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Wordt Empel groter, dan óók onze huisartsenpraktijk
Door Marja van Kampen-Molenaar

Maandag 18 januari opende Huisartsenpraktijk Empel officieel
haar deuren aan Balkbrug Oost 64, na bijna 20 jaar dokteren
in de Burgemeester de Bekkerstraat. Ons Empel groeit en hun
praktijk ook, dus moesten ze wel op zoek naar iets groters. Er
waren veel mooie ideeën , maar hoe realiseer je die? De Stempel wil daar dolgraag meer over horen!
Wij mogen vóór hun officiële opening een kijkje nemen in het
grote, ruime en vooral lichte gebouw, wat direct een prettig
gevoel geeft. Om ons heen bedrijvigheid van werkende mensen, want
er komen meer zorgverleners bij. De
huisartsenpost is boven, dus nemen
wij de trap, maar schrik niet: er is
ook een lift.
Milieuneutraal
Huisartsen Monique Peerden en
Elseline Verheul en hun team zijn de
eersten van de verschillende disciplines die hun praktijk hier openen.
Dokter Peerden vertelt dat ze eerst
zelf grond wilden kopen en bouwen,
maar dat is vandaag de dag niet zo
simpel. Er moet aan zoveel regels worden voldaan en dan staat
milieuneutraal ook nog met dikke letters bovenaan de lijst. De
eigenaar van de apotheek op de hoek van de Burgemeesters
Godschalxstraat heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt en een
gebouw van 750 m2 gerealiseerd, mét inachtneming van alle
ideeën van de huisartsen. Het is een mooi pand geworden met
een aparte haakse hoek. Uiteraard is het gas totaal verbannen
en ligt het dak vol zonnepanelen; heel toekomstbestendig.
Kunst van eigen bodem
De dokters huren nu een mooi deel van de bovenverdieping
en bovengekomen valt ons - pal tegenover de receptie - direct
een sensationele foto van de uiterwaarden op. Deze eyecatcher
bedekt een grote wand in de wachtkamer, die de spanning daar
vast wat wegneemt. Fijn te weten dat deze foto door een fotografe uit ons midden is gemaakt. De dokters prefereren sowieso
meer Empelse kunst in de praktijk!
Alleen patiënten uit Empel . . . sorry
Wij vragen of er nieuwe patiënten ingeschreven kunnen worden.
Dokter Verheul knikt opgelucht. “Ja, daar is weer ruimte voor,
wij hebben nu meerdere praktijkruimtes, dus geen wisselende
diensten meer, zoals voorheen. Hierdoor kunnen wij ook meer
patiënten helpen. Toch even voor de goede orde: wij nemen alléén patiënten aan uit Empel . . . sorry voor de anderen”.
www.empelsnieuws.nl

Substitutie in de zorg
Dokter Peerden legt uit dat ook een huisartsenpraktijk zich
steeds moet vernieuwen. Delen van de tweedelijnszorg verschuiven naar de eerstelijnszorg. Er is nu een praktijkondersteuner
somatiek, die het verloop van astma, COPD, reuma en meerdere
lichamelijke klachten controleert en een praktijkondersteuner
GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Die is er niet alleen voor
rouwverwerking, maar ook voor burn-outs of steun bij echtscheidingen. Stress schijnt dé grote boosdoener. Wij willen
allemaal zo ontzettend veel en de lat
lijkt steeds hoger te liggen. Moedervlekken verwijderen en kleine
chirurgische ingrepen doen de
huisartsen zelf.
Stagiaires en nascholing
Regelmatig is er een stagiaire in de
praktijk te vinden: doktersassistente,
praktijkverpleegkundige en een coassistent (arts in opleiding). Ze worden met open armen ontvangen, zij
zijn de toekomst. “Het is belangrijk
dat we jonge mensen echt een kans
geven om te kunnen leren”, zegt
dokter Peerden, “helaas zijn er weinig stageplaatsen, daar is
echt grote behoefte aan.” De dokters koesteren hun doktersassistentes, die het eerste aanspreekpunt zijn.
Meerdere disciplines onder een dak
Vooral nu - in corona-tijd - is het heel prettig dat er meerdere
disciplines onder een dak zitten. En het is klantvriendelijk dat
de apotheek een buitenautomaat krijgt, waar je op elk gewenst
tijdstip de medicatie kan afhalen. Verder huren verloskundige
Suzanne de Windt van Vita Nova, Echocentrum KEIK en een
fysiotherapeut praktijkruimtes.
Tot slot: kom op de fiets
De Stempel heeft een mooie inkijk gekregen en wenst dit team
– de huisartsen, de praktijkondersteuners en assistentes – veel
geluk en wijsheid om onze
gezondheid te waarborgen.
En tot slot nog een klein
verzoekje: kom op de fiets,
dat is nog gezond ook.
Parkeerruimte is dikwijls
een probleem. Info: www.
huisartsenpraktijkempel.
praktijkinfo.nl
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Kerststal familie Moonen blijft in Empel
Door de redactie; fotografie Mario Zanin en Sjef Verhoeven

Zolang als velen zich kunnen herinneren, al zeker 35 jaar, staat
er met kerstmis een prachtige kerststal in de tuin bij het huis
van de familie Moonen aan de Pastoor Verhoevenstraat. Ook
het afgelopen jaar heeft iedereen in Empel kunnen genieten
van deze mooie kerststal.

door de Landelinuskerk is geadopteerd en dat pastor Piet de
Jong zich persoonlijk in gaat zetten om Empel ieder jaar van deze
mooie kerststal te kunnen laten genieten. In De Stempel van
nov/dec zullen we laten weten waar en wanneer de kerststal
weer bewonderd kan worden.

Dat met name ouders en kinderen
graag komen kijken mag blijken uit
enkele ontvangen bedankkaartjes:
“Wat een fijne verrassing dat de
kerststal er toch weer staat! Wij en
onze kinderen genieten er elke keer
weer van als we voorbijlopen. Bedankt
daarvoor en fijne feestdagen toegewenst.”
“Hallo, wat leuk dat jullie de kerststal
elk jaar zetten. Wij komen elk jaar
even kijken, zo leuk vinden we het!!
En mooi!!! Fijne feestdagen!”
Ook ontstaan er regelmatig mooie
gesprekken en ontmoetingen bij het
hek en het bekijken van de stal. Je zou
haast zeggen: er wordt van boven met
een glimlach meegekeken. Nu de familie verhuisd is, zou het toch wel heel
mooi zijn als de kerststal voor Empel
bewaard bleef en ieder jaar bewonderd kan worden. Welnu, we kunnen
melden dat de kerststal inmiddels
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Lief en leed

Stempeltje

DANKBETUIGING

Koffiespaarpunten welkom

Wij danken iedereen voor de enorme
belangstelling, bloemen en vele kaarten
na het overlijden van mijn man, ons pap
en trotse opa

Het Breeakkerhuis is blij met Douwe
Egberts en Perla spaarpunten. Van de opbrengst wil het team een high tea voor de
bewoners organiseren en in het weekend
iets lekkers verzorgen bij de koffie en de
thee.

Bart Zeeuwen
Voor altijd blijft hij in onze herinnering.
Willy Zeeuwen - v. Boekel, kinderen en
kleinkinderen

Inhoud

Hartelijk dank namens Team Breeakkerhuis.
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Stap voor stap

Ingezonden door Michel Lensen, wijkwerker van
Buurtteam Maaspoort/Empel

Het Buurtteam Maaspoort/Empel kan jou
ondersteunen bij het zetten van grote of
kleine stappen of misschien wel om even een stapje terug te
doen. Natuurlijk kunnen we je ook helpen om een eerste stap te
zetten, een begin te maken. Wat voor jou ook de stap mag zijn,
soms is het fijner om het samen te doen of te weten dat iemand
achter je staat. Bel ons op 073-206 88 88

Bag Empel en Meerwijk

Schrijver historie Empel gezocht

Onderstaand het vergaderschema van de BAG (Bewoners Adviesgroep) voor 2021:

We zijn op zoek naar iemand die in iedere editie van De
Stempel iets over de geschiedenis van Empel wil schrijven met
beeldmateriaal.
We denken bijvoorbeeld aan een foto van vroeger, in combinatie met een foto van dezelfde locatie nu: hoe zag het er vroeger
uit, wat is er veranderd? De edities verschijnen 6-wekelijks.

Ingezonden door Jan Brouwers

Door de redactie

25 januari (afgelast)/ 15 maart/ 10 mei/ 5 juli/ 13 september/ 8
november/ 13 december
Iedereen met een goed initiatief kan volgens de spelregels
Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget van de Gemeente ´s-Hertogenbosch tijdens het jaar 2021 een aanvraag indienen. Een
aanvraag boven de €1000,- moet mondeling worden toegelicht
voorafgaand
aan de vergadering.
U krijgt
daarvoor
dan een
uitnodiging.
Iedereen
veel succes
toegewenst!

www.empelsnieuws.nl

Spreekt dit je aan
of heb je zelf
een leuk idee
om de historie
te belichten?
Laat het weten
bij de redactie
t.a.v. Marjos le
Duc via redactie@empelsnieuws.nl.
Let op: het mag
ook recente
historie zijn!
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Bestuurswijziging Stichting Mariakapel Oud-Empel

Behandelruimte beschikbaar in
medisch centrum aan de Brink

Gerrit bedankt!
Zo nog maar net aan het jaar begonnen, hebben wij als bestuur
afscheid moeten nemen van onze voorzitter Gerrit Mulders.
Dit in verband met zijn gezondheidsproblematiek. Gerrit was
geruime tijd voorzitter van onze stichting. De geschiedenis van
Empel is door Gerrit goed bekeken, hij heeft er over geschreven
met passie en daardoor belandde hij ook in het bestuur van de
kapel. De Spaanse oorlog en alles daaromheen, daar weet Gerrit veel over te vertellen. Hij zou in 2020 ook naar Spanje afreizen om daar op 8 december het gebeuren van de parades van
het Spaanse leger rondom het Wonder van Empel gade te slaan.
Helaas heeft corona en zijn ziek zijn dit niet mogelijk gemaakt.
Toch hopen wij dat het met de gezondheid van Gerrit wat beter
zal gaan en hij dit alsnog mee mag maken.

Door de verhuizing van verloskundigenpraktijk Vita Nova
naar het nieuwe medisch centrum in Empel, komt er ruimte
vrij in (para)medisch centrum De Brink gelegen aan de Brink.
Het centrum huisvest al jaren verschillende (para)medische
disciplines die nauw met elkaar samenwerken. Op dit moment
zijn er gevestigd: Cesar oefentherapie, diëtetiek, fysiotherapie,
logopedie, podotherapie en psychologie.

Ingezonden door José Verhallen, secretaris en waarnemend voorzitter

Ingezonden door Mario Zanin

Naast de uitbreiding van Fysiocompany Zanin met een derde
behandelkamer, komt er nog een mooie lichte behandelruimte
vrij. Wij zijn op zoek naar een (para)medische discipline die ons
samenwerkingsverband kan versterken.
Heeft u interesse in het huren van deze ruimte? Neem dan contact op met Mario Zanin middels zanin@fysiocompany.nl

Als waarnemend voorzitter neem ik de taken als voorzitter
even van hem over. We kijken uit naar nieuwe bestuursleden
en twee personen hebben interesse om plaats te nemen in ons
bestuur. Echter, door corona heeft de kennismaking en het op
proef meedraaien in het bestuur nog niet plaatsgevonden, maar
hopelijk gaat het er binnenkort wel van komen.
We hebben van Gerrit in kleine kring afscheid genomen en hem
een boek met de volgende titel cadeau gegeven: “De Huiskes
van ons Moeder in Brabant”. Gerrit was er blij mee. Wij waren
blij met zijn inbreng en betrokkenheid bij onze kapel op de dijk.
We hebben Gerrit beloofd de statuten na te leven, zoals hij dit
ook ooit aan een oud-bestuurslid heeft beloofd toen hij in het
bestuur aantrad.		
Gerrit bedankt en het ga je goed!

50 jaar damesvoetbal in Empel
Ingezonden door Jeroen Savelkouls

Het nieuwe jaar 2021 is aangebroken. Na een zwaar jaar voor
de (voetbal)sport is het tijd om vooruit te kijken, of misschien
toch nog even terug te kijken.
In de beginjaren waren vrouwen nog niet welkom bij de KNVB.
En dus beginnen in 1971, 50 jaar geleden, de damesteams in
Brabant met een eigen competitie. Empel (FC Treurenburg) is
erbij en daarmee één van de mede-grondleggers van het damesvoetbal in Nederland! Andere clubs komen uit bijvoorbeeld Sint
Michielsgestel, Uden, Bakel, Helmond en Gemert.
Het duurde niet lang of de KNVB kreeg door dat meiden en
dames ook graag willen voetballen. Ook al was niet iedereen bij
de KNVB het er mee eens, de clubs konden toch onder de vlag
van de bond beginnen. Ze begonnen wel met aangepaste regels
zoals een speeltijd van 2 x 30 minuten in plaats van 45 minuten
en een balmaat 4 in plaats
van 5, maar het begin was
gemaakt!
FC Treurenburg ging verder
bij Emplina, ook al stonden
een paar bestuursleden
daar nog sceptisch tegenover. In 1973 werd, dankzij
Jeanne van Zandvliet en
Carla Habraken, een dames
team opgericht met trainer
Simon van Zandvliet.
www.empelsnieuws.nl

Daarna is het ledenaantal gestaag gegroeid en het staat nu op
ca. 175 meiden en dames.
Er zijn veel successen behaald. Veel meidenteams werden kampioen en ook de damesteams bleven niet achter en werden met
regelmaat kampioen. Aan talent geen gebrek. Twee talenten van
Emplina hebben de jeugdselectie van Oranje gehaald en Yara van
Grinsven speelt in de Eredivisie vrouwen bij Excelsior.
Onze teams speelden veel wedstrijden tegen teams uit Europa.
Zelfs teams uit Amerika kwamen bij ons op het sportpark trainen
en speelden tegen onze dames. Ook Willem II heeft bij ons eens
een vriendschappelijke wedstrijd tegen Albion uit Michigan USA
gespeeld. We mogen dus best trots zijn op onze geschiedenis
bij Emplina. Kan het beter? Jazeker, want je merkt nog wel eens
dat meiden-/damesteams bij een aantal clubs of personen nog
niet de erkenning krijgen
die ze verdienen. Er is dus
nog werk te verzetten! Maar
als je kijkt naar onze Oranje
dames die spelen in volle
stadions: wie had dat ooit
durven dromen? Op naar de
volgende 50 jaar!
Foto: wedstrijd bij het 75
jaar jubileum van Emplina
met (oud)leden.
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‘t Wikkie

Ingezonden door Lambert Caljouw

Vuurwerkverbod
Door het vuurwerkverbod afgelopen oud & nieuw was de overlast voor de dieren gelukkig een stuk minder dan andere jaren.
Van ons mag het altijd zo blijven. Helaas is er toch vuurwerk
over het hek gegooid, maar - zoals gezegd - gelukkig minder dan
vorige jaren!
Dieren gedumpt
Het was weer eens zover: een zwarte haan gedumpt bij ‘t Wikkie! Er lag ook een dode kalkoen in de sloot, vermoedelijk ook
gedumpt en in paniek over het hekje naar de sloot gefladderd en
verdronken. De haan en dode kalkoen zijn al door de dierenambulance opgehaald en we hebben aangifte gedaan bij de politie.
De politie heeft gevraagd of we enig idee hebben wie in de buurt
opeens geen zwarte haan (en kalkoen) meer in de tuin heeft. Als
we dat kunnen doorgeven, kan de politie ze vervolgen.
Ter informatie: De maximale straf die kan worden opgelegd voor
dierenmishandeling (artikel 2.1 lid 1 WD) en dierenverwaarlozing
(artikel 2.2 lid 8 WD) is een gevangenisstraf van drie jaar of een
geldboete van €19.500,- (artikel 8.12 lid 1 WD)...
Inburgering van de konijnen
De nieuwe zwart-witte konijnen
zijn twee zusjes en twee broertjes. De twee zusjes zijn inmiddels ingeburgerd en mogen nu
bij de andere konijnen lopen.
De twee broertjes moeten nog
even wachten totdat ze ‘geholpen’ zijn anders hebben we
binnen de kortste keren tientallen konijnen. Dat staat voor de
komende weken gepland, dus

dan is de konijnenfamilie weer compleet. Het was ook wel
nodig, want de andere konijnen
zijn inmiddels op leeftijd en van
een paar hebben we de afgelopen
weken al afscheid moeten nemen.
Opgehokte kippen
De vogelgriep waart nog steeds
rond in Nederland. Het blijft
daarom noodzakelijk om onze kippen niet over het hele veld te laten
lopen. Gelukkig hebben we een
afdak kunnen plaatsen en een extra
stukje grond afgezet waardoor ze
droger zitten en iets meer ruimte
hebben dan alleen de kippenren.
Rambo terug
Het Ouessant rammetje Rambo is
weer terug naar de boer waarvan we
hem tijdelijk geleend hebben. Hij vond de autorit helemaal niks,
maar was meteen weer gewend
toen hij in Sint Michielsgestel
tussen de andere schaapjes liep.
Hopelijk heeft hij zijn ‘werk’
gedaan en hebben we in het
voorjaar weer mooie Ouessant
lammetjes.
Wil je naast deze stukjes in De
Stempel nog meer weten over ‘t
Wikkie en zelf reageren? Bezoek
dan onze Facebookpagina www.
facebook.com/hetwikkie.

Zo houd je je wél aan je goede voornemens
Column door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Een maand geleden ben je misschien vol enthousiasme gestart
aan een nieuw en gezonder jaar. Want het is nu toch écht tijd
om gezonder te gaan leven en af te vallen. Maar geef toe: ben
je nog steeds zo enthousiast als begin januari? Gaat het nog
steeds zo gemakkelijk om ongezonde dingen te laten staan?
Hoe komt het toch dat het zo moeilijk is om je goede voornemens vol te houden?
Stel haalbare doelen
Veel mensen stellen hun doel te strak op. Zorg dat je een doel
stelt dat realistisch is en haalbaar. Als jij weinig aan beweging
doet, dan is een doel van 3 keer per week naar de sportschool
niet echt haalbaar en realistisch. Begin bijvoorbeeld met 2 per
week een wandeling.
Zorg voor zelfcontrole en discipline
Nieuwe gewoontes moet je stap voor stap opbouwen, je moet
verleidingen herkennen en aanpakken en slimme strategieën
inzetten. Bijvoorbeeld: je wil graag gezonde tussendoortjes gaan
eten. Maak dan van tevoren een bakje klaar dat je mee kunt
nemen naar je werk of zet een bakje rauwkost in de koeling voor
als je thuiswerkt.

www.empelsnieuws.nl

Geef jezelf de tijd
Het aanwennen van nieuwe gewoontes heeft tijd nodig. Het kost
ongeveer 66 dagen om een nieuwe gewoonte aan te leren. Geef
jezelf dus de tijd en blijf doorzetten.
Zorg voor zelfinzicht
Om te zorgen voor voldoende zelfinzicht is het belangrijk om bij te
houden wat je eet. Veel mensen
denken te weten wat ze allemaal
op een dag eten, maar als ze het
op moeten schrijven, dan is dat
soms best confronterend. Pas als
je inziet dat je problematisch eetgedrag vertoont, kun je hulp gaan
zoeken en doorpakken.
Vind je het lastig om realistische
en haalbare doelen op te stellen
en kun je wel wat hulp gebruiken
om je nieuwe gewoontes eigen te maken? Neem dan contact
met mij op. Live consulten zitten er nu even niet in, maar online
consulten zijn een zeer goed alternatief!
Kijk op www.personalvoedingscoach.nl
7
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KC ‘t Wikveld

Ingezonden door Jacqueline van Blaaderen-Eijkhout

’t Wikveld en thuisonderwijs
Vanaf 16 december zijn de kinderen weer thuis. Premier Rutte
besloot nog net voor de kerstvakantie dat de scholen dicht
moesten. Dat was voor zowel leerlingen als de leerkrachten even
flink schakelen. Weg alle plannen voor de kerstviering, die dit
jaar toch al in een aangepaste vorm zou plaatsvinden. Gelukkig hebben we toch nog een digitaal kerstmoment gevierd. De
dagen erna werd er achter de schermen al hard gewerkt om het
thuisonderwijs op poten te zetten.

Wordt uw kind in schooljaar 2021-2022 vier jaar
en bent u nog op zoek naar een basisschool,
peuterarrangement of kinderdagverblijf voor uw kind? Stuur
dan een bericht naar info@wikveld.nl. Wij nemen dan contact
met u op en als de school opengaat, nodigen wij u uit voor een
persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Maandag 4 januari, na veel digitale “gelukkig nieuwjaar”wensen, zijn we er met z’n allen weer keihard voor gegaan. Nu
hebben wij er alweer een paar weken op zitten. We merken dat
met de ervaring van de vorige lockdown, we het thuisonderwijs
en de noodopvang nu vlot op de rails hebben. Ook ouders en
kinderen zijn nu meer digitaal vaardig om zo weer vlot aan te
kunnen haken.
We streven ernaar ‘elk kind echt te zien’ ook al is het dan niet
‘live’. We videobellen met alle kinderen, kijken en luisteren hoe
het thuis met hen gaat en hoe het lukt met het thuisonderwijs.
Waar nodig maken we ruimte voor extra digitale instructies of,
als het thuisonderwijs echt niet lukt, laten we kinderen aansluiten bij de noodopvang. Dit kost veel energie, geduld, begrip en
flexibiliteit, van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. Maar
het is zo dat we met z’n allen er vol voor blijven gaan, in de hoop
dat de school weer snel open mag! Petje af voor iedereen!

Nieuws uit ‘t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

Hoe zou het geweest zijn…?
Normaliter zouden we nu drukdoende zijn om de laatste voorbereidingen te treffen: zijn de vergunningen rond? Is de kleding
voor de Prins(es) gereed? Zijn de Slotschatjes klaar voor hun
optredens? Wie doen er mee aan d’n Optocht? Is er genoeg
confetti? En nog 100 dingen meer….. En nu, nu is er niets. Of
toch….?
’t Slotgat kleurt geel en blauw
Uiteraard moet het dorp wel versierd worden. Want al vieren we
geen carnaval, het is WEL carnaval. Dus is het dorp geel en blauw
aangekleed, staan de borden ‘Welkom in ’t Slotgat’ op hun plek
en staat ons logo mooi te pronken op de Brink. Hiermee hopen
we alvast een beetje het carnavalsgevoel op te roepen bij iedereen. En daar kan iedereen zijn of haar steentje aan bijdragen!
Want als we tijdens de kerstdagen lampjes buiten kunnen ophangen of ons huis aankleden met een kerstkrans, dan kunnen
we vast ook laten zien dat we heel graag carnaval zouden vieren.
Hang die vlag buiten, hang serpentines voor het raam, knoop
gele en blauwe linten in de boom, zet je eigen GeisePieter in de
tuin en laat zien hoe erg je het mist. Zet de luidsprekers in het
raamkozijn en laat de buren horen hoe graag je samen aan het
feesten was geweest. We mogen dan wel niet met zijn allen bij
elkaar in D’n As zijn, we kunnen wel laten merken hoe graag we
dat hadden gewild.
Prinsengroep
We willen ook graag alle kinderen die nu in groep 8 zitten én die
heel graag aan de Prinsengroep hadden deelgenomen een hart
www.empelsnieuws.nl

onder de riem steken. Misschien had je
je erop verheugd om Prins of Adjudant
te worden, om met zijn allen op de
Prinsenwagen te staan, om volop te
springen en te dansen. Ook wij vinden
het erg dat we dit voor jullie niet kunnen organiseren. Heel erg jammer,
maar het is helaas niet anders. Voor de
kinderen die nu in groep 6 of 7 zitten:
jullie kunnen je uiteraard na de zomer
aanmelden voor de Prinsengroep van
2022!
Slotschatjes
Ook voor de Slotschatjes uiteraard een teleurstellend jaar. Geprobeerd zoveel mogelijk te trainen tijdens de eerste lockdown
en na de zomervakantie vol frisse moed aan de slag om vervolgens te horen te krijgen dat de trainingen toch niet doorgaan
en er uiteindelijk toch geen carnaval komt. Heel erg jammer.
Maar voor jullie geldt: zodra het weer kan en mag, pakken we de
trainingen op voor 2022, zodat jullie daar kunnen schitteren op
het podium!
Blijf gezond
Wij wensen iedereen heel mooie, maar rustige carnavalsdagen.
Vier het alleen of met z’n twee. Zoek elkaar niet op, hoe graag
jullie of wij dat ook zouden willen. Blijf thuis, hou vol en blijf
gezond!
9
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KC Caleidoscoop

Ingezonden door Anita van den Berg

Kernwaarden
In deze onstuimige tijd van lockdown, afstandsonderwijs en
thuiswerken gaan een heleboel zaken ook gewoon door. Zoals
het verschijnen van De Stempel. Ook onze missie en visie blijven
van waarde!
Op Caleidoscoop wordt gewerkt vanuit de volgende 4 kernwaarden, voortkomend uit de missie en visie:
Eigenaarschap betekent dat kinderen geleerd wordt medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. In gesprekken
met leerkrachten en ouders leren kinderen waar ze staan en
kunnen ze aangeven welke doelen ze zelf belangrijk vinden.
Actief burgerschap: wij zien het als een taak van de school om
kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde
burgers van de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat
kinderen omgangsvormen leren, hoe de samenleving in elkaar
steekt en dat de wereld groter is dan je eigen gezin of klas. Zo
zijn er contacten met scholen in andere landen en worden projecten opgezet om goede doelen te steunen.

Talentontwikkeling gaat
over gebruiken en ontwikkelen van sterke kanten van een leerling op het gebied van leren, sporten, persoonlijke kwaliteiten of
kunsten. Je kunt nieuwe talenten ontdekken, leren van elkaars
talenten en ze inzetten op school. Datzelfde geldt voor teamleden en ook de sterke kanten van ouders kunnen worden ingezet!
Samenwerking is gericht op het leren om goed om te gaan met
andere mensen. Daarnaast willen we kinderen leren om gezamenlijk een bepaald doel te bereiken op een efficiënte manier.
We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar kunnen
leren, binnen de eigen groep en ook met kinderen van andere
groepen. Niet alleen kinderen werken samen, maar ook ouders
en teamleden, met elkaar maar ook breder: met het kinderdagverblijf, in de buurt, binnen ATO, met externen.
Deze 4 kernwaarden hebben overlap en zorgen voor een positieve sfeer in school, waarin kinderen de kans krijgen zich te
ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die zich goed kunnen bewegen in de maatschappij. Dat is waar Caleidoscoop voor staat!
Wilt u weten hoe onze school er van binnen uitziet of uw kind
aanmelden op Caleidoscoop? Welkom! Neem contact met ons
op voor een afspraak: live of digitaal!
KC Caleidoscoop Fluitenkruid 8 Empel, 073- 8225432, info@kccaleidoscoop.nl

Wetenschappelijk gezien
Door Ton Geerts

Al van jongs af aan ben ik nieuwsgierig naar hoe dingen werken.
Ik wil weten hoe het in elkaar steekt. Waarschijnlijk omdat ik
graag mijn eigen keuzes maak en ook naar mezelf wil kunnen
onderbouwen wat mijn gevoel me ingeeft.
Johan Cruijff
“Je gaat het pas zien als je het doorhebt” aldus Johan Cruijff. Als
het over voetbal gaat, dan haak ik heel snel af, maar zijn uitleg
werkt natuurlijk op veel meer onderwerpen. Neem het bouwpakket van een gemiddeld Zweeds meubel. Het eindresultaat
ziet er heel logisch uit. Maar in de praktijk lijken de onderdelen
toch meer op elkaar dan op het plaatje. Pas als je op pagina 7
van de instructie alleen nog maar te grote schroeven over hebt
voor te kleine gaatjes, wordt de logica duidelijk van hoe het
geheel in elkaar gezet moet worden.
Victor Mids
Het is heel simpel als je het weet. Vorig jaar mocht ik een liveoptreden van Victor Mids bijwonen. Ongelofelijk hoe hij een
zaal vol techneuten, die zich over het algemeen niet voor de gek
laten houden, volledig in de maling weet te nemen: “om ze het
gevoel van verwondering terug te geven” naar eigen zeggen. Ik
wist dat ik in de maling genomen zou worden en toch kon ik niet
geloven wat ik voor mijn ogen zag gebeuren. Een paar dagen
later was de goede man op tv. Hij verklaarde (een deel) van een
truc: “het was geen vingervlugheid, maar hij zoekt zijn methodes
op cognitief niveau” (Victor Mids). Moet je net aankomen bij al
die techneuten.
www.empelsnieuws.nl

Albert Einstein
“The more I learn, the more I realize how much I don’t know”
(Hoe meer ik leer, des te meer kom ik erachter hoeveel ik niet
weet, Albert Einstein). Ook weer zo’n mooie kreet die mij terugwerpt op mezelf. Het is toch zeker zo dat, doordat ik meer weet,
ik meer bagage bij me draag om de juiste besluiten te nemen.
Daarmee kan ik mezelf een hoop ellende besparen. Het loont in
mijn ogen altijd om te streven naar begrijpen.
Onwetenschap
De wetenschap is voor mij een nog altijd
uitdagend terrein, mijn nieuwsgierigheid
blijft. Al pleit ik er wel voor om het om te
keren: wetenschap zou eigenlijk onwetenschap moeten heten. De onderzoekers zijn
immers nooit tevreden met de kennis die
ze al hebben opgedaan en zijn dus altijd op
zoek naar dat wat ze nog niet weten.
Vaccin
Toen duidelijk werd dat er in heel korte tijd een vaccin gemaakt
was om daarmee de pandemie te lijf te kunnen gaan, was ik
aan de ene kant opgelucht en aan de andere kant heel sceptisch. Mijn gedachten dwaalden af naar alles wat ik er niet over
weet en waar ik mogelijk iets anders zag dan er in werkelijkheid
plaatsvond. Maar mijn vertrouwen in de (on)wetenschap maakt
dat ik inmiddels vol overtuiging kan zeggen dat ik uitkijk naar
de dag dat ik een prik ga krijgen! Tot ziens zodra de lockdown
voorbij is.
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Ingezonden door pastor Piet de Jong

Veel dank aan alle helpende handen!
Op zondag 13 december 2020 werd de nieuwe parochiezaal van
de Landelinuskerk door bisschop Gerard de Korte ingezegend en
werd de plaquette door hem onthuld. Hiermee werd de naam
van de nieuwe parochiezaal wereldkundig gemaakt: D’n Hof. In
‘D’n Hof’ wordt gespit, gezaaid, gewied en geoogst. Dat vergt
vereende krachten. Daar willen we ons in onze Landelinusgemeenschap voor inzetten onder het motto: ‘zaai het goede en
geloof in groeikracht’.

Met de ingebruikname van de nieuwe parochiezaal is aan onze
Landelinuskerk en aan Empel een pareltje toegevoegd. Dat
was alleen mogelijk door onze mooie gemeenschap en de vele
helpende handen die zelfs letterlijk hebben meegebouwd. Wij
zijn verheugd dat dit mogelijk is gebleken in een tijd waarin het
bouwen van een kerkvoorziening geen vanzelfsprekendheid is.
Heel veel dank aan alle helpende handen!
Pauselijke onderscheiding voor Joost van Eijk
Op zondag 13 december 2020 werd aan
Joost van Eijk, koster en beheerder van
de H. Landelinuskerk te Empel, door
Mgr. Gerard J.N. de Korte na de eucharistieviering de pauselijke onderscheiding
‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uitgereikt
vanwege zijn grote verdienste voor de
Landelinusgemeenschap in Empel.
Joost was gedurende 50 jaar (en dat is
hij nog steeds) als vrijwilliger en koster
verbonden aan de H. Landelinuskerk. Hij
doet dat met grote inzet en vanuit een
grote betrokkenheid, nooit is hem iets te veel. Door zijn warme
persoonlijkheid draagt Joost veel bij aan de hartelijke uitstraling van onze kerk. De Landelinuskerk zonder Joost is niet goed
voorstelbaar. Dankjewel, Joost!
Een bijzondere engel
Met Kerstmis trekken mensen massaal naar
de kerk om de geboorte van het kerstkind te
vieren. Hij heeft met zijn komst het heil in
de wereld gebracht. Zijn helende aanwezigheid is nu, tweeduizend jaar later nog altijd
springlevend. Daar herinnert Kerstmis ons
elk jaar opnieuw weer aan. We komen dan
samen om dat geschenk in dankbaarheid
opnieuw te ontvangen.
Maar Kerstmis was dit jaar anders. Samenkomen in de kerk was er niet bij. Corona
heeft ons allemaal in de greep en legt ons
veel beperkingen op. De kleine Juliette
vroeg me of nu ook de herdertjesviering niet
door kon gaan.
www.empelsnieuws.nl

“Pastor, komt dan de engel ook niet?”, vroeg ze me. Tijdens de
herdertjesviering is het voor de kinderen altijd weer een spannend moment wanneer de engel van boven naar beneden door
de kerk zweeft en blijft hangen boven de kerststal.
Juist dit jaar zou voor het eerst een nieuwe engel neerdalen.
Deze engel is een creatie van Jeanne van Uden en Ria van Nimwegen. Wat hebben beide dames dat schitterend gedaan. Onze
Lieve Heer zal trots op ze zijn en anders ik wel namens de Lieve
Heer. Wat jammer dat deze engel dit jaar zonder de kinderen
erbij in zijn eentje moest afdalen. We hebben er een foto van
gemaakt. Volgend jaar hopen we de nieuwe engel te kunnen
verwelkomen.
Kerstviering in het Breeakkerhuis
Onder de tonen van het kerstlied ‘Wij komen tesamen’ kwamen
op maandagmiddag 21 december 2020 de bewoners van het
Breeakkerhuis met de pastor samen voor een gezellige kerstviering. Er werden herinneringen aan Kerstmis van vroeger
opgehaald en uitgewisseld. Het waren vooral warme herinneringen waarbij balkenbrij na de nachtmis niet ontbrak. “Lekker
hard gebakken met veel suiker” zei de een, een ander vond dat
helemaal niks.
Ook de kribbe met het kerstkind uit de Landelinuskerk was aanwezig. Het kindje ging van hand tot hand. Het was aandoenlijk
om te zien wat dat voor emoties bij de bewoners opriep. Tijdens
een gezellig pauzemoment was er koffie met wat lekkers, ondertussen speelde sfeervolle kerstmuziek op de achtergrond.
De kinderen van basisschool ’t Wikveld hadden op initiatief van
Cindy Verdonk een heleboel kerstkaarten met lieve kerstwensen
gemaakt. Iedere bewoner mocht een mooie kaart uitzoeken om
in de kerstboom te hangen. Het was ontroerend om te zien hoe
de bewoners daarvan genoten.

Tijdens de verbouwing gaan de vieringen gewoon door
Er is een volkswijsheid die zegt: tijdens de verbouwing gaat de
verkoop gewoon door. Die wijsheid gaat ook op voor onze kerk
die op dit moment in de steigers staat. De gevel krijgt een stevige
onderhoudsbeurt. Ondertussen gaan de vieringen gewoon door.
Nou ja, gewoon? Een andere rampspoed zorgt ervoor dat de
vieringen bepaald niet gewoon doorgaan. We mogen per viering
niet meer dan 30 kerkgangers ontvangen. En naar het zich laat
aanzien gaat dat nog wel even duren. Als u een viering wilt
bijwonen is het daarom noodzakelijk dat u vooraf inschrijft op de
lijsten in de Mariakapel of dat u vooraf telefonisch reserveert via
telefoonnummer 06 10594108. Gedurende de coronacrisis zijn
de vieringen op zondagmorgen om 09.30 uur en om 11.00 uur.
Met u hopen we dat de onderhoudswerkzaamheden en vooral
de coronacrisis gauw achter de rug zullen zijn. Houd moed!
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Het volledig verslag van deze en voorgaande vergaderingen is online te lezen op de website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de online
bestuursvergadering van 15 december
2020
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
en heet alle aanwezigen welkom. Dhr.
Hoskam is verhinderd en wordt vervangen
door dhr. Geers.
2. Verslag van de online vergadering van
3 november 2020
Nav Pagina 1:
Fietspad Hustenweg
Dhr. Van de Graaf meldt dat de
werkzaamheden aan het fietspad in volle
gang zijn.
Kunstgrasveld De Uilenwaard
Het college heeft de vragen van de fractie
PvdA beantwoord. De BR heeft een
afschrift daarvan
ontvangen.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en aandachtspunten
Van dit agendapunt wordt geen gebruik
gemaakt.
4. Ontwikkeling Empels Gat
Dhr. Geers meldt dat de reacties op
het voorontwerpbestemmingsplan
woonbootlocaties Van Veldekekade
en Rosmalense Plas (Empels Gat)
worden verwerkt. De volgende
stap in de procedure is het
ontwerpbestemmingsplan. Verwacht
wordt dat dit in de eerste helft van 2021
gereed zal zijn.
5. Een toekomstbestendig centrum
Dhr. Van der Burgt meldt dat hij overleg
heeft gehad met dhr. Elfring, projectleider
omgevingsvisie. De enquête is inhoudelijk
besproken en er is feedback op
ontvangen. Dat zal worden verwerkt door
de BR. In samenspraak met dhr. Elfring
zal worden bekeken wanneer de enquête
uitgezet kan worden.
6. Afstemming woningbouw
Dhr. Van Ballegooyen geeft aan dat de BR
meldingen heeft ontvangen van bezorgde
ouders over het bouwverkeer rondom
de Breeakkers. Daar wordt nu volop
gebouwd door Van Wanrooij
Projectonwikkeling en Dura Vermeer
Bouw Zuid. Gevraagd is of het
bouwverkeer ’s morgens tussen 08.00
en 08.30 uur en ’s middags tussen
14.00 en 14.30 uur niet door de straten
Berenklauw, Fluitenkruid, Wateringen en
Weegbree zou willen rijden, omdat er dan
www.empelsnieuws.nl

gevaarlijke verkeerssituaties op kunnen
treden tussen bouwverkeer en school
gaande kinderen. De projectleider van
Dura Vermeer Bouw Zuid heeft in de
routebeschrijving dringend geadviseerd
om gedurende deze tijden niet met groot
materieel door deze straten te rijden.
Hij kan echter niet helemaal voorkomen
dat er gedurende die tijden (zo weinig
mogelijk) (werk)verkeer door de straten
rijdt. Inmiddels is de situatie ingehaald
door corona. De scholen zijn de komende
vijf weken gesloten. Compliment dat
het verzoek zo voortvarend is opgepakt.
Het project voor de bouw van het eerste
kwadrant bevindt zich in de laatste fase.
7. Verkeerssituatie Emplina
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
8. Buslijn Empel (schouw)
Dhr. Blanksma meldt dat er nog geen
contact is geweest met dhr. Ramackers
over de aanpak van de verkeersdrempels.
Er is geen reactie ontvangen van Arriva.
Daarover zou de BR graag in contact
komen met dhr. Berends. Dhr. Geers zal
aan beide heren vragen om contact op te
nemen met de BR.
9. Overlast Empel
De krant heeft de laatste tijd vol gestaan
over de Balkbrug Oost en overlast door
jongeren. Mw. Van de Sande informeert
naar de stand van zaken over beide
onderwerpen. Dhr. Geers geeft aan dat
het om twee afzonderlijke situaties gaat.
Op beide situaties wordt volop ingezet.
De overlast door jongeren heeft enerzijds
te maken met groepsdruk en verveling,
anderzijds gaat het te ver. We blijven
in gesprek met de jongeren, maar bij
strafbare feiten wordt er opgetreden en
onderzoek gedaan. Uiteraard houden we
rekening met de leeftijd van de jongeren
die overlast veroorzaken. Bij minderjarige
jongeren zou je ook kunnen denken
aan een Halt-straf. Om de overlast te
verminderen en jongeren van de straat te
houden wordt er via PowerUp073
geprobeerd om activiteiten voor de
jongeren te organiseren.
Bij Balkbrug Oost werd overlast ervaren
van bewoners en bezoekers. Er zijn
camera’s geplaatst. Vanuit de politie
en het welzijnswerk wordt er alles aan
gedaan om de rust terug te laten keren.
Dhr. Bergenhenegouwen complimenteert
de gemeente en andere partijen voor het
actief handelen op de ontvangen signalen.

10. Rondvraag
Dank voor de inzet/ samenwerking
Dhr. Blanksma spreekt zijn complimenten
uit aan de collega’s van de BR voor de
prettige samenwerking en hun inzet
voor de maatschappij. Voorbeelden
zijn de aanleg van het kunstgrasveld en
speelveldje aan De Uilenwaard, de nieuwe
kerstverlichting op de gevel van het
voormalige gemeentehuis en het initiatief
om voor eenzame ouderen een diner te
organiseren.
Kerstdiner voor ouderen
Het kerstdiner voor de ouderen gaat op
15 januari 2021 niet door vanwege de
coronamaatregelen. Er zal een nieuwe
datum gepland worden. Ook wordt
bekeken of er met de kerst een klein
presentje gegeven kan worden aan
eenzame ouderen.
Afscheid wijkmanager
Dhr. Geers geeft aan dat er per 1 januari
2021 een wisseling plaatsvindt tussen
de wijkmanagers. Dhr. Van Gaal gaat
naar een andere wijk. Dit is de laatste
vergadering met de BR. Hij bedankt dhr.
Van Gaal voor zijn uitstekende inzet. Het
college hecht daar enorm veel waarde
aan. Hij heeft veel betekend voor de
inwoners van Empel. Paul Hilgers wordt
de nieuwe wijkmanager voor Empel.
Dhr. Bergenhenegouwen bedankt dhr. Van
Gaal voor de fijne samenwerking en voor
zijn inzet voor Empel en Meerwijk. Hij
heeft veel voor Empel betekend.
Dhr. Van Gaal is vier jaar wijkmanager
voor Empel geweest. Hij bedankt de BR
voor de prettige samenwerking.
Artikel Brabants Dagblad
Dhr. Roovers (red: pers) zal een artikel
plaatsen in het Brabants Dagblad over
de overlast door jongeren. Dhr. Van Gaal
meldt dat de overlast in het Kasteelpark
zich met name in het donker, rond de
Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) afspeelt.
Er wordt verlichting geplaatst op deze
plek om de overlast terug te dringen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om
20.45 uur. De volgende vergadering van
de BR is gepland op
dinsdag 26 januari 2021.
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Tekenen met Claudia
Door Claudia Schrover

Claudia geeft teken- en schilderlessen aan volwassenen en kinderen, op locatie en in eigen atelier in Empel.
www.tekenenmetclaudia.nl

O ntwer p je eigen dier tje
vanuit een p inda vor m

T ek enopdracht voor k inderen
S tap p enp lan
Wat heb j e nodig?

1.

1.

Papier

2.

Potlood, gum en een

2.
3.

zwarte stift/pen
Wis t j e dat?
Er staat ook een leuk
filmpje met de hele
uitleg op youtube. Zie
hier de link!
http s : //youtu. b e /hM
G 9 K o0 O 4 E I

4.
5.
6.
7.

Schets een pindavorm (je mag dit eerst met
potlood proberen)
Bedenk welk diertje je wil ontwerpen
Welke kenmerken heeft jouw diertje? (als je
b.v. een varkentje wil ontwerpen, bedenk
dan waar je een varkentje aan kan
herkennen (wipneusje, krulstaartje, kleine
oortjes etc.)
Teken die kenmerken van jouw diertje in de
pinda!
Zie ook het voorbeeld voor inspiratie
Ben je tevreden? Trek met een zwarte stift je
potloodlijnen over!
Meer inspiratie nodig? Bekijk hier het filmpje

www. t ek enenmet claudia. nl

Beleef de natuur in de winter: doe je mee?
Door Jasper de Ruiter, natuurillustrator

Bekijk alle speurkaarten op www.jasperderuiter.com

www.empelsnieuws.nl
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Schoon en veilig Empel
Van de redactie

Gebruik de BuitenBeter app
Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal die nog steeds
niet gerepareerd is? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of wegdek met
enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met de BuitenBeter app. Deze app helpt
je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de
gemeente. Met die feedback kan vervolgens een schone, veilige en goede leefomgeving worden gerealiseerd. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en
foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is, vraagt
de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk wordt het, indien mogelijk, opgelost.
Download de app via https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt/. Daar kan je ook de
kaart bekijken met openstaande meldingen, of kijk op www.buitenbeter.nl.

Colofon
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Herinnering aan Empel

door Marjos Kösters, vrij naar het gedicht “Herinnering aan Holland” door H. Marsman

Denkend aan Empel
zie ik de Maas als een lint
tijdloos langs
groene weilanden gaan,
bomen als bakens
die ooit de vaart
begeleidden nu
als welkome schaduw
in het zomerse zonlicht staan;
en in de wijde uiterwaarden
hun thuis gevonden
de grazers
één geworden met het land,
rivier, gemaal,
geknotte wilgen,
park en kanaal
in meesterlijk verband.
het oude dorp ligt hier naast
het nieuwe en blijft voor altijd
met het water verbonden,
en van alle kanten wordt de
stem van de vooruitgang
met haar eeuwige lokroep
gewogen en gehoord.

Commerciële advertenties
adverteren@empelsnieuws.nl
Adverteren al vanaf € 12,- ex. btw
Bijdragen
Vrijwillige bijdragen zijn welkom op NL03
RBRB 0698 5842 79
t.n.v. De Stempel, Den Bosch.
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.
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
De Stempel is niet aansprakelijk voor
de inhoud van advertenties en aangeleverde teksten en foto’s. Door inzending
verklaart de afzender de Stempel te vrijwaren van beeld- en auteursrechtelijke
aanspraken van derden.

©Marjos Kösters
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