletverwarming op de korrel’ 
Woensdag 18 maart in De Engelenburcht

De bestuursraad organiseert een informa-
tieavond voor bewoners en belangstel-
lenden over de pelletverwarming in het 
nieuw te bouwen appartementendeel van 
kasteel Heesterburgh in de Haverleij. 
Inloop vanaf 19.30 uur met koffi  e en thee. 

Start voordracht over achtergronden van 
deze manier van verwarmen door de heer 
Theo Smits, adviseur energie & duurzaam-
heid Heijmans Wonen. Tevens aanwezig is 
de heer Aris van Galen, Senior Ontwikkelaar 
en projectleider van Heesterburgh voor 

vragen en informatie. U kunt zich opgeven  
via info@bestuursraad.nl; niet verplicht. De 
avond is gratis toegankelijk. 

Bijenlint strikt Engelen en Bokhoven aan elkaar
Een aantal bewoners van Engelen heeft 
het initiatief genomen tot het ‘maken’ van 
een bijenlint dat Engelen en Bokhoven aan 
elkaar gaat strikken. Bijen zijn bijzondere 
dieren en geven al in vroeg stadium aan 
hoe het met de natuur gesteld is. Weinig 
bijen, dan minder natuurrijk en minder 
diversiteit … meer bijen, dan ook meer 
andere insecten zoals prachtige vlinders, 
hommels, nachtvlinders. Op hun beurt 
trekken zij weer meer vogels aan … Het is 
immers eten en gegeten worden …

De bijen hebben een heel nuttige taak, zij 
zorgen immers, door het van bloem naar 
bloem vliegen, voor de bevruchting van  
bloemen en planten. In de groentetuin 
zorgen zij zo voor een grotere opbrengst 
van de gewassen. Bevruchte bloemen 
leveren immers een vrucht (bv tomaat) op. 
Toch is de bij een kieskeurig dier. Met name 
wilde en vaak solitaire bijen hebben in de 
directe omgeving (150-200 meter) nest-
gelegenheid nodig. Honingbijen kunnen 
verder vliegen naar de plek waar ze de 
bloemnectar opslaan voor de honing: het 
voedsel voor het broed.
Nu de verstedelijking oprukt, de tuinen 
meer versteend raken, de weilanden 
minder divers in bloemenrijkdom zijn, heeft 

de bij, en daardoor ook de andere insecten, 
het bijzonder moeilijk. De initiatiefnemers 
willen graag meer diversiteit bieden door 
inheemse biologische planten- en bloe-
menzaden zoals papavers te zaaien en laten 
bloeien, zodat de bijenstand weer groter 
en sterker wordt. De natuur heeft daar 
veel baat bij en wij genieten van prach-
tige bloemrijke stroken langs de dijk en 
in de groenstroken. Er is een plan om een 
bijenlintwandeling te maken en te vragen 
aan tuineigenaren om langs of daar in de 
buurt zaden of vaste planten of struiken te 
planten, waar bijen en vlinders hun voedsel 
halen. Via deze route is het mogelijk planten 
of dieren te herkennen door een wandel-
folder met uitleg. De bij staat symbool voor 
dit initiatief. Zij zijn de verkenners, de rest 
van de dieren volgt hen vanzelf. 

Air Bee & Bee’s
Met elkaar is het ook mogelijk om een 
fl ink aantal air Bee & Bee’s te maken … 
bijenhotels of vlinderwoningen. Door niet 
alleen het afwisselende bloemenvoedsel te 
bieden, maar ook een woning is het moge-
lijk met eenvoudige middelen een dergelijk 
onderkomen te maken. Er zijn plannen voor 
een knutseldag om deze insectenwoningen 
met elkaar te maken en in de omgeving 

op te hangen. De bijen en vlinders, zonder 
rolkoff ers, zijn u dankbaar.

De bestuursraad ondersteunt het initiatief 
voor dit bijenlint van harte en heeft, samen 
met de initiatiefnemers en de gemeente-
lijke instanties als groenvoorziening en de 
ecoloog, contacten kunnen leggen voor 
verdere planvorming. Doel is vooral nog dit 
seizoen aan de slag te gaan! Met inzaaien 
van plekken die kansrijk zijn, maar ook 
rekeninghouden met maaien en snoeien. 
Wilt u meer informatie of wilt u deelnemen 
aan een informatieavond over dit bijenlint, 
of wilt u een eigen initiatief op dit gebied 
koppelen aan deze plannen? Meldt u dit 
dan via info@bestuursraad.nl en uw info of 
vraag wordt doorgezoemd naar de initia-
tiefnemers.

Foto: Corien van Antwerpen

Hondenharen in de nesten …
Yolie Mulkens

De lezers van De Tweeterp wonen in een 
mooi buitengebied met veel groen en de 
tuinen zijn hier groter dan gemiddeld in de 
rest van ’s-Hertogenbosch. We genieten 
van het groen en de dieren om ons heen. 
De omgeving nodigt ook uit om met de 
hond erop uit te gaan. Toch staat ook deze 
natuur onder druk en met name jonge (kool)
mezen hebben het de laatste tijd moeilijk. 
Het sterftecijfer ligt hoog in de stad ten 
opzichte van natuurgebieden. Hoe staan 
hond en mezen met elkaar in verband?

Via de Vogelbescherming werden we 
gewezen op recent onderzoek van het 
Centrum Landbouw Milieu (CLM). Omdat 
zeker in de stadse omgeving massaal de 
buxusmotrups met gif wordt bestreden, 
werd verondersteld dat die chemische 
bestrijding de oorzaak zou zijn van de grote 
sterfte onder de mezen.  Vervolgonderzoek 
toonde aan dat er een indirect verband 
bestaat tussen dat gif en het grotere 
aantal dode ( jonge) mezen in de stad. Dit 
is mogelijk te verklaren door onder meer 

een combinatie van een lagere hoeveel-
heid insecten en een lagere kwaliteit van 
de insecten, Vogels gaan dus wél dood van 
de honger, omdat er door al die soorten 
gif tegen insecten, minder insecten zijn en 
dus minder voedsel voor vogels en andere 
insecteneters. 

Honden- en kattenharen
Een andere verrassende uitkomst van het 
onderzoek is dat een groot deel van de 



Bel Wim
voor een afspraak

06 344 138 87

Feesten

Bruiloften

Portretten

Familie-/kindershoot

Studio bij jou aan huis

Optredens / concerten

Bedrijfsreportages

Voor jouw unieke invalshoek

www.artishoot.nl



De TweeTerp maarT 2020 • pagina 5

Wij zijn op zoek naar u!
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van het redactieteam van De Tweeterp.

Vindt u schrijven leuk en hebt u om de maand wat uurtjes tijd hiervoor vrij?

Dan zijn wij naar u op zoek!

Reactie en informatie via: redactie@tweeterp.nl

De Oetelboot

Dè voart noar Den Bosch toe, door weer en wind, van links naar rechts. Wat was het weer 
een mooi feestje aan boord van de Oetelboot! Namens het team van De Oetelboot willen wij 
iedereen bedanken voor  het meevaren over de woelige baren, het luidkeels meezingen aan 
boord met de gezelligste carnavalskrakers en uiteraard het feest wat jullie er allemaal van 
gemaakt hebben. Iedereen uit Engelen, jullie waren geweldig! Ahoy captain & crew. Onze 
topfans die een echt Oetelboot embleem hebben gekocht, nogmaals bedankt.

Hondenharen
in de mezen gevonden gifstoffen komt 
van restanten van anti-vlooien en -teken 
middelen. Deze middelen zijn in wezen ook 
insecticiden. Omdat honden- en katten-
haren geliefd nestmateriaal zijn voor mezen, 
komen ook bespoten hondenharen vaak 
in nesten terecht en dringen de gifstoffen 
door de kale huid van de jonge meesjes.

Daarom doen we aan hondenbezitters de 
dringende oproep om -als uw hond behan-
deld wordt tegen teken en vlooien met een 
pipet of tabletten- de haren in de afvalzak 
te doen zodat het niet als nestmateriaal 
gebruikt wordt. Biedt ook de haren niet op 
een andere manier actief aan als nestmate-
riaal. Borstelt u de hond buiten op het veld, 
neem dan een zak mee en verzamel zoveel 
mogelijk de haren van uw viervoeter. Zo 
worden de jonge vogels niet al in het nest 
geconfronteerd met de gifstoffen. 

Om het voedseltekort voor de vogels aan 
te vullen kunt u, zeker als het kouder is of 

in de tijd dat de jongen gevoerd moeten 
worden, wat voedsel aanbieden. Denk 
dan vooral aan gedroogde insecten die te 
koop zijn bij Vogelbescherming, dieren-
speciaalzaak of tuincentrum. Hier kunt u 
ook vervangend nestmateriaal als kokos- 
en jutevezel aanschaffen. Het beste is om 
niet te veel voedsel tegelijk aan te bieden 
en het liefst met dagporties te werken. 
Dat geeft ook de plaagdieren als ratten 
geen kans om ’s nachts het voedsel op te 
peuzelen dat juist voor de vogels bedoeld 
is. Bovendien daagt het de vogels ook 
uit om andere voedselbronnen te blijven 
zoeken. Zij dragen immers met hun voed-
selgedrag bij aan de natuurlijke bestrijding 
van bijvoorbeeld buxusmot en processie-
rups. Een extra paar nestkasten helpt de 
vogels, zeker ook nu in de stadse omgeving 
veel heggen verdwijnen en houten schut-
tingen terugkomen. Zo gaan we op naar 
een vogelrijke lente en blijven we genieten 
van gevarieerde natuur. 

Dode jonge koolmezen en een niet-uitge-
komen ei. In het nest is goed de bekleding 
met haren te zien. 
Foto: Ronald de Geeter

Volgende vergadering
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.



 AGENDAAGAGA

Joker is een Amerikaanse psychologische thr i l ler uit  2019. De f i lm,
die maar l iefst 1 1  Oscarnominaties had, is gebaseerd op de
gel i jknamige superschurk uit  de Batman-str ipverhalen. .

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

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

De Lammerentour biedt een unieke avond vol aanstormend
cabarettalent.

Aanmelden
Graag!

Kom naar onze bierproeveri j  op 3 apri l  en geniet van een selectie
van de lekkerste biert jes van Brabant.Wi j  zorgen voor 5 heerl i jke
biert jes en 5 heerl i jke bi jpassende hapjes en j i j  bent erbi j!

Red House speelt de betere bluesrock. Geen plat gespeelde songs
en het bekende drie-akkoordenwerk
bij deze band!

Aanmelden
Graag!

Aanmelden
Graag!

Rebound brengen hun passie voor een jazzy,  funk,  soul
repertoire naar Dieze podium.
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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

!!LAATSTE KAARTEN!!

Koningsdag 2020: nóg meer feest!
Ook dit jaar maken we weer een groot 
feest van Koningsdag in Engelen! Alle 
succesnummers van vorig jaar komen 
terug en er is meer ... Kom jij ook?

Grote lijnen
De opzet is hetzelfde als vorig jaar. We 
starten met de versierde fi etsenoptocht. 
Daarna zijn er weer leuke attracties en spel-
letjes. Natuurlijk ontbreekt de vrijmarkt 
niet. De harmonie, DJ en artiesten maken 
het feest compleet! 

Extra attractie
Vorig jaar hebben we de kinderen zien 
genieten van de zweefmolen, het treintje, 
de trampolines en het springkussen. Daar 
konden alle kinderen gratis gebruik van 
maken, zo vaak als ze wilden! Dat is dit jaar 
ook weer zo.
Daarnaast hebben we een extra attractie. 
Een hele leuke als je het ons vraagt! Er 
komen 4 elektrische auto’s, die de kinderen 
zelf over het circuit mogen rijden. Zo is er 
dus nóg meer te beleven!

XL Vrijmarkt
Vorig jaar waren alle kramen bezet en 

zagen we veel enthousiaste kopers en 
verkopers. Dit jaar hebben we extra kramen 
geregeld zodat nog meer kinderen (en/of 
hun ouders) spullen kunnen verhandelen. 
Wil je alvast een kraampje reserveren? 
Laat het weten aan Joris: 06-21826232 of 
Koningsspelen.engelen@gmail.com. Een 
hele kraam huren kost € 3,00 en een halve 
kraam € 1,50.

Muziek!
Het belooft een muzikale dag te worden. 
De hele dag is er een DJ. Maar dat is niet 
het enige. ’s Ochtends speelt Koninklijke 
Harmonie Oude Post en gaan ze voorop 
bij de fi etsoptocht. In de middag treden De 
Party Bro’s op en kan het (tent)dak er hele-
maal af!
Lees verder op pagina 8.
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KnipperZ
Hair Care  For  YOU!

Eten
Heb je honger? Geen enkele noodzaak om 
naar huis te gaan! Er staat eten voor je klaar. 
Neem een heerlijke hamburger van de 
barbecue of verse friet bij de snackmobiel.

Fietsen versieren
PLUS Mulder zorgt er voor dat de kinderen 
hun fi etsen kunnen versieren. Op zaterdag 
25 en zondag 26 april van 14.00 tot 16.00 
uur staan de versierspullen klaar. Je kunt je 
kind dan ook meteen inschrijven voor de 
optocht. Dat kan ook door te bellen of te 
appen naar Joris: 06-21826232. De kosten 
bedragen € 1,50 per kind.

Programma
We vieren het feest bij De Engelenburcht. 
Zo ziet het programma er uit:
11.30 uur  Verzamelen
11.45 uur  Start fi etsoptocht
12.30 uur  Prijsuitreiking
13.00 uur  Attracties, vrijmarkt
17.00 uur  Live muziek
20.00 uur  Einde van het feest

Meer weten?
We zijn druk bezig met de voorbereidingen. 
Wil je het laatste nieuws weten? Volg 
ons dan op Facebook: Koningsdag 2020 
Engelen.

We kijken ernaar uit iedereen te zien op 27 
april! Nu bedanken we alvast al die ruimhar-
tige sponsoren uit Engelen, de gemeente  
‘s-Hertogenbosch en Engelens Belang. 
Dankzij hun steun wordt het een mooi feest 
voor iedereen!

Koningsdag 2020:

SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen
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‘Verwondering verbindt’
Dirk van Poppel straalt op Glow
René van der Hoeven

Eindhoven heeft zijn lichtkunstfestival 
GLOW. Engelenaar Dirk van Poppel 
neemt daar al een jaar of drie aan deel 
met een lichtprojectieshow, Op een 
kenmerkend gebouw wordt levensgroot 
een 3D-animatiefilm geprojecteerd. 
Afgelopen editie met zes laserbeamers 
van 30.000 lumen elk, op een projectie-
vlak van 96 x 28 meter en een afstand 
van 40 meter. Hij maakte deze film met 
het 3D-animatiepakket Blender, zijn 
specialiteit. Jan Fabel heeft de regie en 
bedenkt samen met Dirk het concept 
en de verhaallijn. Erwin Steijlen compo-
neert de muziek. Het resultaat was afge-
lopen kunstroute te zien in de Lamber-
tuskerk. 
 
3D-Mapping
Aan de hand van bouwtekeningen bouwt 
Dirk een gebouw zo goed mogelijk na 
in 3D, zowel de gevel als de constructie. 
Daarna ontwerpt/maakt hij beelden in en 
op het 3D-model van het gebouw, die hij 
op het werkelijke gebouw projecteert met 
laserbeamers. Alles is mogelijk: im- en 
exploderen, lichtslangen het gebouw in en 
uit, klotsende zee achter de ramen, gevels 

die bewegen, van kleur verschieten, rond-
draaien etc. Prachtig optisch bedrog, maar 
gevangen door het beeld ziet of wil de 
toeschouwer dat niet zien.

Illusie
“Alvorens te gaan 3D-mappen inventariseer 
ik waar het publiek staat, hoever dat van het 
gebouw is en onder welke hoek men kijkt. 
Kortom vanuit welk perspectief ik moet 
werken om de illusie zo goed mogelijk te 
laten zijn.
Vervolgens ga ik virtueel op het plein staan 
en bekijk de projectie vanuit verschillende 
hoeken om te zien of de illusie in stand 
blijft. De show is geslaagd als het publiek 
zich laat pakken, zich verbonden voelt in 
gezamenlijke verwondering die de illusie 
oproept.”

Werkwijze
“Als we uitgenodigd worden voor Glow 
hebben we nog acht maanden. Jan en ik 
lopen door de stad, kiezen een geschikt 
gebouw en bedenken grofweg een concept 
en verhaallijn. Het maken van content voor 
een 3D-mapping is zeer arbeidsintensief.  
Na een maand of zeven is het zo goed als 
klaar en gaat Erwin Steijlen aan de slag. Hij 
heeft alle vrijheid om zijn muziek te compo-

neren en daarmee de sfeer toe te voegen. 
We werken in wezen onafhankelijk van 
elkaar met verbazingwekkend resultaat. 
Het moment suprême is daar als muziek en 
animatie samenkomen. Fantastisch hoe dat 
samenvloeit en elkaar versterkt.” 

Proefdraaien
“Nog zo’n moment hebben we bij de eerste 
keer proefdraaien. 
Hoe groter het gebouw hoe meer laser-
beamers. Ik stapel vaak twee beamer-
beelden op elkaar, die dan exact moeten 
passen. Beamers van deze omvang huren, 
is spectaculair prijzig, pas een dag voor het 
event draaien we proef. Kleine onvolko-
menheden vallen dan nog weg te werken, 
maar alles wat ik tevoren op een compu-
terschermpje bedacht, moet in het groot 
kloppen. Bij projectie krijgen de animaties 
de huid van een concreet gebouw, waar-
door het bijna fysiek lijkt. Geweldig.”

Alternatief voor vuurwerk?

Laat u verwonderen:
https://vimeopro.com/trackto/3d-mapping
http://www.trackto.nl



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

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. 

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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Opschoondag
Op zaterdag 21 maart gaat de gemeente 
’s-Hertogenbosch samen met haar bewo-
ners weer het zwerfafval te lijf. Dit doen ze 
tijdens de landelijke Opschoondag.
Steeds meer mensen helpen mee met het 
opruimen van zwerfafval en maken daar 
een wekelijkse gewoonte van. Daar is de 
gemeente erg blij mee. Om meer mensen te 
inspireren, organiseren ze de opschoondag. 
Vorig jaar deden er meer dan 1300 mensen 
aan mee. Doet u dit jaar ook mee?

Het programma ziet er als volgt uit: 09.15 
uur: ontvangst met koffi  e. Om 10.00 uur 

samen de wijk in en om 12.00 uur terug 
bij het startpunt voor een hapje en een 
drankje. 
De actie start vanaf tien verschillende loca-

Concert
Op vrijdag 20 maart gaat er iets bijzonders 
gebeuren! Een muzikale samenwerking 
tussen Harmonie St. Cecilia Haarsteeg en 
Muziek Collectief Engelen onder leiding 
van Jan van den Brandt en Jeroen de Wit. 

Laat u verrassen door de prachtige muziek, 
gebaseerd op de vier elementen: water, 
vuur, aarde en lucht.

Wees welkom in ‘De Ster’, Nieuwkuijkse-
straat 73 in Nieuwkuijk en geniet van twee 
orkesten, live zangsolisten, meeslepende 
fi lmbeelden en bijpassende hapjes en 
drankjes. 
Het concert start om 20.00 uur.
Kaartverkoop: www.muziekengelen.nl.

Brittpop op zijn Americana uitgevoerd
Wim Roelsma

Het energieke duo Lindark maakte zijn 
opwachting zondagmiddag 1 maart in de 
grote zaal op Diezepodium Live in De Enge-
lenburcht. In de aankondiging stond  dat ze 
een mix van blues, country en rock in de 
vorm van covers en eigen nummers gingen 
spelen. Het is steeds weer een verrassing 
wie er nu weer voor ons komen te staan. 
Linda van Loon, zang en basgitaar, en 
Mark van Roij, zang en gitaar, nemen ons 
snel mee in hun muziek. Het publiek voelt 
de intimiteit met beide muzikanten. We 
kregen prachtig uitgevoerde net-niet-voor-
de-hand-liggende covers te horen van de 
The Beatles, Queen, Bo Didley, CCR, Rolling 
Stones. Tussendoor werden we verrast door 
eigen songs, die een duidelijk melancho-
lische uitstraling hadden. ‘Lovesong for 
Bobby Long’ ontlokte bij iemand in het 
publiek een vreugdekreet … een fi lm dus 
die iedereen gezien zou moeten hebben. 
Met een kaasplankje en een pilsje voor 

onze neus genoten we ondertussen nog 
van een nummer van Eric Burdon: ‘Bring 
your sweet lovin’. Bring it on home to me, 
oh yeah’. Samen met het publiek bespraken 
we naderhand in het café het optreden van 
Lindark. We bleken allemaal zeer verrast 

ties in de gemeente. Voor onze dorpen is 
dat De Engelenburcht. Bij de start ontvangt 
u de route waar u aan de slag gaat.
Voor meer informatie: www.s-hertogen-
bosch.nl/opschoondag.

door de zelf geschreven nummers, die allen 
een professionele uitstraling hadden. Op 
naar de volgende muzikale zondagmid-
dagen bij  Diezepodium Live. 
www.deengelenburcht.nl 
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau

 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

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

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Met Medical Taping kunnen de hooikoortsklachten sterk verminderen of zelfs 
helemaal verdwijnen. Onze praktijk past deze techniek al jaren succesvol toe.
Neem contact met ons op voor meer informatie of raadpleeg onze website. 

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

ECHTE
HULP BIJ
HOOIKOORTS?
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Addy van den Krommenacker ‘past’ helemaal in Villa Maasdonk
De wondere wereld van Addy …
Els Brendel

Wie, net als ik, af en toe naar Blauw Bloed 
kijkt, zag op zaterdag 22 februari de schit-
terende creaties voorbij komen die Addy 
van den Krommenacker ontwerpt voor 
echte en rode-loper prinsessen.
Hij woonde in Zwanenstede, één van de 
kastelen, en was dus een inwoner van 
Engelen. Dat maakte dat ik op een heel 
natte vrijdagmiddag naar Villa Maasdonk in 
Nuland reed voor een interview.
Hij was dus inwoner van Engelen. Zijn 
ex-vriend woont hier nog wel, maar Addy 
pendelt tussen Milaan en zijn nieuwe woon-
stek in Nederland.

Een echte Brabander. Geboren in Uden. 
Hij groeide daar op samen met 2 zusjes 
en 3 broers. Hij wist al snel dat hij naar de 
kunstacademie wilde, maar daar wilden 
zijn ouders niets van horen. Het werden 
daarom verschillende avondcursussen en 
daarna wist hij het zeker: “mooie kleding 
ontwerpen is wat ik echt wil”. Creëren, 
werken met mooie stoffen, het beste uit 
de vrouwen halen voor wie hij ontwerpt. 
Hij verdiept zich ook echt in de vrouwen 
die hem vragen iets moois voor ze te  
ontwerpen. Daarna komt hij met verschil-
lende opties en meestal valt dat goed. 
Soms is het een ‘haastklus’, maar het komt 
ook voor dat een creatie wordt besteld voor 
een bruiloft, die pas over een jaar plaats-
vindt. Op mijn vraag of de jurk dan nog 
altijd past, antwoordt hij met een lach dat 
er vaak wordt gezegd ‘Ik ga nog wel even 
afvallen’, maar dat lukt vrijwel nooit.

 
De stoffen waarmee hij werkt komen uit de 
hele wereld, maar meestal uit Italië. Addy 
zoekt ze zelf uit. Hij is echt de ontwerper. 
De creaties maken, laat hij meestal over aan 
een vaste coupeur, maar er zijn daarnaast 
verschillende ateliers, die ook voor hem 
werken.
Hij is wel selectief. Het is natuurlijk fantas-
tisch als hij kan ontwerpen voor vrouwen 
die de rode loper betreden. Dat is de beste 
reclame. Veel van onze prinsessen horen 

tot zijn klantenkring, maar voor Maxima 
ontwierp hij nog nooit. Wie weet een 
droom, die nog eens uitkomt.

Financiële perikelen maakten dat hij stopte 
met zijn winkel in de Verwerstraat. Met pijn 
in zijn hart. Maar de prachtige Villa Maas-
donk in Nuland biedt een fantastisch alter-
natief. Ik kijk mijn ogen uit en waan me in 
een sprookjeswereld. De ruimte waar Addy 
over beschikt, wordt prachtig verlicht door 
heel veel kroonluchters. Er hangen overal 
prachtige gewaden, met het woord jurk zou 
ik Addy tekort doen, allemaal gerangschikt 
op kleur. Een aantal van de creaties zijn in 
letterlijke zin schitterend. De ruimte dient 
als ‘werkplaats’, maar ook als winkel.

Als ik Addy vraag hoe hij op de afgelopen 
jaren terugkijkt, antwoordt hij dat alles wat 
op zijn pad komt vaak verrassend is. Tot 
zijn veertigste jaar was hij vreselijk ambi-
tieus, maar dat heeft hij losgelaten en dat 
bevalt heel goed. Hij is rustiger geworden. 
Heel trots is hij op de koninklijke onder-
scheiding, die hij heeft ontvangen en op 
de verschillende prijzen die hij won op zijn 
vakgebied in Italië. 
Ik maak tenslotte nog een paar foto’s. Terug 
rijdend, het regent nog steeds, realiseer ik 
me dat ik even in Addy’s wondere wereld 
was.



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

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis
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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

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Zo 15 mrt
10.00 uur

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

Zo 22 mrt
10.00 uur

Eucharistieviering met 
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Walter en Cecile den 
Otter

Zo 29 mrt
10.00 uur

Woord- en communie-
viering met voorganger 
diaken Jan Renders
T.i.v. Gré Pardoel - van Dijk
Na de viering gezamenlijk 
koffi  edrinken

Zo 05 apr
10.00 uur

Palmzondag: familieviering 
met voorganger diaken jan 
Renders
In deze viering lopen de 
kinderen met hun zelfge-
maakte Palmpasenstokken 
een miniprocessie door de 
kerk. Er is een extra collecte 
voor de vastenactie.
T.i.v. Els Dirks - de Kleijn en 
Piet Beekman

Zo 19 apr
10.00 uur

Woord- en communievie-
ring door onze werkgroep
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.

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

Overleden:
Op 2 maart is op 77-jarige leeftijd overleden 
mevrouw Engering - de Vette, Boswijk

Muziek in de kerk:
Door familieomstandigheden gaat muziek 
in de kerk op 14 maart niet door.

Sam’s Kledingactie
Op zaterdag 25 april tussen 10.00 en 12.00 
uur is weer de jaarlijkse kledinginzameling 
voor Mensen in Nood bij de St.Lamber-
tuskerk aan de Graaf van Solmsweg. Sam’s 
Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in 
en is daarmee één van de oudste charita-
tieve kledinginzamelaars van Nederland. 

Do  apr
. uur

Witte Donderdagviering met voorganger diaken Anton van Diessen
Speciale viering over dienstbaarheid en vergeving. Voor meer informatie zie 
elders bij de kerkberichten.

Vr  apr
. uur

Goede Vrijdagviering 
Vasten en onthoudingsdag. Herdenkingsdienst van het lijden van Christus, 
samen met de parochianen van Bokhoven. Wij vragen u een bloemetje mee te 
brengen voor bloemenhulde aan het kruis.

Za  apr
. uur

Paaswake in Bokhoven

Zo  apr 
. uur

Hoogfeest van Pasen: Woord- en communieviering met voorganger diaken 
Jan Joosten, met medewerking van het Crèvekoor. 
Er is voor de kinderen een kinderwoorddienst en na afl oop paaseieren zoeken.
T.i.v. Piet en Truus Klerkx - Bouwman, Riekie van der Venne - de Groot, 
Jan Cornelissen

Ma.  apr Tweede Paasdag is er in onze kerk geen viering

Goede week en Pasen

Witte Donderdag
Witte Donderdag, 9 april, willen we net 
als vorige jaren, op een speciale manier 
vieren. Omdat deze dag van oudsher in 
het teken staat van dienstbaarheid, willen 
we met name de senioren eens extra gast-
vrij ontvangen. In onze kerk worden tafels 
en stoelen geplaatst en wordt u uitgeno-
digd voor een gezamenlijk kopje koffi  e of 
thee om 14.30 uur. Aansluitend volgt een 
bijzondere eigentijdse viering met tekst en 

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?

Deze kledinginzameling wordt onder-
steund door 1200 vrijwilligers.

zang, waarbij dienstbaarheid en vergeving 
de hoofdelementen zijn. Rond 16.00 uur is 
de viering afgelopen. In verband met de 
organisatie is het van belang te weten op 
hoeveel parochianen we mogen rekenen. 
Wilt u daarom uiterlijk maandag 6 april 
even bellen (6311216, op maandagmorgen 
tussen 9.00 en 12.00 uur), een briefje inle-
veren bij de pastorie, of mailen (secreta-
riaat@parochie-engelen.nl).



Muziek op Zondag 
Op zondag 22 maart spelen Esther Doornink 
en Peter Elbertse het meesterwerk van 
Simeon ten Holt ‘Canto Ostinato’ op twee 
marimba’s. De marimba kan beschouwd 
worden als de alt- of basversie van een 
xylofoon. Het instrument heeft een warme, 
volle klank.
Simeon ten Holt, overleden in 2012, werkte 
in de jaren zeventig aan Canto Ostinato. 
De bezetting is vrij en kan variëren van 
één tot vier piano’s, marimba’s, saxofoons, 
cello’s, harp, etc. Uitvoeringen van Canto 
Ostinato zijn altijd verschillend, aangezien 
beslissingen in de uitvoering aan de musici 
worden overgelaten. De Canto wordt gere-
kend tot de minimalistische muziek en is een 
van de beroemdste werken uit de heden-
daagse Nederlandse klassieke muziek.

Peter Elbertse is voormalig eerste paukenist 
van het Nederlands Philharmonisch Orkest 
en zoekt steeds weer uitdagingen, veelal 

binnen zijn vakgebied ritme en percussie, 
aangewakkerd door zijn interesse in nieuwe 
sounds en percussie-instrumenten. 
Esther Doornink is slagwerker in het Radio 
Filharmonisch Orkest. Haar ervaring met 
de Canto stamt al uit 1999, in een uitvoe-
ring met twee piano’s en twee marimba’s.             
Hartelijk welkom om 10.30 uur in de Oude 
Lambertus.

Zo 15 mrt
103.0 uur

B. van Litsenburg,
Eindhoven

Zo 22 mrt
10.30 uur

Muziek op Zondag:
Canto Ostinato

Zo 29 mrt  
10.30 uur

Mevrouw G. Poelstra - 
Weeber

Zo 29 mrt
16.00-18.00     
  uur

Kliederkerk
ds. Marloes Meijer

Zo 05 apr 
10.30 uur

De heer J. Lankhaar,
Wijk en Aalburg

Do 09 apr
20.00 uur

Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
ds. Marloes Meijer

Vr 10 apr
20.00 uur

Goede Vrijdag
m.m.v. de cantorij
ds. Marloes Meijer

Zo 12 apr
10.30 uur

Pasen
ds. Marloes Meijer

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
Email: scriba@kerk-engelen.nl

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Nu heel even niet!
ds Marloes Meijer

Vasten: het is super hip en schijnt 
gezond te zijn. Ik geloof zeker dat het 
dat kán zijn. Even afzien van alles wat 
je te veel hebt. Even geen suiker, even 
geen alcohol, even geen vast voedsel. 
Maar er gaat wel wat mis …
Op 26 februari eindigde carnaval en begon 
de vastentijd in de kerk. De balansweken. 
Velen doen mee, op allerlei manieren. 
Even geen tv, geen toetjes, geen vlees, 
geen alcohol … om zo los te komen van 
al die dingen, waar we afhankelijk van 
zijn geworden en weer op het spoor te 
komen wie we werkelijk zijn. Maar zoals wel 
vaker, maken we ook van het vasten weer 

een ‘prestatiedingetje’. Wie kan het beste 
vasten? Wie is het strengst voor zichzelf? 
Wie valt het meest af? Wie voelt zich het 
gezondst of het heiligst dankzij al dat afzien 
van alles? Misschien moeten we dáár eens 
even van gaan vasten. Van al dat presteren 
en vergelijken en van al die hoge verwach-
tingen van elkaar en van onszelf. Dan gaan 
we lekker op de bank zitten, met een goed 
boek en een wijntje. Of zomaar een avondje 
Netflixen, zonder je na afloop schuldig te 
voelen. Even helemaal niks, even uit. 
En tijd voor jezelf. Voor je eigen onverant-
woorde, genietende, asociale zelf. Zou dat 
niet een geweldige vastentijd zijn? 

Wereldjongerendag
Naast de internationale Wereldjonge-
rendag is er óók elk jaar een nationale 
Wereldjongerendag in ons eigen bisdom! 
En het mooie is, in ieder bisdom, wereldwijd, 
komen tieners en jongeren samen op uitno-
diging van de Paus. Vieren, ontmoeten en 
in verbondenheid met tieners en jongeren 
uit elk denkbaar en ondenkbaar land 
bouwen aan één wereldkerk! Jong Bisdom 
Den Bosch organiseert in samenwerking 
met Petrus 2.0 dé Wereldjongerendag, 
voor alle tieners en jongeren (12-30 jaar), op 
zondag 5 april 2020 in de Sint Petrusparo-
chie in Uden. Elk jaar geeft Paus Franciscus 
een thema aan deze dag. Dit jaar is het 
thema: ‘Jongeman, ik zeg je, sta op!’ Samen 

met tieners en jongeren uit het bisdom   
’s-Hertogenbosch staan wij op voor ons 
geloof met een inspirerende eucharistie-
viering, een heerlijke lunch, verschillende 
workshops, in stilte bij God komen en een 
gezellige afsluiting rondom de frietkraam. 
Workshops: broodhaantjes, begraafplaats, 
spreukenkaarten, woonkamer Sint-Jan,  
graffiti en brief van de Paus. Vier, ontmoet, 
verdiep, bezin en sta op! Beleef jij – net als 
vele anderen in de hele wereld – met ons 
deze Wereldjongerendag? Meld je aan vóór 
2 april via aanmelding@bisdomdenbosch.
nl. Praktische informatie: zondag 5 april 
2020, van 10.30 tot 18.00 uur op locatie: 
Kerkstraat 24-25, Uden.
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15 mrt Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Corrie van Gestel

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

29 mrt Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding
Intenties voor Joke Godschalk - 
Endstra en Jan Zetz

05 apr Palmzondag
Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

09 apr Witte Donderdag
Viering om 19.00 uur in 
Bokhoven

10 apr Goede Vrijdag
Gebedsviering om 19.00 uur in 
Engelen

11 apr Paaswake om 21.30 uur
Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding
Voor een bijzondere Intentie

12 apr Eerste Paasdag
Viering met dameskoororgelbe-
geleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen en overle-
den familie Masraff

13 apr Tweede Paasdag
Geen viering

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.
Als het koor zingt op het einde van de 
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee

De Protestantse gemeente en de paro-
chie St. Lambertus in Engelen voeren in de 
Vastentijd actie voor de Voedselbank Den 
Bosch e.o.

Voor de kerken is de Vastentijd een tijd 
van voorbereiding, bezinning en iets 
goeds doen voor een ander. De kerken 
willen hieraan dit jaar een doel, dicht bij 
huis, verbinden. De Voedselbank is daarbij 
logisch, omdat daar mensen komen die dat 
nodig hebben en zo geholpen worden om 
elke dag een gezonde maaltijd op tafel te 
krijgen. 

Tijdens de kerkdiensten in deze periode 
zullen er in de kerken folders worden 
uitgedeeld en kratten klaarstaan, waarin 
u houdbare etenswaren en huishoudelijke 
verbruiksartikelen kunt doneren. Denk 
daarbij aan rijst, pasta, groente en fruit 
in blik of pot, koffie, ontbijtkoek, peul-
vruchten, thee, ontbijtgranen, broodbeleg 
als pindakaas, hagelslag of appelstroop, 
schoonmaakmiddelen, toilet- en keukenpa-
pier enz. Na Pasen wordt de inhoud van de 
kratten uitgedeeld bij de Voedselbank.

Vastenactie voor Voedselbank

We willen ook op andere manieren inza-
melen. We hopen een inzameldag bij 
PLUS Mulder te houden (waarschijn-
lijk eind maart) en op andere locaties 
kratten te plaatsen. Ook willen we bij de 
Opschoondag op 21 maart met een groep 
mensen Engelen schoonmaken ten bate 
van de Voedselbank.
Wilt u hieraan meedoen, meld u zich dan 
uiterlijk zondag 15 maart aan bij:
Peter Polling, diaconie@kerkengelen.nl, 
06-14643282.

Als u nog ideeën heeft of wil helpen met 
deze actie, bijv. door te helpen bij de inza-
meling, of andere suggesties heeft, dan 
kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Meer informatie over deze actie en de 
Voedselbank, vindt u op de websites van de 
voedselbank en de kerken:www.den-bosch.
voedselbankennederland.nl/, www.kerk-en-
gelen.nl,  www.parochie-engelen.nl

OP WOENSDAG 1 APRIL VINDT STAP IN DE PASSION WEER PLAATS
Net als vorig jaar leven we mee met de laatste dagen van het leven van Jezus, door te kijken 
naar fragmenten uit The Passion op tv. En we luisteren onderweg naar muziek van het 
Kade- en het Crèvekoor. 

HET THEMA IS LOS-VAST. 
We leven mee met Jezus tijdens zijn laatste dagen. Hij had afstand genomen van 
de traditionele godsdienst, maar hij sloot ook niet aan bij de grote machthebbers 
van zijn tijd. Dat zorgde voor verwarring en weerstand in zijn omgeving. 
Zijn vrienden verraadden hem, Jezus werd steeds eenzamer. 
We volgen Jezus op zijn eenzame weg naar het kruis en stellen 
vragen die hij zich ook stelde: we hebben zoveel van 
de traditie losgelaten, vrijwillig of gedwongen, 
omdat het oude niet meer paste. 
Maar wat draagt ons dan nu? 
Wat verbindt de tijden? 
Wat verbindt ons 
met elkaar? 

Er zijn drie startmomenten in 
de Oude Lambertus: 19.45 uur, 
20.00 uur en 20.15 uur. 
Een kwartier voor aanvang is er 
gelegenheid om een kop koffie 
of thee op het plein te drinken.

Voor vragen of meer informatie: 
predikant@kerk-engelen.nl
secretariaat@parochie-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 

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

 

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
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Bouw Heesterburgh van start
John Branderhorst

Misschien is het de wandelaar, fi etser of 
autorijder opgevallen, dat op vrijdag 14 
februari plots activiteiten zichtbaar waren 
op de bouwlocatie van het nieuwe kasteel 
Heesterburgh. Iedereen is  benieuwd naar 
de voortgang of actualiteiten rondom de 
nieuwe kastelen. Het heeft allemaal door 
de crisis erg lang geduurd. Vandaar dat we 
deze maand starten met een maandelijkse 
column in De Tweeterp over de voortgang 
van de nieuw te bouwen kastelen in het 
plan Haverleij. Overigens kun je ook op de 
site van Heesterburgh terecht voor info en 
via info@heesterburgh.nl kun je aanmelden 
voor actuele informatie. In deze column 
gaat het over hetgeen daadwerkelijk uitge-
voerd wordt en wat het allemaal betekent. 
Het heeft lang geduurd voordat de plannen 
beschikbaar kwamen en men zich kon gaan 
oriënteren op de nieuwe projecten. In 2018 
waren de contouren bekend en werden, na 
advies van de bestuursraad, de plannen van 
beide projecten goedgekeurd.

De verkoop werd in het najaar van 2019 
gestart. Het toepassen van een pellet 
verwarming heeft wat stof doen opwaaien, 
maar met uitleg over deze vorm van verwar-
ming, is de rust wedergekeerd.

Op de bewuste vrijdag is inderdaad een 
start gemaakt met de bouw: de eerste fase, 
het bouwrijp maken, aldus senior ontwik-
kelaar Aris van Galen. De geestelijk vader 
van het project Haverleij, Sjoerd Soeters, 
pleitte nog in het Brabants Dagblad voor 
dit unieke project, waarmee ‘s-Hertogen-
bosch zich beslist op de kaart heeft gezet.
Bij een bezoek op locatie trof ik een aantal 
medewerkers van Heijmans, die de opge-
brachte grond aan het afgraven waren en 
tegelijkertijd werd onderzoek gedaan naar 
achtergebleven munitie uit de Tweede 
Wereldoorlog. Dit gaat ruim 3 weken duren. 
Daarna begint het aanbrengen van de riole-
ring, het ophogen van de bodem, enz. 

Voor de nieuwgierige bewoners van 
Engelen, Bokhoven en Haverleij en andere 
passanten, is de suggestie gedaan om 
buiten de bouwplaats enkele tijdelijke 
banken te maken, zodat men op een rustige 
manier het werk gade kan slaan. Vooral 
in voorjaar en zomer zal dat zeker een 
aanwinst betekenen en een goede PR voor 
de bouwers en ontwikkelaars!
De volgende fase zal waarschijnlijk in mei 
plaatsvinden: de start van de bouw.
Over Oeverhuyze is bekend dat de start 
van de verkoop in het najaar pas zal plaats-
vinden. Momenteel is men al wel bezig 
enige struiken en bomen te verwijderen.

 

 

 

 

 

 
 
 

Voor kinderen van 2-12 jaar en hun (groot)ouders 

Kosten: €7,50 per kind 

Aanmelden: predikant@kerk-engelen.nl 

of: secretariaat@parochie-engelen.nl 

Kinder passie en paas 
Zondag 29 maart, 16.00 – 18.00 uur 

in de Oude Lambertus, De Kerkhof 3, Engelen 

Leergang Filosofi e 
Graag nodigen de Vrienden van de Oude 
Lambertus u uit voor de leergang Filo-
sofi e, waar de theologie nooit ver weg is. 
Er zijn drie bijeenkomsten met als onder-
werpen: Existentiefi losofi e: van Kierkegaard 
via Bonhoeff er tot existentiële theologie, 
Filosoferen over tijd: Bergson, Maitland, 
Hermsen en Filosoof en theoloog: ieder het 
hare/zijne? Belang van het gesprek.
Inleider is drs. P.J. van Helden, VU 1978. 
Data: 9 en 23 maart, 6 april. Tijden: 15.30 - 
17.00 uur.  
We beginnen graag op tijd. Plaats: de Oude 
Lambertus, Kerkhof 3, in Engelen. Kosten 
voor het hele blok van drie bijeenkomsten 
zijn €30,00. Per keer: €12,50 inclusief thee/
koffi  e. Contactpersonen: Anneke van der 
Giessen - annekevdgiessen@hotmail.com  
en Heman de Bokx - herman@ac51.nl.



6E TEGEN DE STROOM IN
 MATHIEU HERMANS KLEPPERTOCHT

DOE MEE OF KOM SUPPORTEN 
OP 12-04-2020 IN BOKHOVEN!
Het keerpunt van de Vuelta-editie van de Mathieu Hermans Kleppertocht is bij Café 
en Partyboerderij Het Veerhuis in Bokhoven. Inveks Assurantiën en Assurantiekantoor 
L. Hooghiemstra nodigen je graag uit om de renners hier te komen aanmoedigen. 
De renners uit het peloton pauzeren om ongeveer 11.00 uur in Bokhoven. Kom het 
peloton aanschouwen, hierin fi etsen ook bekende renners en prominenten mee!
Als je zelf aan de tour tocht wilt deelnemen, kun je ook starten vanaf het Veerhuis 
in Bokhoven, voor een ronde van 90 of 138 km. Inschrijven kan via:

TCDEKLEPPERS.NL

Assurantiekantoor L. Hooghiemstra en Inveks 
Assurantiën zijn samen met Nh1816 trotse sponsor
van de Mathieu Hermans Kleppertocht waarvan alle 
opbrengsten naar Stichting Gijsje Eigenwijsje gaan.
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Tineke van der Lee

De carnavalsvakantie is weer voorbij. Voor 
de vakantie begon, was er een geweldig 
carnavalsfeest, voor de onderbouw in de 
school, voor de midden- en bovenbouw in 
De Engelenburcht. 
De kleutergroepen gingen op woensdag 
4 en woensdag 11 maart naar Flik Flak. Zij 
kregen daar een  kleutergymles.
Het nieuwe thema van de kleuters is ’Huis 
en thuis’. De start is een wandeling, waarbij 
de kinderen de kenmerken van de huizen 
rond de school gaan onderzoeken. Daarna 
zal er aandacht besteed worden aan de 
verschillende onderdelen van een huis, van 
welke materialen een huis gebouwd wordt 
en wat er op een bouwplaats gebeurt. De 
kinderen leren een gebouw bouwen van 
constructiemateriaal of in de bouwhoek aan 
de hand van een bouwtekening. Op de iPad 
gaan ze naar filmpjes kijken. Ook gaan ze 
online de huizen van de kleuters bekijken. 
De themahoek zal worden ingericht als 
makelaarskantoor/architectenbureau. Ook 
bijzondere huizen (zoals de bolwoningen in 
de Maaspoort), huizen in het buitenland en 
fantasiehuizen zullen de aandacht krijgen. 
De kleuters mogen zelf ook aangeven wat 
ze graag willen leren over het thema.

De kinderen van groep 3 zijn aan het kilo-
meterlezen. Ze lezen van Engelen naar 
Casablanca, afgerond 2500 km. Casablanca 
hebben ze gekozen omdat er familie van 
enkele kinderen daar woont. Iedere blad-
zijde die de kinderen lezen is een kilometer. 
De kinderen houden zelf de score bij.
Samen met groep 4 zijn ze begonnen 
aan het nieuwe thema: ‘Hallo wereld’. Ze 
leren dat er verschillende manieren van 
begroeten zijn en verzinnen zelf een manier 

van begroeten. Ze spelen allerlei wereld-
spelletjes en laten zich verrassen door de 
eetgewoonten in verschillende culturen. Ze 
maken een weetjeskoffer over een voor-
werp uit de wereld. Hiervoor nemen de 
kinderen zelf een voorwerp uit een ander 
land mee. Dat kan een souvenir zijn of een 
voorwerp dat in een ander land gemaakt is. 
Zelf zoeken de kinderen allerlei informatie 
op uit het land.
De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn druk 
bezig geweest met weven. Ze begonnen  
met papieren stroken. Daarna gingen ze 
aan de slag met stroken stof en rietjes. Het 
resultaat mocht er zijn!
De kinderen van groep 5 hebben, ter 
afsluiting van het project ‘Jong en oud’, 
een prachtige poster gemaakt over hoe je 
gezond kunt blijven. Zij zullen de komende 
periode aan de slag gaan met het project 
‘Klimaten’.
De kinderen van de groepen 7 hebben het 
thema ‘Weer en klimaat’ afgesloten. De 
moeder van Stan (Janneke van Bakel) kwam 
een  gastles geven over wat de gemeente 
’s-Hertogenbosch voor ons doet, als het 
gaat om milieu en klimaat.
De kinderen van groep 8 maakten een 
geweldig Oetelhuis van 16 dozen. Het is een 
prachtig huis geworden boordevol grap-
pige details.
Deze kinderen brachten vorige maand een 
bezoek aan Nationaal Monument Kamp 
Vught. Kinderen en begeleiders waren zeer 
onder de indruk.
Op 10 maart gaan deze kinderen naar 
Amsterdam. Ze brengen een bezoek aan 
Nemo en Het Anne Frankhuis. Ook maken 
ze een rondvaart door de Amsterdamse 
grachten. 
In de verschillende plusgroepen is deze 
periode weer hard gewerkt.

Plusgroep 1-2-3
De kinderen hebben gewerkt aan een 
project rondom bijzondere dieren. Hierbij 
hebben we het onder andere gehad over de 
gekko en de vliegende vissen. Ter afsluiting 

zijn de ouders uitgenodigd. De kinderen 
hebben de ouders een rondleiding langs 
alle activiteiten gegeven.

Plusgroep 4-5-6
De kinderen hebben gewerkt aan een 
denksleutelproject naar keuze. Daarnaast 
kregen ze elke week een raadsel (Grey of 
the day) waarop ze thuis een antwoord 
moesten bedenken. Aan het begin van elke 
bijeenkomst kregen de leerlingen de oplos-
sing van het raadsel en daarover een korte 
presentatie. Sommige kinderen hebben zelf 
een raadsel en presentatie bedacht voor de 
rest van de groep.

Plusgroep 7 en 8
Deze kinderen hebben aan eigen projecten 
gewerkt. Er was bijvoorbeeld een tweetal 
dat een lampje op citroenen heeft laten 
branden. Thuis moesten ze een raadsel 
(Grey of the day) en presentatie voorbe-
reiden. Ook hebben ze een periode ‘Wie is 
de mol’ gespeeld.
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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Waarom Langenhuizen?

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

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086
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advertorial

Nog even en we gaan het voorjaar weer 
in. En het voorjaar betekent: asperges. 
Vandaar dat ik je deze keer graag adviseer 
welke wijn je het beste kunt drinken bij dit 
witte goud. Asperges zijn groenten met een 
niet te uitgesproken smaak en daar zou je 
dus het beste een niet té uitgesproken wijn 
bij serveren. Zo’n wijn gaat namelijk snel 
overheersen. Ook van belang is te weten 
wat je erbij serveert. De meesten zullen 
asperges op de traditionele wijze serveren: 
met ham, ei, botersaus en krieltjes. De 
spelbreker op wijngebied is het ei. Omdat 
ei geen zuren heeft, komen de zuren van 
wijn extra naar voren. Kies dan dus voor 
een wijn zónder een al te hoge zuurgraad, 
een Pinot Blanc uit de Elzas bijvoorbeeld.                                                                                                    
Wanneer je asperges gaat combineren 
met zalm, ook heel populair tegen-
woordig, dan mag de wijn wat gepro-
nonceerder zijn. Kies dan bijvoorbeeld 
een Chardonnay (zonder al te veel hout) 
of één wijn van een van mijn favoriete 
druiven: de Viognierdruif. Er komen veel 
mooie Viognierwijnen uit de Rhônestreek.  
En als laatste, asperges met lamsvlees. In dit 
geval zijn de asperges meestal een bijge-
recht en zal je de wijn meer richting het 
lamsvlees en de eventuele saus moeten 
sturen. Bij lamsvlees adviseer ik een niet té 
zware wijn, bijvoorbeeld een zachte Pinot 
Noir uit de Languedoc.
Kortom, je kunt met asperges en wijn alle 
kanten op! Wil je meer advies? Neem dan 
contact met me op!

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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      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. 



 
 

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

Je leest het overal: ‘De leesvaardigheid van 
de Nederlandse kinderen holt achteruit!’
Natuurlijk is niet alles wat je leest of hoort 
in de media per definitie waar. Maar ook 
wij merken dat de leesvaardigheid van de 
kinderen in het algemeen achteruit gaat.  
Daarnaast ontbreekt het bij veel kinderen 
aan leesplezier.  
Er wordt al snel gezegd dat dat komt 
doordat kinderen veel op hun mobieltjes 
of tablet zitten, want games en sociale 
media zouden de aandacht versplinteren. 
In andere landen zitten de kinderen ook 
veel op hun mobieltjes, dus dat verklaart 
het verschil niet. 

Samen komen we verder!
Het verbeteren van de leesvaardigheid van 
de kinderen is niet alleen de verantwoorde-
lijkheid van school. Want ... hoe je het ook 
wendt of keert; de kinderen zijn maar 5 uur 
per dag op school. In die 5 uur is er ook 
aandacht voor cursussen zoals  spelling, 
rekenen, taal. Het aanleren van vaardig-
heden zoals plannen, organiseren, presen-
teren, reflecteren, zorgen voor, samen-
werken, ondernemen, creëren, verant-
woorden, communiceren, respecteren en 
bewegen. 
Het is daarom van het grootste belang dat 

ouders en school samen optrekken in het 
verbeteren van de leesvaardigheid van de 
kinderen. Pas als een kind merkt dat lezen 
ook thuis van belang en niet alleen iets is 
voor op school,  zal het meer willen gaan 
lezen en leesplezier ontwikkelen.  

Wat doen wij, maar kunnen ook de 
ouders doen om het tij te keren? 

1. Bevorderen van diep lezen
Diep lezen is je concentreren, je geheugen 

Aap Noot Mis

trainen, verbanden leggen en de verbeel-
ding prikkelen. Het is de sleutel voor 
alles: goed kunnen leren op school, zelf-
standig functioneren in de samenleving 
en daarnaast blijkt het ook te helpen bij 
bètavakken. Het zou enorm helpen als 
er op school en thuis 30 minuten per dag 
geconcentreerd gelezen werd. Een verhaal, 
een tijdschrift of iets anders, maar vooral 
iets wat de kinderen interesseert.  
• Om diep lezen te bevorderen lezen 

wij elke dag minimaal 30 minuten. We 
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bieden dit aan in de vorm van maatjes-
lezen, vriendjeslezen, strategielezen en 
vrij-lezen. 

• Elke dag lezen zou ook thuis vanzelf-
sprekend kunnen/moeten zijn. 

2. Verhogen van het leesplezier
Wie plezier heeft in lezen, leest meer, wie 
meer leest wordt er beter in, wat weer zorgt 
voor meer leesplezier. Zo ontstaat er een 
opwaartse leesspiraal. Lezen moet weer 
‘cool’ worden. 
• Om het leesplezier te verhogen 

gaan wij minder star om met wat we 
kinderen aanbieden, maar sluiten 
we aan bij wat kinderen willen lezen. 
Jeugdboeken, thrillers, boeken over 
sport etc. Daarnaast hebben we een 
schoolbibliotheek waar kinderen van 
de bovenbouw kinderen van de onder- 
en middenbouw helpen om een boek 
te kiezen dat een kind leuk vindt. 

• Laat uw kind vooral lezen wat het leuk 
vindt, het maakt niet uit wat. Als uw 
kind maar leest. 

3. Zorgen voor een leescultuur
Leerkrachten en ouders zouden zelf meer 
moeten (voor)lezen, zo wordt gesteld. 
Dit om de woordenschat van kinderen te 
vergroten en de liefde voor lezen over te 
dragen.  
• Om de leescultuur te stimuleren blijft 

voorlezen tot en met de bovenbouw 
een belangrijke plaats innemen. Ook 
maken alle kinderen gebruik van de 
schoolbibliotheek én is één van onze 
groepsleiders al jaren één van de jury-
leden voor de bekroonde boeken. 
Tijdens de boekenkring in de midden-  
en bovenbouw, maar ook in de onder-
bouw wordt uitgebreid over boeken 
gepraat. 

• Pakt u zelf als ouder ook een boek of 
lees uw kind nog voor. Lekker samen 
lezen is niet alleen goed voor de lees-
vaardigheid, maar ook gewoon fijn 
voor de gezelligheid en intimiteit. 

4. Vergeet de jongens niet!
Jongens scoren significant lager op lees-
vaardigheden dan meisjes. Dat geldt niet 
alleen in Nederland, maar in alle landen. 
We weten uit ervaring dat jongens andere 
boeken leuk vinden dan meisjes. Daarnaast 
gamen jongens liever dan meisjes.
• Om de jongens niet te vergeten is 

onze schoolbibliotheek ook rijk gevuld 
met boeken die door jongens leuk 
gevonden worden. Daarnaast proberen 
we of we de aspecten die games 
aantrekkelijk maken, ook kunnen inte-
greren in ons onderwijs. 

• Probeer te onderzoeken wat uw zoon 
echt interesseert en daar samen de 
juiste boeken bij te kiezen. 

5. We verbeteren onze lesmethoden en 
didactiek
Na het technisch lezen begint begrijpend 
lezen. Dat bestaat uit informatie opzoeken, 
begrijpen, evalueren en reflecteren. Het 
evalueren en reflecteren van teksten speelt 
een steeds grotere rol in de samenleving. 
Kinderen moeten kunnen nadenken over 
wát er staat. Daarvoor is achtergrondkennis 
en woordenschat belangrijk. Als je veel 
kennis hebt, is het makkelijker om teksten 
te lezen en wie veel leest krijgt veel kennis. 
Hier hebben we de tweede leesspiraal te  
pakken.
• Om achtergrondkennis en de woor-

denschat te verbeteren bieden we 
kinderen in de onderbouw veel 
woorden en kennis aan. We starten 
onze lessen niet met saaie begrij-
pend leesvragen, maar beginnen met 

verhálen. We vertellen verhalen over de 
Romeinen en gaan pas daarna naar de 
teksten. We streven ernaar om teksten 
niet één, maar drie keer te lezen en 
steeds diepere vragen te stellen. We 
lezen om kennis te vergaren. Daarom is 
bij ons lezen geïntegreerd in de andere 
vakken zoals wereldoriëntatie. 

• Lees gerust samen met uw kind een 
tekst een aantal keer door en stel 
(elkaar) diepere vragen over de tekst. 
Vragen waarover uw kind en misschien 
ook u wel goed na moet denken. Vraag 
wat uw kind van een tekst of boek 
vond en waarom.

Het team van Jenaplanschool Antonius Abt 
hoopt dat u met onze tips iets kunt en wilt 
doen, maar wenst u en uw kinderen bovenal 
héél veel leesplezier!



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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“Dit werk vergt uiterste nauwkeurigheid”
Boekbinder meneer Nico van Bijnen
Riet Mangnus

U herinnert zich misschien nog de foto 
in De Tweeterp van Nico van Bijnen met 
naast zich de stapel door hem inge-
bonden Tweeterp-jaargangen.
Dat bracht ons op het idee hem eens 
te bezoeken om wat meer te weten te 
komen over de bijzondere hobby van het 
boekbinden. 

Het echtpaar Van Bijnen woont al sinds 
1964 in Engelen. Hij komt uit Haarsteeg, zij 
is van Orthen. Nico (1928) is inmiddels al 31 
jaar met pensioen. In zijn werkzame leven 
hield hij zich bezig met verbetering van het 
rundvee, o.a. in het laboratorium. De eerste 
20 jaar werkte hij bij Melkinrichting Sint Jan, 
de laatste 20 jaar bij de vereniging Veever-
betering Midden-Brabant.

Nooit uitgeleerd
In 1989 begon hij met boekbinden in wijk-
gebouw De Slinger. Daar heeft hij zo’n 
beetje alles geleerd, niet alleen boekbinden 
maar ook mooie opbergdozen maken. 
“Eigenlijk blijf je altijd leren”, zegt hij daar-
over, “het moeilijkste is nog altijd het blok 
in de band te zetten.” Maar daarover straks 
meer. Hij heeft een paar vaste klanten en 
daarnaast bindt hij boeken in met daarin 
schilderstukken van zijn vrouw Isabell Ook 
de kinderen (3) en kleinkinderen (5) profi -
teren van zijn noeste arbeid: zij krijgen 
allemaal een ingebonden boek met daarin 
de stamboom van de familie, want stam-
boomonderzoek is nog een andere hobby 
van vader/opa.

Onbetaalbaar
Gevraagd naar de kosten van het inbinden 
lacht hij maar eens: “Onbetaalbaar, al die 
uren die er in gaan zitten!” En hoe lang doet 
hij nou over zo’n jaargang voor De Twee-
terp? “O, daar doe ik dágen over.” Na een 
korte demonstratie boven in zijn hobby-
ruimte begrijp ik wat hij bedoelt. Wat een 
monnikenwerk! In grove lijnen gaat het als 
volgt:
In het geval van een Tweeterp-jaargang: 
Eerst worden de nietjes verwijderd. Daarna 
moeten alle bladen nauwkeurig op elkaar 
gelegd worden. Niet zonder enige zelfspot: 
“En dan moet wel de jaargang op de juiste 
volgorde liggen!”, doelend op de keer dat 
hij dat vergat. Op drie plaatsen in de vouw 
worden nu gaten geprikt. Achter de gaten 
worden ter versteviging bandjes gelegd. 
Vervolgens worden de bladen met naald en 
draad aan elkaar gebonden. Als dat klaar is, 
wordt vlies over de band geplakt zodat deze 

mooi stevig vastzit. Boven en onder wordt 
nu kapitaalband (sierband) aangebracht. 
Van Bijnen: “En dan komt het aller moei-
lijkste: het gehele blok moet met uiterste 
nauwkeurigheid in de band gezet worden. 
Gaat het niet goed, dan kan het niet over-
gedaan worden!” Ook moeten de kaften uit 
karton gesneden worden, precies op maat 
en met gekleurd papier of linnen bekleed. 

Voor het lijmen gebruikt hij een mengsel 
van boekbinderslijm en stijfsel. Dan wordt 
het boek tussen zijn zelfgemaakte persblok 
geklemd, het eind van een intensief proces. 
Wat een prachtig inkijkje heb ik gekregen. 
Voortaan bekijk ik ingebonden werk met 
hele andere ogen. Meneer Van Bijnen 
bedankt!

Zorgboerderij DE LOCATIE
DE GEMEINT 3 VLIJMEN

van 10 tot 16 uur
LAMMETJESDAG

2e PAASDAG
13 APRIL
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Kleintje carnaval was gezellig
Tijdens de carnavalsdagen waren er in De 
Engelenburcht een aantal leuke carna-
valsactiviteiten. Op vrijdag deden de 
55+’ers de aftrap, waarbij de inwendige 
mens weer goed werd verzorgd en de 
muzikale invulling door Blue Flamingo 
gezellig was, maar niet te hard. De tonprao-
ters Hans Eijkemans, alias de honderdjarige 
Hannes, en Christel van den Dungen, alias 
Manon van de autowassalon, kregen de 
lachers goed op de hand. Kapel de Draoke-
bollen bracht met muziek en zang het echte 
carnavalsgevoel, waarop het publiek gelijk 
reageerde met een polonaise. Namens de 
Federatie Europese Narren deelde Leon 
van Buul onderscheidingen uit aan Wilbert, 
voor de jarenlange muzikale verzorging en 
aan de leden van het organisatiecomité t.w. 
Jo, Maartje, Wyno, Daan en Francien. Door 
de tussendoor gehouden tombola ging 
niemand met lege handen naar huis. Veel 
dank aan de grote groep sponsors waar-
onder PLUS Mulder, Masterpiece Financials, 
cafetaria D”n Dijk, firma Pardoel, de heer  
Hoover, Knipperz, firma Van Oosterhout 
en Riitano. De organisatie kan terugzien op 
een geslaagde avond, waarvan de bezoe-
kers hebben genoten.

Op zaterdagavond had Maarten Hoogaars, 
na vele jaren zonder live-muziek, zijn 
vrienden van de formatie Quatz uit Uden 
meegebracht. Zij speelden in rock-tempo 
carnavalsnummers en andere Nederlands-
talige muziek uit lang vervlogen jaren. Een 
leuke, energieke band, al was de harde 
muziek en een carnavalsavond zonder 
traditionele deun, voor de bezoekers wel 
even wennen.

Op zondagmiddag was er, mede door het 
slechte weer, een gezellig drukke kinder-
middag waarbij de Kids-dj de jeugd en hun 
ouders bijzonder goed vermaakte.

Voor meer foto’s: www.tweeterp.nl



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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

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

Rijbewijs verlopen
Op zaterdag 22 februari rond 17.45 uur 
werd een 36-jarige bestuurder van een 
personenauto uit Oudheusden gecontro-
leerd op De Haverlij. Hij bleek sinds 2016 
een verlopen rijbewijs te hebben. Hiervoor 
heeft hij een procesverbaal gekregen en 
werd de tenaamgestelde van het voertuig 
geïnformeerd dat bij een volgende keer het 
voertuig in beslag genomen kan worden.

Diefstal
Tussen 23 februari 21.30 uur en 24 februari 
06.50 uur werd er ingebroken in een woning 
aan De Kerkhof. De voordeur werd open-
gebroken en er werden goederen wegge-
nomen. Ter plaatse werd een aangifte 
opgenomen. Mocht u iets gehoord of 
gezien hebben, neem dan contact op 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/.
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Commissaris der Koningin, 1894-1928
Reisnotities van mr. Artur E.J. baron van Voorst tot Voorst
De CdK van de Provincie Noord-Brabant 
bezocht de gemeenten in Noord-Bra-
bant minstens 1 maal per 4 jaar. Indien 
er problemen waren of waren geweest, 
dan konden de gemeenten op een 
eerder bezoek rekenen. De CdK heeft 
zijn bezoeken die hij in 32 jaar heeft 
gemaakt, vastgelegd in verslagen. Deze 
verslagen zijn door het BHIC verzameld 
en gebundeld. Verschenen in 2001 met 
een inleiding van J. Baartmans-van den 
Boogaart. Dit boekwerk (895 pagina’s 
excl. Inleiding van nog eens 27 pagina’s) 
is volledig te lezen op www.BHIC.nl. Wij 
hebben voor De Tweeterp alle verslagen 
over Engelen en Bokhoven verzameld en 
zullen deze in delen publiceren

Deel 2 Bokhoven:
Den 25sten. Augustus 1898 bezocht ik deze 
gemeente; ik reed van ’s Bosch over Engelen 
naar Bokhoven; vandaar naar de Haarsteeg, 
vervolgens naar Herpt, waarna ik via Haar-
steeg en Vlijmen naar ’s Bosch terugkeerde. 
Op de grenzen van Engelen en Bokhoven 
vond ik de stafmuziek van het 2de regiment 
uit ’s Bosch; het hoofd der school hield een 
langen speech; waarna met behulp der 
schoolkinderen een stoet werd geformeerd 
en naar het gemeentehuis werd getrokken.
Op mijne audientie verscheen de pastoor, 
een astmalijder, nog even in staat het kleine 
(er woont aldaar geen enkele protestant) 
Bokhoven te bedienen, en het hoofd der 
school Hurmans. Gezegde Hurmans heeft 
den naam van een uitstekend onderwijzer 
te zijn; ik bezocht zijn school en hoorde 
met het meeste genoegen zijn onder-
wijs aan. Hij was een jaar of 15 hoofd der 
school te Gemonde, en is nu sinds 17 jaren 
te Bokhoven werkzaam. Hij heeft helaas 
één zeer groot gebrek, n.l. dat hij, als hij 
tractement gebeurd heeft, de verzoeking 
niet kan weerstaan om te veel te drinken. Ik 
meen, dat hij deswege al eens geschorst is 
als hoofd der school.
Geheel Bokhoven behoort aan den Graaf 
de Mirepoix te Parijs; rentmeester was 
eertijds Mr. Jan Verheijen; nu, naar ik meen, 
diens zoon Henri. Sinds 1885 kwam de eige-
naar niet meer in het land. Het oude kasteel 
is afgebroken; de tuinmuren en de gracht 
bestaan nog; in de voormalige portierswo-
ning woont nu de veldwachter.
De gemeente Bokhoven bezit ± 25 H.A. 
goed land, hetwelk als hooiland aan den 
meestbiedende verpacht wordt. Hetzelfde 
doet de Heer van Bokhoven ook. Dien-
tengevolge verkeert de bevolking in zeer 
armoedige toestand, daar zij alleen hooi 
kan pachten, wanneer ze daarvoor meer 
geld wil geven dan de landbouwers uit de 

zandstreken, die aan de Maas hooi komen 
pachten. De bewoners van Bokhoven 
moeten dientengevolge altijd te duur 
pachten.
De meeste Bokhovenaren hebben een 
huisje en een stukje bouwland in eigendom 
(gewoonlijk zwaar belast). Doordat het 
Maaswater in het voorjaar laat afloopt, 
duurt het lang, eer zij hun land kunnen 
bewerken. Hun land blijft lang koud, zuur 
en wreed. Dientengevolge kunnen ze niet 
zulke goede vruchten telen als anderen, 
en verlangen zij hard, dat de Maasmond 
open gaat, omdat daardoor het peil op de 
Maas zal verlagen en hun land dientenge-
volge van betere conditie zal worden. De 
burgemeester van Bokhoven maakte mij 
excuses dat hij geen eerewacht kon zenden; 
er waren in heel Bokhoven slechts twee 
paarden, en de eigenaars dier paarden 
konden het niet wachten!

Engelen
Den 18 Augustus [moet zijn juni] 1902 kwam 
ik weer in Engelen; ik reed van Den Bosch 
er heen; ging tehuis ontbijten, en bezocht 
in den middag nog Alem en Empel. Op het 
raadhuis vond ik den burgemeester met 
den wethouder Van der Grint; de andere 
wethouder – Kempenaars – lag op sterven. 
Ik begon met Murray en Van der Grint 
een wandeling te maken langs het kanaal 
Engelen-Henriettewaard, welk kanaal 1 Juli 

1902 in gebruik zal worden genomen. We 
wandelden tot aan de schutkolk, 90 M. 
lang, passeerden daar het kanaal, liepen 
langs den Henriettewaard en den vroegere 
mond van de Dieze, naar de tegenwoor-
dige mond, en de thans gebruikt wordende 
schutsluis (gelegen in het fort Crevecoeur), 
en vervolgens naar Engelen terug. Even 
voorbij de plaats, waar in der tijd de kerk 
van Jhr Ram stond, passeerde ik het nieuw 
gegraven kanaal weer langs het van Rijks-
wege aldaar kosteloos bediend veer. De 
veerman vond, dat het er nogal druk was, 
hij had in mei 3.100 menschen overgezet, 
dat is 100 per dag. Op het raadhuis terug-
gekeerd, verleende ik audientie aan den 
pas uit Lourdes teruggekomen pastoor, die 
zijne opwachting kwam maken. Alvorens te 
vertrekken ging ik even ten huize van den 
burgemeester diens ouden vader goeden 
dag zeggen. Tot mijn leedwezen bemerkte 
ik toen, dat men er op gerekend had, dat ik 
daar zou ontbijten; ik vond er een ontbijt 
klaar staan. Ik maakte er geen gebruik van. 
Burgemeester Murray deelde mij mede, 
dat hij vanaf zijne benoeming tot burge-
meester jaarlijks ƒ 300,00 had gekregen van 
Mevrouw van Hoey-Smith te Wiesbaden 
ten behoeve van de armen van Engelen. De 
reden van die giften wist hij niet. Verleden 
jaar had hij niets meer gekregen; naar hij 
vernomen had, zou Mevrouw van Hoey-
Smith overleden zijn.



Oude ansicht
Een kaart van het oude pensionaat uit een 
zeldzame hoek: we kijken vanuit zuidweste-
lijke richting achter de voormalige wasserij 
naar de utilitaire gebouwen van het pensi-
onaat. Beide gebouwen staan nog steeds 
overeind, ook in redelijk dezelfde vorm. Het 
gebouw rechts met de betonlateien doet 
thans dienst als woonhuis. De schoorsteen 
die boven het dak van het voorste gebouw 
uitsteekt, is later afgetopt, maar ook tegen-
woordig nog wel aanwezig. In het achterste 
gebouw zouden later de weefmachines van 
de BLIZO (blindenzorg) worden geplaatst. 
Toen de foto gemaakt werd, hield het dorp 
achter deze gebouwen feitelijk op: daar 
strekte zich de moestuin van het pensio-
naat uit, alsmede een beukenberceau en 
een rozentuin, terwijl in de buurt ook een 
klein huisje voor slachtafval was te vinden. 
Ik heb de ansichtkaart - die uit 1935 stamt 
en onderdeel uitmaakt van een serie van 
ten minste zeven - alleen als scan, dus ik 
houd me van harte aanbevolen voor een 
origineel! r.gruben@baac.nl

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl

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
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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 15 mrt
14.00 uur

FC Engelen tegen DVG

Zaterdag 21 mrt
09.15 uur

Opschoondag
start bij De Engelenburcht

Maandag 23 mrt
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Zondag 29 mrt 
14.00 uur

Stratentoernooi
Tennisvereniging Engelen

Zondag 29 mrt
14.00 uur

FC Engelen tegen VV Baardwijk

Vrijdag 3 apr
20.00 uur

Bingo
in De Engelenburcht

Vrijdag 7 apr
10.00 uur

Koffi  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Het is best wel een ton waard,
wie daarin regenwater spaart,
voor de groei van plant en gazon,
na de hitte plus de zon.
Mooi voor de tuin als de lucht weer klaart.



Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
12.00 - 18.00 uur

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

Plus Mulder én de Engelenrun: 
Bijzonder genieten in Engelen! WIE NEEM JIJ MEE?

Plus Mulder trotse sponsor 
van de Engelen Kidsrun

Plus Mulder is er altijd bij om in ons dorp gezellige evenementen mogelijk te maken. Daarom is onze Plus ook dit jaar weer met grote 

trots de hoofdsponsor van de Engelen Kidsrun! Op 10 juni zorgen wij er weer voor dat lopers, publiek en vrijwilligers goed verzorgd 

worden. Je krijgt een startnummer met je naam, een mooi parcours, een unieke medaille en een goodie bag.

Onze Plus brengt graag gezonde kwaliteitsproducten onder de aandacht. Wij gaan bij Plus Mulder voor lekker en gezond. 

Bij de Engelenrun ook: Lekker en gezond hardlopen! Wij wensen alle hardlopers veel succes en vooral ook veel plezier 

op de 1200 m, 6 km of de 12 km!

Wij zijn trots op alle sportieve prestaties! Kom na de Engelenrun tussen 10 en 17 juni in onze winkel een stempel halen op jouw 

startnummer. Je krijgt dan een eetbaar schouderklopje waarmee de medewerkers van Plus Mulder tegen alle lopers willen zeggen: 

‘KANJERS, jullie zijn GOED BEZIG!’ We zien elkaar graag op de route en in onze winkel!

WAT MOETEN WE IN ENGELEN ZONDER ‘ONZE’ PLUS?

Check voor programma en inschrijving: www.engelenrun.nl

van de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrunvan de Engelen Kidsrun

- 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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