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Mariakapel 20 jaar!

Ingezonden door José Verhallen, secretaris bestuur Kapel Oud-Empel

De Mariakapel in Oud-Empel werd alweer 20 jaar geleden, op 8
december 2000, ingezegend en met enige trots van de dijkbewoners in het licht gezet. Waar blijft de tijd?
Dagelijks wordt de kapel bezocht door
vele bezoekers. Mensen die een kaarsje
komen branden, een intentie achterlaten
in het gedachtenisboek of kiezen voor
een moment van rust. In deze coronatijd
zoeken mensen ook even een bankje om
na een wandeling op uit te blazen. Ook
worden vaak de bloemen van een uitvaart
naar de kapel gebracht. Dat is een dankbaar en mooi gebaar; dankzeggen met
bloemen.
Onderhoud
Na 20 jaar was de kapel aan onderhoud
toe. De vele brandende kaarsjes lieten
op het beeld van Maria een roetaanslag
na. Ook de nis veranderde van kleur. Het
beeld is daarom opgeknapt en de nis is
geschilderd. Binnenkort krijgt het natuursteen ook nog een opknapbeurt en dan is
alles weer op orde. Verder zijn er tafeltjes
gemaakt om de vele Noveenkaarsen goed
weg te kunnen zetten. Op die manier
komt Maria niet in de walm van de
kaarsen te staan. Tot slot is de tekst AVE
MARIA op het gebouw opnieuw met bladgoud gevuld. Kortom,
zowel de kapel als het beeld van de Wonderdadige staan er weer
prachtig en glorierijk bij. Dank aan
ieder die dit mede mogelijk heeft
gemaakt.
Dagelijkse zorg
Nog elke dag zorgen Frans en Nelly
Pels dat de kapel er netjes uitziet
en de kaarsen branden. Ook zorgen ze dat de vlag wappert bij een
gelegenheid van vrijheid, vrede
en verbondenheid. Indien nodig
worden ze daarbij door anderen
geholpen.
Spaans bezoek
Nog steeds brengen vele Spanjaarden een bezoek aan de kapel. Maria Immaculada heeft bij het
leger van Spanje een waardige plaats ingenomen. In het
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jaar 1585, tijdens de 80 jarige oorlog, werden er immers 4000
Spaanse soldaten bevrijd. De soldaten waren in nood en hadden
een beeltenis gevonden van Maria. Ze zijn gaan bidden, waarna
er, volgens de geschiedenis, een Wonder in Empel aan de dijk
gebeurde. De rivier de Maas vroor die
nacht dicht en, wonder of geen wonder,
de soldaten konden in de nacht, op 8
december, de feestdag van Maria onbevlekte Ontvangenis, via de ijsschotsen een
veilig heenkomen zoeken. Maria Immaculada is sindsdien de beschermheilige van
het Spaanse leger.
Op weg naar kerst
En dan is er nu COVID-19. Dat maakt alles
anders. Grenzen gaan dicht en sociale
contacten worden afgeraden en zelfs
verboden. Hoe gaan we nu op weg naar
Kerst? Kerstmis is immers vooral een feest
dat met gezin, familie en vrienden gevierd
wordt. Dit jaar zullen er waarschijnlijk
thuis minder mensen aan tafel zitten. Wat
zou dat voor ons kunnen betekenen? Bij
het boodschappen doen, minder voor
onszelf meenemen en dus iets extra’s om
iemand anders mee blij te maken? Of, kijkend naar de kerststal, naar Maria, Jozef
en Jezus, kwetsbaar in een stal, maar vol
liefde voor elkaar en het Kind, wat zegt
dat ons nu? Dan zijn er de herders, eenvoudige mensen, die als
eerste bij de kerststal komen, een Engel wees hun de weg. Jezus
is er dus voor iedereen, ook nu. Maar daarin vertrouwen hebben
is niet gemakkelijk in
deze tijd. Het vraagt
veel van ons om dat
soort lichtpuntjes in
deze kersttijd toch te
zien. Gelukkig heeft
iedereen daarin de
vrije keuze. Hoe je
je ook voelt, wat
het ook met je doet,
weet dat je, tijdens
een kerstwandeling, altijd welkom bent op de dijk waar Maria je
verwelkomt en naar je luistert.
We wensen iedereen een mooie decembermaand, ook al is
deze anders dan alle voorgaande jaren. Waardevolle Kerstdagen toegewenst en vooral een Zalig, Gelukkig en vooral Gezond
Nieuwjaar!
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Lief en leed

Lief en leed

DANKBETUIGING

HARTELIJK DANK!

Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven verdreven
blijf je in onze harten leven

Via deze weg willen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en lieve woorden die wij hebben
ontvangen op onze 50ste huwelijksdag.

Stien van Bergen van der Zanden
10 december 1929 - 4 oktober 2020

Ondanks corona hebben we toch een heel
mooie dag gehad samen met onze kinderen en kleinkinderen.

Bedankt voor uw steun en medeleven
tijdens het ziek zijn en na het overlijden
van ons ma, oma en klein omaatje. Met
speciale dank aan Dr. Peerden en Dr. Verheul, alle medewerkers van het Breeakkerhuis Empel en Paulien Graves voor de
mooie uitvaart.

HARTELIJK DANK ALLEMAAL
Rien en Nelly van Heijnsbergen
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Penningmeester gezocht voor de Stempel
De Stempel is op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Heb jij 2 à 3 uurtjes per
maand de tijd om ons te helpen?
Je wordt lid van het bestuur en neemt dus
ook 6 x per jaar deel aan de

bestuursvergadering.
Belangstelling of vragen? Neem contact
op met Marjos le Duc via
secretaris@empelsnieuws.nl

Erelid EHBO-vereniging Empel
Ingezonder door Hanny Willems

Thea van Lith-Van Dulmen is benoemd tot
erelid van de EHBO-vereniging Empel.
Thea ontving deze oorkonde voor haar
verdiensten. Voor 55 jaar lidmaatschap,
waarvan 51 jaar als voorzitter. Niet alleen
voor de vereniging, maar ook voor de
hulp aan vele inwoners van Empel, die
hiervoor bij haar aanklopten.
Het bestuur van EHBO-vereniging Empel,
heeft de dochter van Thea, Anne Marie
de Jong-Van Lith, bereid gevonden om
het voorzitterschap op zich te nemen en
daarmee in de voetsporen te treden van
haar moeder.

Stempeltje
OPPASDADRES GEZOCHT
Lieve, zeer ervaren oppas zoekt oppasadres in Empel. Geïnteresseerden kunnen
bellen naar mevrouw Imogene da Silva,
telefoonnummer 06-42 51 73 15.

In het appartement van Thea, in WZC De
Annenborch, werd de oorkonde uitgereikt
door haar kinderen. Dit i.v.m. de geldende
maatregelingen.
Bestuur en leden van EHBO-vereniging
Empel bedanken Thea voor haar jarenlange inzet en wensen Anne Marie heel
veel succes.
www.empelsnieuws.nl
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Bestuursraad Empel en Meerwijk
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Het volledig verslag van deze en voorgaande vergaderingen is online te lezen op onze website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de online bestuursraadvergadering van 29 september 2020
1. Opening door voorzitter 2. Verslag
wordt vastgesteld 3. Geen mededelingen
4. Ontwikkeling Empels Gat
Dhr. Blanksma heeft op LinkedIn gelezen, via Verstegen bv, dat er gestart gaat
worden met het bouwrijp maken van
de Rosmalense Plas: d.m.v. grondverzet
zullen duurzame materialen worden
gestort om het meer te “ontdiepen”. Dit
zal waarschijnlijk te maken hebben met
het aanleggen van eilandjes. Informeren
bij de projectleider of dat klopt (actie: dhr.
Blanksma).
5. Een toekomstbestendig centrum
Dhr De Graaf meldt dat de gemeente
een vragenlijst uit gaat zetten in Empel,
Maaspoort en De Groote Wielen over de
omgevingsvisie. De enquête is gericht op
hoe aantrekkelijk de wijk is voor bewoners. De BR is daar nogal verrast over,
temeer omdat de BR op het punt staat om
een enquête uit te gaan zetten over een
toekomstbestendig centrum. Dat kruist elkaar ongelukkig. De BR heeft de enquête
van de BR gedeeld met de stedenbouwkundige. Samen zal worden bekeken hoe
beide enquêtes op elkaar aan kunnen
sluiten.
6. Afstemming woningbouw
Dhr. Bergenhenegouwen meldt dat de
bouw van de woningen loopt. Een aantal
appartementen is al gereed.
7. Verkeersoverlast Emplina
Dhr. Van der Burgt geeft aan dat het vanwege corona rustiger is qua verkeer. Supporters mogen de komende periode niet
bij wedstrijden aanwezig zijn. Er wordt
daardoor geen verkeersoverlast verwacht.
8. Nutsvoorziening Gewande
Dhr. De Greef meldt dat het werk naar
tevredenheid is afgerond. Dit punt kan
van de agenda af.
9. Buslijn Empel
Dhr. Blanksma heeft eind juni contact gezocht met Arriva, dhr. Berends en beheer
openbare ruimte. De verplaatsing van de
bushalte bij Fluitenkruid/Wateringen/
Dorsvlegel is vrij vlot gerealiseerd. Er is
nog niets te melden over het verleggen
van de route met een aantal nieuwe
haltes. Ook is er nog geen antwoord van
Arriva gekomen waar klachten gemeld
kunnen worden. Dhr. Ramackers en mw.
www.empelsnieuws.nl

Adema (beheer openbare ruimte) hebben
toegezegd om de reconstructie van de
6 drempels op te pakken. Daar is tot nu
toe geen actie op ondernomen. Acties:
vragen naar stand van zaken reconstructie
drempels (mw. Pawiroredjo). Opnieuw
reactie vragen m.b.t. actiepunten Arriva
(dhr. Blanksma en dhr. Berends).

Tijdens het voetrondje is het idee ontstaan om een kerstdiner te organiseren
voor eenzame ouderen bij CuHaBo Catering. Voor in totaal 20 mensen inclusief de
BR. De datum waarop het georganiseerd
gaat worden is 15 januari 2021. Actie:
Contact opnemen met CuHaBo (Dhr. De
Greef).

10. Veiligheidsscan bijeenkomst 5 maart
Dhr. Trommar heeft samen met dhr. Van
Rooij bekeken welke punten uit de veiligheidsscan aangepakt kunnen worden:
Verkeerssituatie Caleidoscoop
De wijkmanager gaat in gesprek met
de directeur van Caleidoscoop over de
verkeerssituatie rondom de school. Dit
actiepunt was vanwege de coronasituatie
blijven liggen.
Power Up
Dhr. Trommar heeft contact gelegd met
dhr. Bekkers van Power Up. Hij zou een
cursus kunnen geven over hoe om te
gaan met hangjongeren. Hij heeft het op
dit moment echter erg druk. Over een
maand zal er opnieuw contact worden
opgenomen. Dhr. De Graaf informeert
wat de cursus precies inhoudt. Aan wie
wordt de cursus gegeven? Hoe groot is
de overlast? Wat zijn de kosten? Het gaat
om een zestal raddraaiers. Moet er zo
zwaar op worden ingezet als het om een
minimale groep gaat? Actie: Deze vragen
meenemen in contact met dhr. Bekkers
(dhr. Trommar).
Toiletvoorzieningen vrachtwagenchauffeurs kermis
Er was een probleem rondom toiletvoorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs
van de kermis die op de parkeerplaats
geparkeerd stonden. Dat is inmiddels opgelost door een toiletgroep te plaatsen bij
de Brabanthallen. De chauffeurs konden
daar parkeren en van de voorzieningen
gebruik maken.
Nieuwe wijkagent
Er komt een nieuwe wijkagent. De naam
is nog niet bekend.
Presentatie veiligheidsscan
Dhr. Bergenhenegouwen heeft bij het
Rosmalens bewonersradenoverleg een
presentatie gegeven over de veiligheidsscan in Empel.

12. Enquête omgevingsvisie
Mw. Van de Sande informeert of de resultaten van de enquête gedeeld worden
met de BR. Wanneer kan de enquête
worden ingevuld? Hoe ziet het traject eruit? De omgevingsvisie moet in december
2021 klaar zijn. Actie: Navragen hoe het
traject eruitziet (mw. Pawiroredjo).

11. Terugblik op voetrondje.
Dhr. Hoskam geeft aan dat het voetrondje
geslaagd was. Dhr. De Graaf wil er serieus
werk van maken om de naam van de
Rosmalense Plas aan te laten passen in
Empelsche Plas (dat was destijds de benaming van de plas).
Kerstdiner voor ouderen

13. Rondvraag
Kunstgrasveld De Uilenwaard
Dhr. Van der Burgt meldt dat met hulp van
dhr. Van Gaal een kunstgrasveld op De
Uilenwaard wordt aangelegd. Het is bijna
klaar. Het wordt in oktober opgeleverd.
Worden er nog voorzieningen aangelegd
voor de veiligheid van de kinderen? Het
kunstgrasveld grenst aan een drukke weg.
Er komen open doeltjes. Als de bal de
straat op rolt kan er een gevaarlijke situatie ontstaan voor de spelende kinderen.
Actie: Bij de wijkmanager navragen of er
veiligheidsmaatregelen genomen kunnen
worden (dhr. Van der Burgt).
Glasvezel in Empel
Een aantal ondernemers in Empel heeft
aan dhr. Blanksma gevraagd of er in
Empel glasvezel wordt aangelegd. Actie:
Navragen of er glasvezel in Empel wordt
aangelegd (mw. Pawiroredjo).
Empels Slotfestijn
Dhr. Bergenhenegouwen meldt dat binnenkort het Empels Slotfestijn plaatsvindt.
Een mooie mogelijkheid voor verenigingen om hun clubkas aan te vullen. Het
lijkt qua opzet op de Maaspoort Summer
Vibes.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om
20.50u De
volgende
vergadering
van de BR
is gepland
op dinsdag
3 november
2020.
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Zo moeder, zo dochter: allebei creatief
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Door Marja van Kampen-Molenaar

Wandelend door de Doornkampsteeg werpt De Stempel een
blik op nummer 17 van kapsalon Ingrid en denkt: ”Is dát wel Ingrid, die bezig is met een klant”? Twijfel is niets voor ons, dus
ietwat vrijpostig stappen we de salon in om verrast te worden
door dochter Demi.
De 22-jarige Demi Hermsen, charmant, vriendelijk en bescheiden, echt een look-a-like van haar
moeder, wil ons graag vertellen
hoe het in elkaar zit. Sinds 20 oktober dit jaar staat ze officieel bij
de Kamer van Koophandel ingeschreven als zelfstandig kapster.
Voorlopig kapt Demi op maandag, dinsdagmorgen en –avond,
woensdag en donderdagavond.
Er komt buiten een bord waarop
wij kunnen zien wie aanwezig is!
Op de website van bystudiod.nl
zien wij de meest kunstzinnige
nagels, want Demi runt ook nog
een nagelstudio.
Hoe is het allemaal zo gelopen
“Eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten”, lacht Demi.
“Altijd al kapster willen worden, van kleins af!”. Na de MAVO
heeft ze in Eindhoven op het Summa College een niveau 4-kappersopleiding gevolgd. “Tijdens mijn stagetijd bij kapsalon Gis
Hairstyling in Schijndel heb ik heel veel geleerd en ben daar
daarna nog een jaar in dienst gebleven. In die tijd werd ik me
wel meer en meer bewust van mijn kinderdroom: dat ik zelfstan

dig wil werken”. In juni nam ze afscheid en ging haar plannen
zakelijk verwezenlijken.
Altijd bij de tijd blijven
Demi is iemand, die ‘bij’ wil blijven. Nu gaat ze wekelijks naar
de Haircademy in Weesp, een opleiding voor hairprofessionals.
Dit is om een nog hoger niveau te bereiken en nieuwe trends en
betere technieken aan te leren. “Doet mama Ingrid ook indirect
mee?”, vraagt De Stempel met een knipoog. “Reken maar! Mijn
moeder is sowieso nieuwsgierig naar nieuwe dingen en probeert
altijd op de hoogte blijven. Zij kapt hier al sinds 1994 met veel
plezier en heeft haar eigen klantenkring. Zelf richt ik me meer
op een jong publiek, hoewel dat niet wil zeggen dat ik geen
50-plussers kap hoor!”, vult ze snel aan. Favoriet voor haar is
werken met lang haar én kleuren. Daar kan ze haar creativiteit
helemaal in kwijt. Haar volgende opleiding wordt bruidskappen.
Geen rechttoe rechtaan vak
Demi werkt met Finnley’s, een mooi product, waarvan er voor
elk haartype een is en ook met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Op dit moment werken ze met mondkapjes en hangen er
perspex doorzichtige schermen, voor ieders veiligheid in deze
bizarre tijd. Kappen is een kunstzinnig vak, beseft De Stempel en
bepaald niet rechttoe rechtaan.
Wij wensen Demi net zoveel succes toe als haar moeder Ingrid,
die hier al meer dan 25 jaar
werkt. Het zit in je genen, Demi!
Voor meer informatie kijk op
www.bystudiod.nl of telefonisch
06 5328 9638.

Gezond de feestdagen door
Column door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Het Sinterklaasfeest is weer achter de rug en de Kerstdagen
staan voor de deur. Ondanks dat de feestdagen door corona dit
jaar kleinschaliger en minder uitbundig worden gevierd, blijft
december niet echt de meest gezonde maand van het jaar. Toch
kun je ervoor zorgen dat je enigszins gezond en zonder al te
veel schuldgevoel deze maand doorkomt.

Eet rustig
Veel mensen zijn geneigd om snel te eten. Je eet dan al snel
te veel. Je maag stuurt namelijk pas na 20 minuten een ‘ik zit
vol-signaal’ naar de hersenen. Door minder snel te eten, krijg je
eerder een vol gevoel en stop je waarschijnlijk ook eerder met
eten.

Alles met mate
Het is bijna onmogelijk om al het lekkers deze maand te laten
staan. Dat hoeft ook helemaal niet. Spreek wel met jezelf af, dat
je het bij kleine hoeveelheden houdt en alleen kiest voor dat wat
jij het allerlekkerst vindt.

Blijf in beweging
Zorg ervoor dat je in beweging
blijft. Juist deze maand, waarin je
vaak meer en ongezonder eet, is
het belangrijk om je calorieën te
blijven verbranden. Als je minder
beweegt en meer eet, dan heb je
grote kans op extra kilo’s. Je hoeft
echt niet naar de sportschool.
Elke dag een half uurtje wandelen in de buitenlucht is vaak al
voldoende.

Gezond eetpatroon tussen de feestdagen door
Als je tussen de feestdagen door een gezond eetpatroon aanhoudt, is het geen probleem om met de feestdagen wat meer en
ongezonder te eten dan anders. Eet tussen de feestdagen door
vooral veel groente, fruit en volkorenproducten.
Drink zo min mogelijk calorieën
Probeer je alcohol-inname en het drinken van vruchtensappen te
beperken. Deze drankjes bevatten veel calorieën. Alcohol zorgt
er vaak ook voor dat je meer gaat eten. Als je toch een wijntje of
een biertje drinkt, zet er dan een glas water bij. Water geeft je
een vol gevoel en zorgt ervoor dat je minder trek krijgt.
www.empelsnieuws.nl

Wil je 2021 graag gezond starten
en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken, neem dan vooral contact
op. Kijk daarvoor op www.personalvoedingscoach.nl Wie weet
word ik dan binnenkort jouw personal voedingscoach.
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KC ‘t Wikveld

Ingezonden door Marjan Huisman

Groep 4 ‘reist af’ naar Egypte!
De leerlingen van groep 4 zijn bezig geweest met het thema
‘Egypte’. Om de kinderen over dit onderwerp na te laten denken,
bedenken ze zelf wat ze willen weten over Egypte. Ze verzinnen
zelf de leervragen en gaan samen met de leerkracht op zoek
naar de antwoorden. Een paar mooie voorbeelden van leervragen: “Ik wil weten waarom hebben ze daar zoveel zand?”, “Hoe
maken ze kleding?”en “Wat is een farao?”. Hierdoor krijgen de
kinderen een beeld van hoe Egypte eruitziet en wat voor land
het is. Ook is er flink geknutseld met suikerklontjes om de mooiste piramides te maken. Ook andere materialen zijn gebruikt om
je bijna in Egypte te wanen! Heuse nijlpaarden, farao’s en
woestijnen staan nu uitgestald in de school. Het thema werd geopend met het K3-liedje ‘Dans van de farao’. De kinderen waren

dolenthousiast!
Met de feestdagen voor de deur wensen wij van KC ’t Wikveld u
allemaal fijne kerstdagen en een goed en gezond 2021! Mocht
uw kind in 2021 vier jaar worden en u wilt een afspraak om kennis te maken, dan kunt u een mailtje sturen naar
info@wikveld.nl of bellen naar 073 – 8225400

Voor wat hoort wat
Door Ton Geerts

Voor wat hoort wat; een mooi uitgangspunt! Ik doe graag iets
voor een ander vanuit de overtuiging dat de ander aan mij
denkt als hij/zij iets te bieden heeft. Het lijkt zo’n simpel en
logisch principe. Maar toch gaat er een wereld aan complexe
ongeschreven wetten achter schuil.

kracht is in geven. Neem het voorbeeld van de aardbeien, met
zorg water gegeven, opgekweekt, rood zien kleuren en uiteindelijk geplukt. Trots op het resultaat! Door te delen worden anderen deelgenoot van het eindresultaat en is de trots veel groter
dan het gemis van de aardbeien.

Voldoening
Allereerst het voor wat gedeelte. Dit brengt me terug naar
mezelf en meer in het bijzonder dat waar ik een goed gevoel
van krijg. Komt een goed gevoel voort uit ‘wat’ ik gegeven
heb, of ‘dat’ ik gegeven heb? Stel dat het ‘wat’ de belangrijkste factor zou vormen. Dan zou meer van hetzelfde geven ook
meer voldoening op moeten leveren. Als ik iemand een doosje
aardbeien uit eigen tuin geef, is het gevoel niet minder dan wan-

Denken aan een ander
Voor de ontvanger maakt het waarschijnlijk niet uit waarom hij
of zij de aardbeien krijgt. Als ik iets krijg, dan voel ik me vereerd
dat een ander aan mij gedacht heeft, van alle mensen juist mij
uitgekozen heeft als ontvanger. De voldoening van de ontvanger
komt dus uit een heel ander gevoel voort dan de voldoening van
de gever. Da’s best curieus eigenlijk.

neer ik twee doosjes geef. Maar als ik al mijn aardbeien weggeef,
ontstaat een onbehaaglijk gevoel van overdrijven. Het is dus
niet zo dat meer geven automatisch meer voldoening oplevert.
Dus moet het feit ‘dat’ we geven wel de belangrijkste factor zijn.
Maar zo gemakkelijk is het dan ook weer niet helaas. Ik herinner
me van vroeger dat het delen van de helft van mijn snoepjes absoluut voelde als verlies en helemaal niet als voldoening. Terwijl
ik gestart was met niets en dus alle snoepjes eerst gekregen had
en slechts de helft hoefde door te geven. Het ‘dat’ van geven is
op zichzelf dus ook niet de bron van de voldoening.
Trots
Er is dus kennelijk nog een factor die meespeelt in het verkrijgen
van voldoening in het geven. Ik denk dat trots vaak de verborgen
www.empelsnieuws.nl

Spreekwoord
De combinatie van ‘voor wat’ en ‘hoort wat’ is dus best bijzonder. Met verschillende redenen om te geven en te ontvangen
is het misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend om deze te
koppelen in een spreekwoord. Maar spreekwoorden zijn er
natuurlijk niet voor niets. Het ‘voor wat’ roept kennelijk dus toch
enigszins betrouwbaar het ‘hoort wat’ op. Het spreekwoord
stamt uit de tijd van de Romeinen (Quid pro quo) waarbij zij
gaven aan hun goden opdat die hun wensen zouden vervullen.
Kerstwens
In deze tijd van corona, bijzondere verkiezingen in Amerika en
aanslagen om de hoek bestaat het risico dat de band tussen
‘voor’ en ‘hoort’ verslapt.
En ook dicht bij huis zien
we allemaal wel voorbeelden waarin het ‘hoort’ wat
achterblijft, of het ‘voor’
achterwege gelaten wordt.
In deze tijd van Kerst wens
ik iedereen veel ‘hoort
wat’ toe en hoop ik dat
we extra stilstaan bij de
voldoening achter het
‘voor wat’.
Fijne kerstdagen!
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’t Wikkie

Ingezonden door Lambert Caljouw

Nieuwe konijnen
Op 21 november zijn er twee nieuwe konijntjes gearriveerd. Ze
zijn nog klein, maar de moeder is een Vlaamse reus, dus ze zullen zeker nog groeien. Als het goed is volgen er binnenkort nog
twee broers of zusjes van ze. Nieuwe konijntjes waren welkom
want er waren de laatste tijd twee konijntjes ziek. Eentje is helaas overleden en de andere wordt nog verzorgd bij een vrijwilliger thuis.

Schildpadden
De schildpadden zijn, onder belangstelling van een aantal
buurtbewoners, opgevist uit de vijver. Ze zijn verhuisd naar onze
garage waar ze in een grote kuip de winter vorstvrij in winterslaap kunnen doorbrengen. Omdat ze al een beetje met hun
winterslaap waren begonnen, viel het niet mee om ze te pakken.
Ze zaten helemaal op de bodem tussen de dode bladeren en de
modder. Maar nu zijn ze netjes in hun winterverblijf.

Hooi, hooi en nog meer hooi
Terwijl het gras op de nieuwe konijnenweide lekker is gegroeid,
groeit het gras op de grote weides niet meer zo hard. Dus moeten de schapen en geiten extra hooi krijgen. Frans Pels heeft ons
weer voor een heel schappelijk prijsje voorzien van 15(!) balen
hooi. Goed voor weer een maand of twee. Ze krijgen straks ook
weer brokken zodat ze met een goed gevulde maag beter tegen
de kou van de winter kunnen.
Ophokken
Ja hoor… het is weer zover. Vogelgriep! Er vliegen wilde
vogels over Nederland die vogelgriep hebben en als die boven ‘t Wikkie een poepje of plasje laten vallen, raken alle
kippen besmet en zouden ze snel dood zijn. Dus, de kippen
moeten allemaal in het kippenhok! Als de vogelgriep-epidemie nog erger wordt, dan kunnen we nog een zeil over
het kippenhok spannen, maar dat hoeft nu nog niet.
Meer weten over ’t Wikkie? Bezoek dan onze Facebookpagina
www.facebook.com/hetwikkie.

KC Caleidoscoop

Ingezonden door Anita van den Berg en Yvonne Scherphof

De wereld in school
Kerstfeest en een openbare school… hoe
gaat dat eigenlijk? Blijft dat bij de versierde kerstboom en lekker eten of is het toch
wel meer? Want op een openbare school
is toch geen aandacht voor godsdienst?
Nou, dat is dus niet waar. Ook op openbare scholen wordt aandacht gegeven aan
geloofsovertuigingen. Sommige gezinnen
op Caleidoscoop zijn actief binnen christelijke kerken of zijn islamitisch, andere
voelen zich aangetrokken tot bijvoorbeeld
boeddhisme. Alleen daarom al praten we
met kinderen over godsdiensten, want
het behoort tot de belevingswereld van
deze kinderen. Maar het gaat verder dan
dat. We bereiden kinderen voor op een
plaats in de samenleving en daarom leren
we hen over diverse levensbeschouwelijke en culturele achtergronden, zodat ze
begrip op kunnen brengen voor elkaar en
zelf een mening kunnen vormen.
Kalender
Op Caleidoscoop is daartoe een kalender
ontworpen met daarin aandacht voor 5
wereldgodsdiensten. Het is geen godsdienstonderwijs maar levensbeschouwelijke vorming en valt onder wereldoriëntatie en burgerschapsvorming. Zo leren
onze leerlingen dat het kerstfeest voor
de ene mens belangrijk is omdat dan de
geboorte van Jezus wordt herdacht,
www.empelsnieuws.nl

terwijl de ander het ziet als een feest van
het licht in donkere tijden. Verder zijn er
geloofsovertuigingen die een lichtjesfeest
vieren, zoals Loi Krathong (Thailand) en
Divali door Hindoes.
Wereldburgerschap
Burgerschap is op Caleidoscoop zelfs
wereldburgerschap! Niet alleen bereiden
we onze leerlingen voor op een internationale toekomst door ze vanaf de kleutergroepen Engels aan te bieden door de
native speakers van Such Fun, maar ook
staat internationalisering al vanaf groep
1 centraal. Sinds deze maand werken de
groepen 7 van KC Caleidoscoop aan een
eTwinning project genaamd Arts save the
world, met leerlingen van het Colegio
Virgen de la Rosa in het Spaanse Burgos.
Rechten van het Kind
Binnen Engels en de creatieve vakken
wordt gewerkt aan één van de ‘sustainable development goals’ van Unesco, dat
erop gericht is om van je gemeenschap,

dorp of stad een duurzame en veilige plek
te maken om te leven. In zo’n gemeenschap is het belangrijk dat niet alleen
volwassenen, maar ook kinderen rechten
hebben. Bij de start van het project keken
de klassen daarom naar ‘children’s rights’.
Er bleken er een heleboel te zijn en allemaal kozen ze er eentje uit die ze belangrijk vonden en vertelden ze in een brief
aan hun Spaanse partner waarom die zo
belangrijk voor hen was. Dezelfde week
kregen we al een brief terug en maakten
we voor het recht van onze penvriend(in)
een poster en we zongen een speciaal
voor het project geschreven lied. Kijk op
www.suchfun.nl of op www.kccaleidoscoop.nl als je meer over het project wilt
lezen.
We wensen alle inwoners van Empel en
omstreken lichte feestdagen toe en een
gezonde start van 2021!
Bent u benieuwd naar KC Caleidoscoop
en wilt u uw kind aanmelden? Welkom!
Neem contact met ons op voor een
afspraak, live of digitaal! KC Caleidoscoop
Fluitenkruid 8 Empel 073- 8225432
info@kccaleidoscoop.nl
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Parochienieuws

Ingezonden door Paula Doorenbosch en pastor Piet de Jong

Ons nieuwe pastoraal centrum is klaar!
Onder het motto ‘zaai het goede en geloof in groeikracht’ heeft
onze Landelinusgemeenschap de afgelopen jaren de schouders
eronder gezet met als resultaat een mooie en betrokken geloofsgemeenschap én een nieuwe
parochiezaal.
Met instemming van het Bisdom en met heel veel helpende
handen uit onze gemeenschap
is een pareltje aan onze Landelinuskerk en aan Empel toegevoegd. Wij zijn verheugd dat dit mogelijk is gebleken in een tijd
waarin het bouwen van een kerkvoorziening geen vanzelfsprekendheid is. Om uitdrukking te geven aan onze dankbaarheid en
vreugde, zal er op zondag Gaudete, 13 december 2020 om 09.30
uur een pontificale Eucharistieviering plaatsvinden met bisschop
Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte als hoofdcelebrant. Aansluitend
zal de nieuwe parochiezaal door de bisschop worden ingezegend. Tevens zal dan de plaquette met daarop de naam van de
parochiezaal worden onthuld. We hadden op 13 december graag
velen in de Landelinuskerk willen verwelkomen, maar helaas
mogen we vanwege de actuele coronamaatregelen niet meer
dan 30 gasten ontvangen. We gaan ervoor zorgen dat de viering
in ieder geval via een livestream verbinding
https://bit.ly/39014PI of via de website van parochie heilige
Maria Den Bosch wordt uitgezonden, zodat iedereen weliswaar
op afstand de viering en de inzegening kan volgen op beeld.
De uitzending begint om 09.15 uur met een impressie van de
nieuwbouw. We verheugen ons erop om de nieuwe parochiezaal
in gebruik te kunnen nemen ten behoeve van de gemeenschap.
PLUSzegeltjes
Het is inmiddels een mooie traditie
in onze Landelinusgemeenschap om
de PLUSzegeltjes voor cadeaupakketten te doneren aan mensen in onze gemeenschap die zeker
met Kerst een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Op
deze manier kunnen we onze solidariteit zichtbaar maken. De
resterende pakketten gaan naar de voedselbank in Den Bosch. U
kunt de volle kaarten of losse zegeltjes aan onze koster Joost van
Eijk geven of deze in de brievenbus van de kerk (Proosdijstraat
14) stoppen. Dank voor uw warmhartigheid!
Kerstmis 2020, anders dan anders
Binnenkort is het weer Kerstmis, maar dit jaar zal Kerstmis anders zijn dan andere jaren. Het is traditie dat we ons met Kerstmis even uit onze rusteloze wereld terugtrekken en de warmte
opzoeken van gezin en familie. Het is evenzeer een traditie om
in deze dagen om te zien naar mensen die dat niet kunnen en
dat zijn er dit jaar als gevolg van de coronacrisis velen: mensen
die eenzaam of getroffen zijn door het coronavirus en al die
medewerkers in de zorg. Deze crisis brengt zichtbaar en ook veel
verborgen leed met zich mee. Er is nood aan menslievendheid.
Met Kerstmis gedenken christenen de ‘Eerste Menslievendheid’,
dat wil zeggen de menslievendheid die bij God begint. Daar willen we als Landelinusgemeenschap bij stilstaan, ook al moet het
dit jaar minder uitbundig.

Voor alle vieringen geldt dat u zich vooraf moet inschrijven.
Hiertoe worden intekenlijsten neergelegd in de Mariakapel bij de
ingang van de kerk. U kunt ook telefonisch aanmelden via tel. 06
10594108. Voor de herdertjesviering geldt dat er twee sessies
zullen zijn. Kinderen hoeven hiervoor niet in te schrijven, hun
begeleiders wel.

Kerstavond, donderdag 24 december 2020
16.30u Herdertjesviering voor de kinderen
17.30u Herdertjesviering voor de kinderen
19.00u Eucharistieviering mmv een combo van Exempel
22.00u Eucharistieviering mmv ons koor
Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december 2020
09.30u Eucharistieviering mmv een combo van Exempel
11.00u Eucharistieviering mmv een combo van Exempel
Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december 2020
09.30u Eucharistieviering met medewerking van The Cousins

Seniorenvereniging Empel
Ingezonden namens het bestuur door Jan Brouwers

Dank
In navolging van het Bestuur van de Zonnebloem, willen ook wij
als bestuur, mede namens vrijwilligers en leden van de Seniorenvereniging Empel, de directie van de PLUS supermarkt te Empel
zeer veel dankzeggen voor het bedrag dat wij mochten ontvangen uit de ‘muntenactie’ van de afgelopen periode. Natuurlijk
danken wij ook allen die via deze muntenactie aan ons hebben
gedacht en de munten in de ‘slurf’ hebben gedeponeerd. Het
bestuur van onze vereniging zal met zorg een passende bestemming vinden om dit bedrag ten goede te laten komen aan de
leden.
Terugblik 2020
Het zat onze vereniging vanwege het coronavirus de afgelopen
periode niet mee. Niets kon worden georganiseerd en het hele
programma van 2020 is totaal mislukt. Geen muziekvoorstellingen, geen cabaret, geen kien-middagen, geen voor- en najaarreizen, geen Bonte Avond en geen Oudejaarsviering enz.
Vooruitblik en goede wensen
Het bestuur gaat zich buigen over de toekomst en vooral het
komend jaar 2021. Wij gaan de leden hiervan nog op de hoogte
brengen. Het bestuur wenst iedereen veel gezondheid, een fijne
Kerst en een goede oudejaarsviering toe.

Vieringen met Kerstmis in de Landelinuskerk, Empel
Vanwege de coronamaatregelen zullen de vieringen met Kerstmis er dit jaar anders uitzien. Zo geldt ook in kerken de 1,5 meter
afstand en mogen slechts 30 personen een viering bijwonen.
www.empelsnieuws.nl
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Helaas zijn wij vanaf 15 oktober weer
gesloten ivm corona. Niet getreurd,
wij bezorgen uw heerlijke maaltijd
thuis. Afhalen kan ook!
Dinsdag t/m zondag 17.00  20.30u.
Bel:
0736421032
App:
0642251042
Webshop: www.delachendevis.nl
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Nieuws uit ’t Slotgat

Ingezonden door Marcel Mol; foto door Karel Goossens

Logo 2021
Hebben jullie meegekeken? Naar de liveonthulling van ons logo op de Brink op 11-11
om 11.11u? Er staan weliswaar geen carnavalsactiviteiten gepland, maar het logo was
al ontworpen. Misha Heesakkers heeft er nog
een corona-twist aangegeven, dus konden
we jullie het resultaat niet onthouden. Hij is
prachtig geworden! Die wil jij natuurlijk ook
op je jasje of kiel. Dus gauw naar Greenstyling
of stuur ons een mail slotgat@gmail.com dan
ben je weer compleet.

Drie Koningen
Op maandag 6 januari 2021 hopen we weer heel ’t Slotgat door
te lopen! Wij denken dat we dat passend binnen de huidige
maatregelen kunnen organiseren. Het gezang zal iets minder luid
zijn, met gepaste afstand tot de toehoorders en het corona-proof
aanbieden van onze collectebus. Hiermee kunnen we een beetje
licht en gezelligheid brengen in deze bijzondere tijden.
Uiteraard zijn we ook voor deze editie weer op zoek naar vrijwilligers. Mensen die al jaarlijks met ons meelopen, mensen die na
die eerste keer denken dat gaan we vaker doen, maar uiteraard
ook nieuwe Koningen of Koninginnen! Draag je het Empels carnaval een warm hart toe, wil je deelgenoot zijn van een jaarlijkse
traditie in Empel, wil je nieuwe mensen leren kennen of heel
Empel laten horen hoe ‘geweldig’ je kan zingen? Schrijf je dan in
via slotgat@gmail.com!

Pieten op pad in Empel
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Ingezonden door het Sint-Nicolaas comité Empel;
fotografie Karel Goossens

In verband met de coronamaatregelen kon er dit jaar geen gewone intocht plaatsvinden in Empel. Daarom heeft Sinterklaas,
in plaats daarvan, op zondag 15 november vijf van zijn Pieten
op pad gestuurd. De Pieten hebben cadeautjes rondgebracht bij
maar liefst 97 kinderen die door hun ouders aangemeld waren.
Dat was dus even heel iets anders: een corona-proof bezoek van
Piet aan de eigen voordeur!
Hopelijk hebben alle kinderen en hun ouders genoten van dit
korte bezoekje. Wij vonden het in ieder geval een geslaagde
middag. Maar wij gaan ervan uit dat Sinterklaas en zijn Pieten
volgend jaar weer gewoon met de boot komen en dat wij iedereen weer bij d’n Bol mogen verwelkomen.
Ook hopen wij dat iedereen genoten heeft van de film ‘Sinterklaas en de Regelneef’, die wij in samenwerking met Gemeente
’s-Hertogenbosch hebben gemaakt. Iedereen die ons bij het realiseren van deze film heeft geholpen, heel erg bedankt hiervoor!
Wij van het Sint-Nicolaas Comité Empel willen al onze vrijwilligers hartelijk bedanken. Ook zijn wij PLUS Empel, Greenstyling,
De Lachende Vis en de BAG-commissie weer dankbaar voor
de fijne samenwerking. Verder een bijzonder dank je wel voor
Karel Goossens van Thuis in het Nieuws die mooie foto’s heeft
gemaakt.

Collecte Nederlandse Brandwonden
Stichting groot succes
Ingezonden door Maria van der Aa en Hanny Willems

In de week van 4 tot en met 10 oktober collecteerden in heel
Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Ook in Empel gingen de collectanten langs de deuren. En
met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van €1361,48 opgehaald. De opbrengst van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort
te zetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Empel
voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

www.empelsnieuws.nl
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Wintercollage
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Door Ruth Prinsloo

www.empelsnieuws.nl

17

december | 20

18

www.empelsnieuws.nl

Pluk het kleine geluk!

Een bijdrage van het Buurtteam, ingezonden door Michel Lensen, wijkwerker

Doordat de wereld voor een deel stilstaat als gevolg van corona, zijn
we meer op onszelf aangewezen. Soms staan we hierdoor voor uitdagingen. Het kan ook zijn we dat we juist de kleine dingen in het leven
meer ervaren en meer waarderen. Pluk dat kleine geluk!
Hier wat klein geluk op een rij:
• Die extra lange boswandeling alleen, met je partner, je hond of je kinderen, omdat
je nu minder reistijd hebt;
• ’s Ochtends rustig ontbijten of tijd voor je lunch;
• Dat muziekinstrument afstoffen en weer eens bespelen;
• Een taart bakken en zelf opeten;
• Op afstand toch afspreken;
• Creatief bezig zijn en trots zijn op het resultaat;
• Muziek aanzetten en dansen;
• Op zondag wakker worden en even helemaal niks moeten;
Toch kan het zijn dat je moeite hebt met de stilte om je heen, het verwerken van rouw,
of dat je je zorgen maakt om je kind (gaat het wel goed met hem/ haar of qua gedrag?).
Misschien wil je iets betekenen voor je naasten, je buren, je buurt, vanuit je hart, je
interesse of talent, maar je weet niet hoe, voor wie of waar…
Dan kun je terecht bij ons: bij het Buurtteam.
Wij zijn opbouwwerkers en (school)maatschappelijk
werkers. Ook ondersteunen we mensen met een
(zichtbare en niet zichtbare) beperking en mantelzorgers. We hebben en nemen de tijd voor je. Samen
kijken we hoe je er zelf voor kan zorgen dat het leven weer een beetje gaat lopen zoals
jij het graag zou willen.
Als je een beroep op ons wilt doen, bel dan naar Koo. Zij kijken telefonisch met je mee
of je het beste bij ons of bij een andere organisatie terecht kunt. Koo is te bereiken op
kantooruren via 073 206 88 88. Andere vragen? Bel gerust naar Michel Lensen: 06-54
78 48 59. Mailen mag ook, naar michellensen@farent.nl.

Kerst 2020

Volg @maria_in_woorden op Instagram.
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Buiten is het donker
binnen gaat een lichtje aan
wij cocoonen vanwege corona
om quarantaine te ontgaan

Druk
Drukkerij van der Heijden
Voorbehoud
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en artikelen te
weigeren dan wel te redigeren of in te
korten. Anoniem ingezonden kopij wordt
niet geplaatst.

Buiten is het donker
binnen brandt het licht
ons feest is ingetogen
hoopvol op later gericht
Buiten is het donker
het licht komt dichterbij
na de kerst een heel nieuw jaar
eindelijk weer vrij...
© klaViertje_mk
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