Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek

17 Maart 2021

Wijkmanager Paul Hilgers aan de slag in Empel
Bijdrage met dank aan Paul Hilgers

‘Journalist, filmregisseur. Dat waren de beroepen waar ik als
zestienjarig jongetje van droomde. Of toch liever onderwijzer,
hetzelfde beroep als mijn vader. Hij was jarenlang hoofd van
de Lukasschool op Zuid/Gestelse buurt, de wijk waar ik ben
opgegroeid.’
Zo begint Paul Hilgers zijn verhaal als we als Stempel nader kennis willen maken met deze gloednieuwe wijkmanager van Empel.
Hij vervolgt lachend: ‘Inmiddels ben ik al 43 jaar ambtenaar,
bij dezelfde gemeente. Ook dat nog. Iedereen die nu het etiket
‘sneu’ op mijn voorhoofd plakt, geef ik groot gelijk.’
Het begon voor Paul op 1 oktober 1978 voor halve dagen bij de
gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hij studeerde namelijk nog op het
Moller-instituut in Tilburg voor leraar Aardrijkskunde.

Dus het is allemaal begonnen met een bijbaan?
‘Ja, ik kreeg – altijd leuk dat weer eens op te zoeken – 745 gulden netto per maand, omgerekend nog geen 350 euro. Ik weet
nog dat ik dacht ‘dat wordt snel op zoek naar een ander bijbaantje’. Maar tjonge, wat heb ik me vergist, want ik vond ik het
steeds leuker, noem het een beetje een eer, om voor onze mooie
stad te mogen werken.’
Van het één kwam dus het ander…
‘Ik stopte met mijn MO-opleiding, mocht van de baas onder
werktijd studeren en maakte zowaar de Hogere Bestuursacademie af. Maar veel belangrijker, ik mocht de stad in als beleidsmedewerker Welzijn én Onderwijs. Het bloed kruipt dus waar het
niet gaan kan. Een groot aantal jaren heb ik binnen het sociale
domein van alles gedaan: van jeugd- en jongerenwerker tot
ouderenbeleid, van accommodatiebeleid tot inburgering. En op
die manier onze stad heel goed leren kennen.’
Wanneer ging je “de wijk” in?
‘In 2005 begon het wijkgericht werken en werd ik wijkmanager
van Rosmalen. Als Bosschenaar kwam ik daar niet meteen in
een warm bad. De samenvoeging was al een aantal jaren achter
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de rug, maar het was toch bijzonder om sommige sentimenten
te ervaren. Met ‘warmte en aandacht’ was er toch snel een
vertrouwensband met o.a. de 7 wijkraden die Rosmalen toen
kende. Ik heb daar nu nog steeds prima contacten.’
Wat spreekt je het meeste aan in je werk als wijkmanager?
‘In 2009 ging ik verder als wijkmanager in Oost/Hintham. Vooral
Oost, met de Graafsewijk en de Aawijk is een heel andere wijk
dan Rosmalen. Ik heb door de jaren heen geleerd dat ons werk
toch overal een beetje hetzelfde is: zorgen voor verbinding.
Zo vind ik ‘verbindingsofficier’ nog steeds een mooie aanduiding. Helpen waar het kan en vooral niet in de weg lopen. Dat
laatste is belangrijk want gelukkig gaan heel veel zaken gewoon
goed. Afstemming en samenwerking met de vaste wijkpartners
(wijkagenten, jongerenwerk, welzijnsorganisaties en onderwijs) is ook van groot
belang.’
En nu dus naar Empel…
‘Op 1 januari heb ik, als wijkmanager,
Empel overgenomen van mijn collega/
vriend Ronnie van Gaal. Geen eenvoudige
opgave, want ik las de lovende kritieken
bij zijn vertrek. Gelukkig hebben we veel
dezelfde karaktereigenschappen. We
zeggen zoveel mogelijk ‘ja’, hebben geen
‘9 tot 5’ mentaliteit en ‘zichtbaarheid
en nabijheid’ staan hoog in het vaandel met natuurlijk de liefde
voor onze stad.’
Tot slot, hoe kunnen we je het beste bereiken?
‘Het meest gemakkelijk via de mail: P.Hilgers@s-Hertogenbosch.
nl Verder ben ik op facebook te vinden
https://www.facebook.com/wijkmanagerEmpel en twitter
https://twitter.com/paulhilgers Onze vaste steun en toeverlaat is Claudia van Eijndhoven
c.vaneijndhoven@s-hertogenbosch.nl Zodra het kan vind je mij
op één van de terrassen, want er
gaat niets boven live-ontmoetingen, en (lachend) ja, ik blijf werken totdat ik met pensioen MOET.
Dat is nog ruim 3 jaar. Empel is
voorlopig dus niet van me af, ik
heb er zin in!’
De Stempel is blij met zoveel ervaring en enthousiasme en wenst
Paul heel veel succes toe in ons
mooie dorp.
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Winter in Empel

Fotocollage door Ruth Prinsloo; zie ook de achterzijde van deze Stempel
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Lief en leed

Lief en leed

DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor
alle fijne steun, bloemen en kaarten
na het overlijden van ons mam en onze
lieve oma

Beste Empelnaren,

Mieke Heijmans
Zij blijft voor altijd in ons hart ...
Yvonne, René, Laura, Sara en Lize

Huiswerkbegeleiding
bij Sociaal Cultureel
Centrum de Schans

Ingezonden door Michel Lensen, wijkwerker

Op 22 februari is een groep enthousiaste
vrijwilligers gestart met het aanbieden
van huiswerkbegeleiding voor groep 6
t/m 8, in samenwerking met Kinderwerk
Farent.
Elke maandagmiddag van 14:30 tot 16:00
is er ruimte beschikbaar om in alle rust
aan je huiswerk te kunnen werken. Er zijn
vrijwilligers met en zonder onderwijsachtergrond aanwezig.
Het is geen bijles maar ondersteuning
en uiteraard het bieden van een rustige
werkplek.
Behoefte aan een rustige werkplek of
een steuntje in de rug na deze lastige
maanden? Dan kun je je opgeven voor de
huiswerkbegeleiding.
LET OP: beperkt aantal plekken beschikbaar.
Graag de volgende gegevens doorgeven:
Naam en achternaam kind:
Naam en achternaam ouder:
Telefoonnummer ouder/verzorger:
Leeftijd kind:
Welke school zit je:
Aanmelden bij: brittvanrozendaal@farent.
nl
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Woorden schieten tekort om iedereen
persoonlijk te kunnen bedanken maar wat
was het hartverwarmend om te zien dat
zo velen een steentje hebben bijgedragen
aan de zoektocht en uitvaart van
Julius de Bekker

Hartelijk dank
Ingezonden bericht

Op de eerste maandag na de carnavalsvakantie
vonden wij onderweg naar school deze vrolijke
en opbeurende steen op het muurtje naast
de kerk. Veel dank aan de maker en plaatser!
Onze zoon uit groep 1 vindt het nog erg moeilijk om naar school te gaan, de steen bewaart
hij nu als geluksbrenger in zijn schooltas.
- familie Keijsers

Ooievaars in Gewande Stempeltje
Ingezonden door Jeanne Hoedemakers

DE STEMPEL OVER OF GEMIST?
Kijk eens bij minibieb De Boekenruif.
Daar liggen meestal wel wat extra exemplaren in de boekenkast.
De minibieb staat (overdekt) op de oprit
van Zeewaardin 4.
Van harte welkom.

Stempeltje
VERLOREN
Ik ben bij het wandelen in Empel of langs
het Maximakanaal twee zilveren armbanden verloren. Misschien heeft iemand ze
gevonden.
Jeanne Prins: tel 073-6421242 of 06
34937556.
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ITRepairshed: Expertise en Service in ICT
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Ingezonden door Floris Benink

Mag ik mij aan u voorstellen?
Mijn naam is Floris Benink en
in het najaar van 2018 kwamen
wij hier in Empel wonen. We
ontvingen een hartelijk, warm
welkom van alle buurtbewoners
van Empel en wij wonen hier nog
steeds hartstikke naar ons zin.
Keuze voor ICT
Ik vond ICT altijd al een interessant onderwerp. Ik kan me daarbij helemaal verdiepen in allerlei
problemen. De uitdaging bestaat
er voor mij in om altijd tot de
beste oplossing te komen. Mijn
afgeronde ICT opleidingen ondersteunen me daarin. Ik ben kundig
op zowel software- als hardware
gebied en heb veel praktische
kennis en inzicht. Niets is voor
mij teveel.
Start eigen bedrijf
Ik heb een aantal jaren gewerkt bij eenmansbedrijven en bij
computerwinkels. Ik was daar verantwoordelijk voor reparaties/
nieuwbouw en het oplossen van computerproblemen. Nu is het
dus zover dat ik mijn eigen bedrijf heb gestart op basis van één

van mijn favoriete hobby’s.
ITRepairshed
ITRepairshed is vooralsnog een
eenmansbedrijf met alle benodigde
vakkennis en verstand van zaken
op het gebied van ICT. Daarbij staat
de bescherming van de privacy van
mijn klanten voorop. Ik ga dan ook
zorgvuldig met u en al uw persoonlijke bestanden om zodat er geen
enkel bestand verloren gaat.
De klant voorop
Professionaliteit staat voor mij voorop en ik streef altijd naar een
goede prijs / kwaliteit / service verhouding. Ik wil het probleem
van elke klant zo goed mogelijk kunnen oplossen of de juiste
oplossing aandragen, zodat elke klant tevreden en met een fijn
gevoel weer achter de computer gaat werken. Ik hoop u als klant
te mogen verwelkomen en al uw problemen onder handen te
mogen nemen!
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht op mijn website:
https://www.itrepairshed.nl/ Of volg ITRepairshed op Facebook:
https://www.facebook.com/ITRepairShed/ en Instagram
https://www.instagram.com/itrepairshed/

Beetje bij beetje weer muziek in Empel
Ingezonden namens Drumfanfare Exempel door Dennis van Rooij
Het is ons allemaal natuurlijk niet ontgaan, een jaar lang zitten
we nu in de corona pandemie. Net als iedere andere vereniging en organisatie is ook Exempel telkens druk in de weer om
vooral te kijken naar mogelijkheden. Na een lange periode van
totale lockdown zijn we blij dat er weer een klein lichtpuntje
aan het eind van de tunnel te zien is voor ons als vereniging.
Na de laatste persconferentie en de
nieuwe afgekondigde
maatregelen/versoepelingen hebben we,
wat inmiddels traditie
lijkt te worden,
contact gelegd met
enkele (lokale) overheidsinstanties en
de branche waar wij
als muziekvereniging
bij aangesloten zijn. We zijn dan ook blij het volgende te kunnen
melden: we gaan weer langzaamaan opstarten!
Nee, helaas nog geen repetities van onze Marchingband en
Stageband NEXT. Maar, daarentegen, mogen de boys en girls van
Jong Exempel weer starten met ‘repeteren’. Wel zijn we nog in
afwachting of we ook daadwerkelijk mogen gaan doen waar we
zo goed in zijn, namelijk samen muziek maken. Toch zijn we heel
blij dat we jullie kunnen vertellen dat we gaan starten met de
eerste stappen voor de nieuwe show van Jong Exempel.
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In een wereld vol TikTok en muziek is dansen niet meer weg te
denken. De naam van de nieuwe show wordt dan ook ‘DANCE
DANCE DANCE’ waarin populaire dansmuziek van de laatste
jaren ten gehore wordt gebracht!
Dit is een moment waar we al heel lang naar uitkijken, maar wat
tegelijkertijd enorm spannend is. Voor de meeste muzikanten
wordt dit namelijk de eerste showrepetitie ooit bij Exempel.
Door middel van kleine ‘spelletjes’ en oefeningen gaan we de
kinderen klaarstomen om te starten met de show. Met andere
woorden: de goede schoenen mogen weer uit de kast, de
choreografie-boekjes worden voorbereid en de kids staan te
trappelen om weer met elkaar te doen wat ze het aller-allerleukste vinden.
Natuurlijk blijven we als vereniging erg voorzichtig met deze
situatie. We houden ons aan de gestelde maatregelen en hygiënerichtlijnen om
op een zo verantwoord mogelijke manier samen
onze hobby uit te
kunnen oefenen.
BAND READY?!?!
PLEASE START THE
SHOW!
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Hart voor je Vermogen: persoonlijk vermogensbeheerder in Empel
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‘Nieuw in Empel’ in samenwerking met Nadia Bellussi - de Feijter

Voor ons zit een enthousiaste, ervaren en deskundige vermogensbeheerder.
Beleggingsexpert Nadia Bellussi-de Feijter heeft, met meer dan
25 jaar ervaring in de financiële wereld, de knoop doorgehakt
en gaat als onafhankelijk, zelfstandig vermogensbeheerder aan
de slag.
Nadia is getrouwd met Eimert en moeder van Quintijn (11) en
Phaedra (9) en ze wonen sinds 2015 op de Tarweakker in Empel.
Daarnaast is zij ook bestuurslid, penningmeester & fondsenwerver bij het Vicki Brownhuis, een ontmoetingshuis voor mensen
met kanker in ’s-Hertogenbosch.
Waar komt je voorliefde voor beleggen vandaan?
‘Op mijn 21ste heb ik mijn eerste aandeel en optie gekocht om
mijn studiefinanciering aan te vullen, en dat werkte’, vertelt
Nadia lachend. Na 17 jaar ABN AMRO en 10 jaar Van Lanschot
Private Banking heeft Nadia als beleggingsspecialist, directeur
beleggen én senior vermogensbeheerder méér dan haar sporen
verdiend. Ze is één van de weinige vrouwelijke vermogensbeheerders in Nederland. ‘Dat is best gek, want uit onderzoek blijkt
dat vrouwen betere beleggingsresultaten boeken dan mannen’,
zegt Nadia met trots.
Waarom zou je overstappen van je bank naar een zelfstandige,
onafhankelijke, beheerder?
‘Vooral voor de persoonlijke aandacht die je krijgt en de korte
communicatielijntjes. Ik ga voor de optimale mix tussen risico
en spreiding zonder onnodig te handelen. Iedere klant krijgt een
maatwerkportefeuille.’ Wisseling van contactpersoon, is bij Nadia, als zelfstandig ondernemer niet aan de orde. ‘Daarbij is het
ook fijn als je beheerder lekker dichtbij woont’. De instapgrens
voor persoonlijk vermogensbeheer is al gauw € 1 miljoen. Bij Nadia ben je als particulier, ondernemer of stichting aan het juiste

adres vanaf 200 duizend euro. ‘Ik maak voor mijn klanten graag
onafhankelijke beleggingskeuzes: individuele aandelen/obligaties, trackers,
(thema)beleggingsfondsen, vastgoed, en
gestructureerde producten behoren ook
tot de mogelijkheden. Echt maatwerk,
dat precies bij jou past.’
Dus wat zijn de voordelen als jij het
vermogen gaat beheren?
1. Meer rust en tijd, je vermogen is in vertrouwde, ervaren
handen
2. Een échte maatwerkportefeuille
3. Onafhankelijke selectie van beleggingsinstrumenten
4. Altijd direct contact. Bij jou thuis of bij mij thuis of op kantoor.
Jij kiest!
Nadia is aangesloten bij THB Vermogensbeheer. Zij bestaan
23 jaar en hun specialisten hebben samen meer dan 144 jaar
ervaring. De beheerportefeuilles worden ondergebracht bij ABN
AMRO en BinckBank,
dus gegarandeerd
veilig.
‘Gun je vermogen
persoonlijke aandacht’, rondt Nadia af. Ze bespreekt graag de
mogelijkheden onder het genot van een lekker kopje koffie (en
een kneeltje?). De Stempel is trots dat Empel nu beschikt over
een vakkundige, vrouwelijke vermogensbeheerder en wenst
haar veel succes als zelfstandig ondernemer.
Meer informatie? Bel Nadia op 06-53 86 42 85 of mail naar
n.bellussi@thbvermogensbeheer.nl

Zé voorkom je troost-eten en eten uit verveling
Column door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Veel mensen werken thuis, bewegen een stuk minder, eten
ongezonder en snacken meer dan dat ze eerst deden. Vaak uit
verveling of als troost omdat je niet lekker in je vel zit. Herkenbaar? Dít kun je doen om te voorkomen dat je gaat eten uit
troost of uit verveling.
Bewustwording
Vaak eet je extra dingen, zonder dat je er heel erg van bewust
bent. Schrijf eens een paar dagen op wat je allemaal eet en
drinkt. Dat geeft veel inzicht en zorgt voor een stuk bewustwording.
Merk op waarom je eet
Eet je omdat je honger hebt, uit verveling of omdat je moe of gestrest bent? Als je leert opmerken dat je eet omdat je jezelf wilt
troosten, probeer dan niet direct toe te geven aan een snackaanval. Zoek bijvoorbeeld afleiding door een rondje te gaan wandelen of iemand te bellen, zodat het gevoel wegzakt. De drang naar
iets lekkers zakt meestal na 20 minuten.
Leg gezonde dingen in het zicht
Vaak eet je sneller uit verveling of emotie als er iets lekkers in
het zicht ligt. Leg ongezonde dingen dus op een plek waar je niet
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vaak komt (of nog beter, haal het niet in huis) en zet de fruitschaal en snackgroente in het zicht.
Drink genoeg
Zorg dat je voldoende drinkt op een dag (1,5 – 2 liter). Voldoende vocht in je lichaam geeft namelijk minder snel een
hongerprikkel. Neem bijvoorbeeld
een glas water voor elke maaltijd
of drink wat meer water tussen je
maaltijden door.
Kom in beweging
Als je meer beweegt, dan heb je
minder tijd om te snacken en je
aandacht naar eten kan afnemen.
Ook zorgt bewegen voor een gezonde vicieuze cirkel. Dus kom van
die bank af en ga lekker een stuk
wandelen of fietsen, of volg een online sportles.
Vragen?
Ik adviseer je graag, kijk op www.personalvoedingscoach.nl
7
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KC ‘t Wikveld

Ingezonden door Marjan Huisman

Wikveld voor jou
Sinds woensdag 3 februari hangen er voor iedere ruimte van ons
Kindcentrum posters met: ‘Wikveld denkt aan jou, samen staan
we sterk! Jij zit in ons WIKVELDhart!’ Tijdens de eerste lockdown
hadden we een vergelijkbare actie.
We willen hiermee
laten zien dat we aan
elkaar denken, ook
als we elkaar even
niet in het echt zien.
De bedoeling van
onderwijs en opvang
is meer dan alleen rekenen, taal, lezen of spelen. ’t Wikveld is
een plek waar we elkaar ontmoeten, helpen en er voor elkaar
kunnen zijn. Als we niet fysiek bij elkaar zijn, voel je dat direct.
Bij de opvang en online proberen we dat gevoel zo veel mogelijk
te benaderen. En we doen meer! Het zien en ontdekken van
talenten bij (jonge) mensen vinden we super belangrijk.
Wat levert het op? Het belangrijkste wat we hiermee bereiken is
dat (jonge) mensen:
- Met hun talent aan de slag gaan

- Hun talent kunnen delen met een klein stukje
van de wereld
- En vooral, in een korte tijd, heel veel mensen een beetje blijer
maken.
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 voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding (indien mogelijk).

Wes uit groep 6 heeft brownies gebakken voor de politie.

Subtiel

Door Ton Geerts

Stabiliteit is wel een van de pijlers waar ik lekker op ga. Niet dat
alles altijd hetzelfde moet blijven hoor. Dat ‘vroeger was alles beter’ voelt voor mij een beetje als verstokt. Oude mensen
hebben best vaak gelijk, maar wat als hun gelijk niet aansluit bij
mijn gevoel? Dan blijft het toch vervelend. Dus doe ik het lekker
eigenwijs op mijn eigen manier. Toegegeven, het zou echt niet
voor het eerst zijn dat ik daarna terug kijk om vast te stellen
dat die ouderen het nog niet zo bij het verkeerde eind hadden.
Maar ja, ervaring is iets waarvan je pas weet wat het is, op het
moment dat je het hebt…
Meedoen
Nee, ik ben niet zo van de nieuwe hippe dingen; hoef niet zo
nodig grijze muren in huis omdat dat in is, of een Senseo koffiezetter. Maar ik ben enkele jaren geleden dan weer wel elektrisch
gaan rijden, heerlijk! En inmiddels zie ik in de straat steeds meer
elektische auto’s verschijnen. Gelukkig maar, want als we vastgehouden hadden aan wat we hadden, dan stond de straat nog vol
met paarden.
Richting geven
‘Alles moet anders’ past beter bij politieke partijen, maar daarbij
voel ik me minder thuis. Juist de weg van de geleidelijkheid geeft
mij energie voor continue verbetering. Deze Stempel komt uit op
de dag dat we mogen stemmen. Het moment voor elke burger
om een klein stukje richting te geven aan de nieuwe koers die we
als Nederland gaan varen. Zonder iets te kunnen voorspellen lijkt
het veilig te zeggen dat de verandering hier heel veel kleiner zal
zijn dan in Amerika.
Keuzes maken
Wat voor mij een kleine verandering is, kan voor een ander echter ook een aardverschuiving zijn. Toen ik na 15 jaar bij dezelfde
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werkgever collega’s vertelde dat ik zelf gekozen had mijn carrière
bij een ander bedrijf voort te zetten omdat ik daar gewoon zin in
had, reageerden sommige collega’s met begrip en instemming,
maar heel veel anderen waren stomverbaasd. En ondanks dat ik
15 fantastische jaren daar gehad heb, waar ik ontzettend positief
op terug kijk, ben ik blij dat ik toen die stap gezet heb. Tegelijkertijd is het ook hartverwarmend te zien dat er collega’s gelauwerd
worden met 40 jaar dienstverband en nog elke dag met plezier
naar hun werk gaan.
Wat was…
Als ik terug kijk op veranderingen, dan lijkt de weg meestal
geleidelijk gegaan te zijn. Of het nu gaat om de opkomst van het
internet, de mobiele telefoon of de mega stores. Het is vanzelfsprekend geworden door de tijd en op subtiele wijze zijn dit
soort dingen onderdeel van het dagelijks leven geworden.
Wat komt…
Maar als ik vooruit kijk naar verandering, dan lijkt van subtiliteit
weinig sprake: de energie transitie, de komst van windmolens of
van het gas af. Allemaal zaken die ons voorspeld worden voor de
komende periode en snel moeten worden ingevoerd. Zouden we
daar over 20 jaar ook op terug kijken als subtiele verandering?
Covid
De onverwachte impact
van de Covid pandemie,
heeft mij wel met de neus
op de feiten gedrukt dat,
hoe subtiel ik het ook zou
willen, grote veranderingen
ook op ons pad komen en
een plekje krijgen.
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’t Wikkie
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Ingezonden door Lambert Caljouw

Wat was het koud!
Begin februari dook de temperatuur in sommige nachten tot
wel -14 graden. Zelfs met een dikke jas aan was het koud! Ook
voor de dieren op ‘t Wikkie en de vrijwilligers was het geen gemakkelijke week. De waterbakken en de kranen waren bevroren
en het slot op de vogelkooi zat ook muurvast. Helaas zijn er ook
twee parkietjes en twee cavia’s die het niet overleefd hebben.
De cavia’s hadden een warm hok maar op de één of andere
manier besloten ze ‘s nachts buiten te blijven en hebben ze de
kou niet overleefd. Maar gelukkig zijn de temperaturen inmiddels omgeslagen en kunnen de dieren heerlijk genieten van het
voorjaarszonnetje.

Wikkie in het nieuws
Vlak voor de vrieskou hadden we belangstelling van DTV en Omroep Brabant die beiden een uitzending hebben gemaakt over
de dieren die soms bij ons over het hek worden gegooid. Als je
de uitzendingen nog eens terug wilt zien: Zoek op DTVnieuws.
nl en Omroepbrabant.nl maar eens op ‘Wikkie’. We hopen dat
met deze uitzendingen het dumpen van dieren bij ‘t Wikkie echt
ophoudt en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt
voor de eigen huisdieren.

KC Caleidoscoop

Dierennieuws
Blijkbaar heeft Rambo het in de herfst goed kunnen vinden met
de schaapjes van ‘t Wikkie want bij drie van de vijf schaapjes
lijken lammetjes in aantocht! We wachten met spanning de komende weken af. Ook de schildpadden mogen binnenkort weer
naar hun vijver en dus eindelijk uit die donkere garage waar ze
goed tegen de vorst beschermd waren. Bij de konijnen zijn de
twee mannetjes inmiddels ‘geholpen’ en mogen ze straks bij de
vrouwtjes zodat we in totaal weer 10 konijntjes rond hebben
lopen.
Bomen
De gemeente heeft een aantal zieke en dode bomen verwijderd
uit ‘t Wikkie. Dat is natuurlijk fijn, maar daardoor is het nu wel
erg kaal, zeker op de konijnenweide. We maken ons wel wat zorgen over de zomer als het erg warm zou kunnen worden. Gelukkig heeft de gemeente toegezegd nieuwe bomen te gaan planten
en willen we kijken of we met een schaduwdoek de ergste hitte
kunnen voorkomen.
Voeren
Zoals in het item van DTV Nieuws al aangegeven, hebben we nog
steeds last van mensen die de dieren voeren met ongeschikte
producten! Soms liggen er uien, aardappelschillen, eierschalen
enzovoort, op het terrein. Af en toe een winterpeen of de stronk
van een broccoli door het hek aan een geit voeren kan natuurlijk,
maar van troep worden ze echt ziek! Naast het leed voor de dieren kost het ons ook hoge dierenartsrekeningen waar we geen
andere leuke dingen meer voor kunnen doen. En... de Empelse
rattenplaag gaat op deze manier natuurlijk ook nooit over. Dus
alsjeblieft: Gooi géén eten over het hek!
Wil je naast deze stukjes in de Stempel nog meer weten over
‘t Wikkie en zelf reageren? Bezoek dan onze Facebook pagina
www.facebook.com/hetwikkie.

Ingezonden door Anita van den Berg

Terug naar school
Wat een enerverende tijd hebben we achter de rug! Net als iedere andere school in Nederland, heeft Caleidoscoop de deuren
moeten sluiten i.v.m. corona en werd het onderwijs digitaal verzorgd. Gelukkig mochten we de week vóór Carnaval weer open,
zodat de kinderen terug konden keren op hun vertrouwde plekje
in de klas. Natuurlijk zijn er aanpassingen gedaan en is niet alles
gewoon. Maar er wordt weer gespeeld en gewerkt: de school is
weer tot leven gekomen! We hopen van harte dat dit zo blijft.
Trots
Trots zijn we op alle kinderen en ouders! Er is hard gewerkt tijdens de periode van thuisonderwijs en dus kregen alle leerlingen
KANJER koeken mee naar huis, om te delen met hun ouders!

Carnaval
Naast hard werken is er tijd gestoken in het ontmoeten van
elkaar en ook voor carnaval. Nee, niet centraal in de school of
in D’n As met z’n allen hossen. De Prins(es) en Gevollug en De
Slotschatjes: we hebben ze gemist! Toch is er in alle groepen
op gepaste manier feest gevierd en kijken we terug op een fijne
start met elkaar.
Voor informatie over het onderwijs op Caleidoscoop en/of het
aanmelden van een leerling, kunt u contact opnemen via 0738225432 voor een afspraak.

www.empelsnieuws.nl

11

maart | 21

12

www.empelsnieuws.nl

maart | 21

Bestuursraad Empel en Meerwijk

Het volledig verslag van deze en voorgaande vergaderingen is online te lezen via de website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de online
bestuursvergadering van 26 januari 2021
Opening
De voorzitter opent de vergadering en
heet alle aanwezigen welkom. De heer
Hoskam is verhinderd en wordt vervangen
door de heer Geers.
Ontwikkeling Empels Gat
De heer Blanksma meldt dat hij met
de heren Bergenhenegouwen en Van
Sleeuwen (projectleidergemeente)
een overleg heeft gehad. Daarin is de
stand van zaken besproken. Het gaat
om het voorontwerpbestemmingsplan
voor de nieuwe woonbootlocaties Van
Veldekekade en Rosmalense Plas (‘Empels
Gat’). […]
Overeenkomsten
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de uitwerking van de concept
overeenkomsten die worden gesloten
met de bewoners voor de nieuwe
locaties. De uitgangspunten voor de
contracten (juridisch en financieel) zijn
in informatiebijeenkomsten in januari en
februari 2020 met hen besproken.[…]
Overige werkzaamheden
In de afgelopen maanden zijn ontwerpen
voor bergingen en loopbruggen aan
de Van Veldekekade nader uitgewerkt
aan de hand van de visie op het Zuid
Willemspark. Daarnaast is nader
onderzoek gedaan naar de wijze waarop
de eilanden aan de Rosmalense Plas het
beste kunnen worden aangelegd en naar
het intakelen van de woonboten aldaar
(technische aspecten, route, afstemming
Rijkswaterstaat).[…]
Vervolgproces
Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan het dossier voor
het college van de vaststelling van de
inspraakreacties en de aanbieding van
de concept-contracten. De gemeente
verwacht dat de woonbootbewoners nog
begin dit jaar zullen worden gevraagd
een definitieve keuze te maken tussen
indikken op de Ertveldplas (op basis van
een persoonsgebonden overgangsrecht)
of een definitieve ligplaats aan de Van
Veldekekade of de Rosmalense Plas.
Als de bewoners hun definitieve keuze
hebben gemaakt, dan zal op basis
daarvan een indeling (van de woonboten
over de beschikbare ligplaatsen)
worden gemaakt. Als de indeling van
de boten op de locaties bekend is,
zal het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage worden gelegd. Met de heer Van
Sleeuwen is afgesproken dat de
www.empelsnieuws.nl

bestuursraad geïnformeerd wordt zodra
er officiële communicatie plaatsvindt over
de Ertveldplas richting bewoners. De heer
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 dat in de eerste helft van 2021
gereed zal zijn.
Een toekomstbestendig centrum
De heer Trommar meldt dat er nog
gewerkt wordt aan de enquête. Als
het klaar is, wordt het getest door de
bestuursraad. O.a. om te kijken of de
vraagstelling juist en begrijpelijk is.
Daarna kan de enquête worden uitgezet.
Afstemming woningbouw
De heer Van Ballegooyen meldt dat
de bouwactiviteiten in Empel gestaag
vorderen. […]
Verkeerssituatie Emplina
De heer Van Ballegooyen meldt dat er
weinig verkeersoverlast is omdat er
nu heel weinig verkeer is. Er wordt op
het terrein wel bootcamptrainingen en
activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Twee weken geleden waren er ongeveer
30-40 mensen (kinderen en volwassenen)
ongeoorloofd op het terrein aanwezig.
Handhaving heeft dat probleem meteen
aangepakt.
Buslijn Empel (schouw)
De heer Van Ballegooyen meldt dat
hij contact heeft gehad met de heren
Berends en Ramackers. Er bleek sprake te
zijn van miscommunicatie. De gemeente is
bereid om samen met de bestuursraad de
openstaande actiepunten op te pakken.
De heer Berends zou de actiepunten
ambtelijk aanhangig maken bij wethouder
Kâhya. Er is een offerte bij de aannemer
opgevraagd om de problemen op de
busroute op korte termijn aan te pakken.
Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar
een mogelijk alternatieve route voor de
buslijn. De heer Van Ballegooyen heeft
daarnaast rechtstreeks contact gezocht
met Arriva. Daar is echter nog geen
reactie op ontvangen. De heer Geers
meldt dat dit onderwerp besproken is
met de wethouder Kâhya. Er is gesproken
over de wens om de busroute te wijzigen.
Hierbij zou een deel van Empel (met een
bedrijventerrein in ontwikkeling)

beter bediend worden en zou een
doorstromingsprobleem op de huidige
route vermeden worden (bevoorradend
vrachtverkeer op busroute). Arriva
vraagt de gemeente in dat geval om
aanleg van twee haltes op de Diepteweg
en om maatregelen te nemen voor
de veiligheid en doorstroming op de
Empelseweg en Proosdijstraat. Arriva
heeft geen bewaar tegen de gevraagde
route (na aanleg haltes en aanpakken
veiligheidsknelpunt) maar heeft ook geen
probleem met de bestaande route. De
gemeente heeft geen probleem met de
bestaande route en ziet net als Arriva
een evt. verkeersveiligheidsknelpunt
bij de gevraagde route (op de
Proosdijstraat); nader onderzoek en
ontwerpwerk is nodig om te zien of/
hoe dit opgelost kan worden. Er moet
eerst een afweging gemaakt worden
tussen noodzaak (meerwaarde van de
route) en beschikbare middelen, voordat
een verzoek tot routewijziging kan
worden uitgewerkt. Zijn er überhaupt
mogelijkheden om de busroute te
verleggen in relatie tot de kosten die
daarmee gemoeid zijn? Dat zal ambtelijk
uitgezocht moeten worden, alvorens er
op bestuurlijk niveau een standpunt over
ingenomen kan worden.
De heer Van Ballegooyen geeft aan dat er
twee onderwerpen zijn: 1.Het verbeteren/
opwaarderen van de knelpunten die uit
de enquête naar voren zijn gekomen, met
name de aanleg van drempels en 2. Het
verzoek om de busroute te verleggen. De
bestuursraad ziet het eerste punt meer als
onderhoud van de huidige route en het
tweede punt als een enorme verbetering
van de route omdat daarmee ook Empel
Oost en de nieuwbouw wijk van openbaar
vervoer wordt voorzien. Routeverlegging
biedt ook kansen voor de ontsluiting op
de Godschalxstraat en voor de oversteek
van het fietspad bij d’n As. Verder wordt
een groot deel van het snelheidsprobleem
opgelost als de busroute over de
Diepteweg loopt. De heer Geers heeft
geen terugkoppeling gekregen over de
aanpak van de knelpunten. Over de
wijziging van de route moet nog een
bestuurlijke afweging plaatsvinden.
De bestuursraad biedt aan om een
toelichting te geven op dit onderwerp
als daar behoefte aan is. Dat zal aan de
wethouder worden meegegeven. Mocht
er vanuit de wethouder nog behoefte
zijn aan een nadere toelichting door de
bestuursraad.
vervolg op blz 15
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Parochienieuws

Ingezonden door Paula Doorenbosch en pastor Piet de Jong

Vastentijd en Vastenactie
In alle grote godsdiensten is
de vastentijd een belangrijke
tijd. Orthodoxe joden houden
zich er streng aan. En sinds er veel moslims in ons land wonen,
hebben de meesten van ons wel gehoord van de ramadan. De
meeste moslims eten en drinken dan een maand lang niet van
zonsopgang tot zonsondergang. Ouderen onder ons weten dat
wij in onze katholieke kerk ook strenge vastenwetten hadden.
Vasten is een tijd van bezinning, je richten op wat er echt
toe doet in het leven. De vastentijd begint op Aswoensdag.
Aswoensdag trekt een scherpe grens tussen het plezier van
carnaval en de ernst van bezinning. Helaas stelt het plezier
van carnaval dit jaar als gevolg van het coronavirus niet veel
voor, tot verdriet van velen. En de strenge vastenwetten zijn
bijna allemaal allang afgeschaft. Maar toen die wetten werden
afgeschaft, werd ons wel gevraagd om in die 40 dagen dat de
vastentijd duurt wat soberder te leven en wat je op deze manier
uitspaart te geven aan mensen die zoveel tekort komen. Daar
herinnert ons de jaarlijkse Vastenactie aan. Dit jaar bestaat
de Vastenactie 60 jaar en is de opbrengst voor Zambia om
kansarme jongeren een beroepsopleiding te geven en daarmee
toekomstperspectief te bieden. In onze kerk wordt daar speciaal
voor gecollecteerd. Wilt u meedoen, doe dan iets in een envelop
en stop dat in de brievenbus van de kerk, Proosdijstraat 14 of
maak iets over op: NL66 RABO 0121910601, Parochie H. Maria
Landelinus, o.v.v. Vastenaktie 2021.
PLUS-pakketten, opnieuw een succes!
Ook dit jaar was de zegeltjesactie van de PLUS
weer een groot succes. Onze gemeenschap
heeft ruim 75 pakketten bij elkaar gePLUSt.
Bijzonder dat zoveel mensen de moeite
hebben willen nemen om de zegeltjes van de
PLUS beschikbaar te stellen om zo een beetje
vreugde te brengen in het leven van mensen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Het is een klein gebaar dat zijn uitwerking
niet mist. Een aantal pakketten hebben hun
weg gevonden in onze Empelse gemeenschap. De resterende
pakketten zijn naar de voedselbank gegaan. Namens al die blije
mensen dankjewel!

Op weg naar Pasen
Als deze Stempel in de bus verschijnt zijn we al halverwege op
weg naar Pasen. De diensten rond Pasen gaan ondanks corona
door. Wel is vooraf intekenen nodig om deze bij te wonen.
Er liggen intekenlijsten in de Mariakapel. Bellen kan ook: 06
10594108

Palmzondag 28 maart, viering om 09.30 uur
Als een koning wordt Jezus ingehaald, maar zijn vijanden staan
klaar om hem om te brengen.
Herken je dat: Vandaag bejubeld, morgen onderuit gehaald?
Witte Donderdag 1 april, viering om 19.00 uur
Jezus stond op en deed het werk van een slaaf. Hij wast de
voeten van zijn leerlingen.
Herken je dat: dienende liefde als hoogste norm?
Goede Vrijdag 2 april, Kruisweg om 15.00 uur(voor de
kinderen) en om 19.00 uur
‘Mijn God, mijn God waarom heb je mij verlaten’
Herken je dat: door iedereen verlaten?
Stille zaterdag 3 april, viering om 20.30 uur
‘En ze legden Hem in een graf’.
Herken je dat: blokkades van alle kanten, vastgezet, waarheen?
Pasen zondag 4 april, viering om 09.30 uur en om 11.00 uur
Geloven in de verrijzenis is geloven dat de liefde altijd overwint.
Herken je dat: bevrijd worden, dat bevrijdende gevoel, herleven?
Sam’s kledingactie:
Op zaterdag 17 april kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw
gebruikte kleding, weer in plastic zakken verpakt, voor de kerk
inleveren. Sam’s kledingactie komt de kleding weer rond 12.00
uur ophalen. De opbrengst komt ten goede aan Mensen in
Nood. Deze keer voor betere
leeromstandigheden voor
schoolkinderen in Kananga, in
Congo. De actie is elk jaar in
Empel weer een groot succes.
Hartverwarmend!

vervolg bestuursvergadering

Kerstdiner
Namens de bestuursraad is in december
een kleinigheidje aan 11 mensen gegeven.
Zij waren zeer enthousiast daarover en
bedanken de bestuursraad daarover. Het
idee om een diner te verzorgen voor hen
gaat door zodra dat mogelijk is.
Balkbrug Oost
Mevrouw Van de Sande informeert naar
de stand van zaken rondom de overlast
bij Balkbrug Oost. De heer Geers geeft
aan dat er na het plaatsen van de twee
camera’s negen meldingen zijn geweest
van diverse aard. Dit heeft geleid tot een
drietal stopgesprekken met bewoners.
www.empelsnieuws.nl

Daarnaast is voor één bezoeker, die
ernstig overlast heeft veroorzaakt, een
gebiedsverbod Balkbrug Oost opgelegd.
In samenwerking met ZAYAZ, Springplank,
Zorg- en veiligheid/CvTB/ OOV wordt
gekeken naar het zorgkader en waar
deze geïntensiveerd kan worden. Deze
integrale aanpak is reeds gedeeltelijk
gerealiseerd. Het cameratoezicht heeft
zeker een positieve preventieve werking.
Het toezicht- en handhavingstraject is
integraal afgestemd met de aangestelde
fysieke beheerder (Springplank) / Politie
en THOR (Toezicht en Handhaving
Openbare Ruimte).

Rondvraag
[..]
Overlast door jongeren bij Plus
supermarkt. Er is regelmatig sprake
van overlast door jongeren bij de Plus
supermarkt. Op verzoek van de
wijkmanager zal de bestuursraad
daarover in gesprek gaan met de
eigenaren van de Plus.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om
20.45 uur. De volgende vergadering van
de BR is gepland op dinsdag 2 maart
2021.
15
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Nieuws uit ’t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

Hoe hebben jullie de carnavalsdagen beleefd ? Ook zo genoten
van sneeuw en ijs? Het was mooi om elkaar buiten en op afstand
te treffen tijdens het schaatsen of sleeën. Links en rechts ook de
Slotgatse vlag buiten zien wapperen. Zelfs hier en daar gezellige
muziek gehoord, het kriebelde wel. Ook toen de basisschoolkinderen met hun, door ons verzorgde, caranavalspakket voorbij
kwamen lopen. Maar voor de rest moest alles virtueel en daar
waren mooie initiatieven voor. Maar toch, dat virtuele carnavallen… da’s net nie. Het voelde als bier zonder schuim, als snert
zonder worst, als Bert zonder Ernie, dat moeten we niet nog een
keer mee willen maken.
Het gaf ons wel de tijd om na
te denken over de komende
carnaval. Wat moest het nieuwe
motto worden? Carnaval in
2022 waarin we alles dubbel en
dwars in willen halen. Een jaar
met 2 x 11.

Een jaar waarin we willen beesten, feesten en genieten, omdat
we elkaar zo lang niet hebben gezien, gesproken of geknuffeld.
Daarom is het motto voor 2022:

EDD heeft zin in haar (hopelijk)
12e editie

Koningsdag in Empel

Ingezonden door team EDD

Lieve kinderen uit Empel,
Wat een tegenvaller was dat vorig jaar toen EDD niet door kon
gaan. Niet genieten van 3 heerlijke dagen vol leuke activiteiten
met vrienden en vriendinnen om de zomervakantie af te sluiten.
En zelfs met kerst waren we in lockdown waardoor ook de feestdagen heel anders zijn geweest voor iedereen.
Positief blijven
Wij als organisatie van
EDD blijven positief en
duimen dat de aankomende editie wel door
mag gaan. Daarom zijn
we gewoon druk bezig
met het bedenken van
leuke activiteiten binnen
het thema!

Groene polo’s
Wat al wel zeker is, is dat de organisatie een klein beetje veranderd is. Voorheen zag je ons in groene en roze polo’s rondrennen op het terrein. Groen was de organisatiecommissie en roze
was de activiteitencommissie. Maar toen de EDD vorig jaar niet
doorging en we tijd “over” hadden zijn we gaan kijken of we
dit misschien niet beter anders in zouden kunnen delen. Jullie
weten natuurlijk niet wie wat doet en voor welke vraag je bij wie
moet zijn. Best onhandig toch?! Vanaf de volgende EDD dragen
we allemaal een groene polo en kunnen we als 1 team iedereen
helpen bij vragen. Veel gezelliger ook om het echt met zijn allen
te regelen en organiseren!
Wij hebben al zin in de 12e editie van de EDD en gaan ons best
doen om er weer een groot feest van te maken! Groetjes van
Mireille, Merijn, Claudia, Sandra, Ron, Kirsten, Danielle, Sharon,
Marleen en Lieke.

www.empelsnieuws.nl

’t Slotgat trekt alles ut de kast
Terwijl ik dit schrijf is de lockdown nog maar eens verlengd,
is de avondklok nog steeds van kracht, máár mogen kappers
en schoonheidsspecialisten weer open en kunnen middelbare
scholieren weer naar school.
Er lijkt licht aan het eind van
deze tunnel. Laten we hopen
dat we rond de zomer weer
iets van ons oude normaal
terug krijgen. Tot die tijd, blijf
gezond en pas op elkaar!
Je kunt ons bereiken via slotgat@gmail.com

Ingezonden door Chantal Verhoeven; fotografie Gisela Merkuur

Dit jaar zijn er in Empel activiteiten op Koningsdag. Op initiatief
vanuit de gemeente Den Bosch trekken wij, het Oranjecomité
Empel & Gewande, dit jaar samen op met Oranjeverenigingen
uit andere kernen. Deze samenwerking maakt dingen mogelijk
die anders voor onszelf niet realiseerbaar zouden zijn. De traditionele activiteiten op Koningsdag in Empel, de fietstocht met
Exempel, de Springkussens, FIFA-voetbal en de vrijmarkt zijn niet
realistisch. Wel bieden wij, mede dankzij al onze donateurs de
kinderen in Empel een leuke buitenactiviteit aan.

Bij het opstellen van dit bericht waren de voorbereidingen
van de activiteiten nog in volle gang. Op het moment dat u dit
artikel leest in de Stempel is het programma van Koningsdag in
Den Bosch al wel bekend, zie hiervoor onze facebookpagina en
Empels Nieuws.
Wij kijken uit naar een gezellige Koningsdag en rekenen op jullie
deelname.
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Minibieb De Boekenruif geopend
Ingezonden door Marjos le Duc

Op de oprit van Zeewaardin 4 is sinds begin februari een minibieb te
vinden. Je vindt er boeken voor volwassenen én kinderen. De minibieb
is er om (gratis) een boek te komen uitkiezen, lenen, ruilen of gewoon te houden. Een
boek brengen mag ook, graag zelfs. Laat het achter in de bieb zodat iemand anders het
na jou ook kan lezen. De boeken worden voorzien van een sticker van De Boekenruif
zodat iedereen weet dat het om een boek gaat dat gedeeld mag worden (en dus niet
bestemd is voor verkoop). Soms verhuist een boek naar een andere minibieb als er in
de Boekenruif geen plaats is of als het boek wel heel erg lang blijft liggen. Zo houdt
iedere minibieb de eigen collectie fris en gevarieerd. Kortom, er wordt goed voor de
boeken gezorgd zodat jij zeker weet dat zoveel mogelijk mensen er plezier van hebben.
De bieb is ook een kinderzwerfboekstation. Kinderen
kunnen er een boek komen uitkiezen of brengen en het
boek daarna, als ze dat willen, op reis sturen. Hoe dat
werkt wordt uitgelegd op de website
www.kinderzwerfboek.nl en bij de bieb zelf.
Inmiddels hebben al heel wat boeken hun weg naar een
nieuwe lezer gevonden. Volg de minibieb op facebook
voor de nieuwste aanwinsten: https://www.facebook.com/minibieb.boekenruif.empel .
Doe ook mee en deel ook je boeken. Lezen verandert je wereld.

Samenkomst 4 mei Dodenherdenking Empel &
Gewande vervalt
Ingezonden door Chantal Verhoeven, secretaris Oranjecomité

De samenkomst op 4 mei om 19.30 bij de
Empelsedijk en de Stille Tocht naar het oorlogsmonument waar we de gevallenen gezamenlijk
herdenken gaat ook dit jaar niet in de traditionele
vorm door. Op maandag 4 mei zal bij de reguliere
herdenkingsmonumenten in onze gemeente een
krans namens het stadsbestuur worden neergelegd. Namens het stadsbestuur zal het
Oranjecomité in Empel deze kranslegging bij het oorlogsmonument sober uitvoeren.
Dit om de kans op een toeloop van publiek zo klein mogelijk te maken. Gedurende de
gehele dag is het wel mogelijk om een persoonlijk eerbetoon te geven. Het oorlogsmonument is de gehele dag toegankelijk daarvoor.
Daarnaast roept de gemeente u op om gedurende de hele dag halfstok te vlaggen. De
gemeente vlagt halfstok, als bijzonder eerbetoon, bij alle herdenkingsmonumenten en
het Stadhuis en de St-Janstoren. Vanaf 19.00 tot 19.30 verzorgt DTV in samenwerking
met de gemeente ‘s-Hertogenbosch een speciale herdenkingsuitzending. Tussen 19.50
en 19.59.50 uur luiden alle kerkklokken in onze gemeente.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op met het Oranjecomité door een bericht te sturen naar oranjecomite.empel@gmail.com of neem contact
op met de secretaris van het Oranjecomité, Chantal Verhoeven via (06) 51 80 55 67.

Oproep deelname Open Atelierroute Empel

Ingezonden namens het bestuur door Jacquelien Cuppers

Op zaterdag 18 en zondag 19 september willen we de achtste
Open Atelierroute van Empel organiseren. Tijdens de ‘Open
Atelierroute Empel’ kunnen belangstellenden, tussen 11.00 en
17.00 uur, je atelier of woning binnenwandelen en kennis maken
met jou en je werk. Kom je uit Empel, Gewande of Meerwijk en
lijkt het je leuk om je werk te laten zien en eens te horen wat
anderen dan je familie en vrienden ervan vinden, doe dan mee.
Je mag ook een collega-kunstenaar mee laten doen op jouw locatie. Dit alles natuurlijk
onder voorbehoud in verband met COVID-19. Deelnamekosten zijn 55 euro. Voor meer
informatie en opgave kun je contact opnemen met
Leny de Vos-Van Erp, tel: 06-11105610 of lenydevos@gmail.com.
www.empelsnieuws.nl
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