
 
 

Engelen/Bokhoven, 24 oktober 2018 

Beste inwoner van Engelen en Bokhoven. 

Zoals u mogelijk al in De Tweeterp hebt gelezen, komt onze nieuwe burgemeester, Jack 

Mikkers, op  woensdagavond 21  november 2018 naar Engelen/Bokhoven voor een nadere 

kennismaking met de inwoners. 

Uw Bestuursraad Engelen Bokhoven heeft het verzoek van de gemeente ontvangen om 

dit bezoek van Jack Mikkers te organiseren. 

Wij doen dat graag en houden daarom een dorpstafel op 21 november 2018 in de 

Engelenburcht. 

De bestuursraad stelt zich ten doel om onze burgemeester te laten zien en voelen dat wij 

trots zijn op en gelukkig zijn in Engelen en Bokhoven. Een heerlijke plek om te wonen 

met fantastische voorzieningen. 

Uitgangspunt hierbij is dat wij maximaal de organisaties, verenigingen, instanties, etc. uit 

Engelen en Bokhoven aan het woord laten. 

De uitdaging is om in het korte tijdbestek dat de burgemeester bij ons is, van 20.00 uur 

tot maximaal 21.30 uur, zoveel mogelijk partijen de gelegenheid te bieden zichzelf,  kort 

maar krachtig, aan de burgemeester voor te stellen. 

De indeling van de avond is voor wat betreft tijd, strak  georganiseerd. 

Er zijn 10 momenten van exact 5 minuten voor partijen om zich zelf voor te stellen. 

Daarnaast zijn er 3 plenaire pauzes van 10 minuten waarbij de burgemeester vrij zal 

rondlopen en een ieder zelf Jack Mikkers kort kan aanspreken. 

Als bestuursraad schrijven wij 40  bij ons bekende partijen aan. 

De eerste 10 partijen die zich bij ons melden, krijgen 5 minuten spreektijd richting de 

burgemeester om hun vereniging, stichting, etc. persoonlijk voor te stellen.  

De andere partijen kunnen van de 3 plenaire pauzes gebruik maken om de burgemeester 

persoonlijk te ontmoeten. 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een van de 10 ”vijf minuten” momenten kunt u 

zich per direct melden op het emailadres: philip.vanbeek@home.nl 

U zult zodra alles compleet is, geïnformeerd worden over het totale programma en de 

plaats die voor uw organisatie daarin is opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de bestuursraad Engelen/Bokhoven. 

Bram van der Ploeg & Philip van Beek 
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