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De van Bergens vestigden zich hier al eeuwen terug....
Door Marja van Kampen-Molenaar

De Stempel snuffelt graag in de groep “Ons Empel” op Facebook en las daar dat Petra van Bergen stamboomonderzoek
doet naar haar familie, die zich begin 17e eeuw vestigde in Het
Slot te Empel. Het resultaat blijkt meer dan alleen een optelsom van feiten, maar een boeiende speurtocht naar haar familie in Empel, Engelen, Meerwijk, Dieskant en de wijde wereld,
vervat in een vuistdik boek.
Het enthousiasme spat er af
Auteur Petra van Bergen is een ware spraakwaterval als het over
haar familie gaat. Met twinkelende ogen en een brede glimlach somt ze hartstochtelijk namen, jaartallen en anekdotes op
over de familie Van Bergen-Toebak. Zeker, de naam van haar in
Engelen geboren oma doet ook mee. Na een 3-jarige intensieve
speurtocht ziet ze de strijdvaardigheid van haar familie duidelijk
terug in haar voorvaderen.
Van Bergen en Toebak, een familiegeschiedenis
Door Petra van Bergen

Wie is toch die Petra den Otter, geboren van Bergen?
Deze jeugdige vrouw is een daadkrachtige duizendpoot, getrouwd met Rien die, net als “onze” Toon, in de tegels zit. Samen
hebben ze 2 volwassen kinderen. Al meer dan 30 jaar runt ze
lingerie-speciaalzaak Classic Style in Schijndel en veel vrouwen
weten die te vinden. Voor de research naar haar wortels reisde
ze van hot naar her en verder. Om echt alles te weten te komen
over haar familie, snuffelde ze in digitale archieven, maakte
intensief gebruik van telefoon, social media én familiepraat. Ze
schreef het liefst ’s morgens vroeg alles op en ach, verder was
het een kwestie van volhouden en dat kunnen de Van Bergens.
Borrelpraat of vleugje waarheid
De allermooiste verhalen gaan van mond tot mond, eeuwenlang.
Stilletjes gaat ’t gerucht, zonder waarborg zwart-op-wit, dat Adriaen van Bergen, de schipper van het Turfschip van Breda, familie
is. Hij bedacht de list om soldaten Breda binnen te smokkelen en
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zo de Spanjaarden te verdrijven tijdens de 80-jarige oorlog. Stel
je voor, ook een Van Bergen-standbeeld! Ach, het zou kunnen
dat zíjn nazaat
naar Het Slot
trok, ene Anna
van Orthen
huwde en alles
zo begon. Het
gevonden familiewapen blijkt
praktisch gelijk
aan dat van
Adriaen.
Een traantje wegpikken
Het toeval wil dat Petra een portretschilderij van een vrouw
kreeg, waarvan men beweerde dat het een Van Bergen was. Ze
plaatste een foto in de groep “Ons Empel” en tot haar en zijn opperste verbazing herkende een man uit Empel de vrouw en zocht
contact. Zij was de grote liefde en eerste vrouw van de vader van
deze man, maar stierf jong aan baarmoederhalskanker. Laat het
nu om haar tante Marie, de oudste dochter van Hendrikus van
Bergen gaan. Triest dat ze net voor baby Oscar, een pleegkindje,
zorgden en die daarna rücksichtslos weggehaald werd. Petra
wilde per se weten hoe het de baby verder verging. Niemand
wist het, maar zij kwam er tóch achter. Oscar werd later door
een kinderloos echtpaar uit het weeshuis opgehaald en kreeg
in zijn nieuwe woonplaats ‘s-Heerenberg een andere naam. Het
mooie is dat de Empelnaar en het ‘pleegkind’ nu contact hebben. “Als mijn vader voor hem had kunnen blijven zorgen was hij
per slot van rekening mijn oudste broer geweest”.
Interesse in deze familiegeschiedenis?
Het boek wordt in eigen beheer
uitgegeven, ruim 600 pagina’s
met foto’s, kaartjes plus een
harde kaft. De oplage is beperkt, maar schrijf je vóór 7 mei
via onderstaand emailadres in,
dan ben je verzekerd van een
exemplaar voor €49,95. Petra
houdt de boekpresentie op
zondag 13 juni, de sterfdag van
haar vroeg overleden vader.
Wij zijn onder de indruk van
Petra’s doorzettingsvermogen
en zeg nou zelf: zo staat Empel ook weer ‘ns op de kaart. Dank
daarvoor. Info: classicstylelingerie@gmail.com
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Lief en leed

Stempeltje

DANKBETUIGING

POETSHULP GEZOCHT

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en lieve woorden bij het overlijden van

Ik ben op zoek naar iemand die één à
twee keer per maand een hele dag samen
wil poetsen. Uiteraard tegen betaling.
Adres vlakbij ’t Wild. Tel.: 06-20615873

Piet van Boekel

Gedicht

Door Marjos le Duc-Kösters

DORP IN CORONATIJD

Gezin
altijd maar thuis
het huis,
om rust
verlegen,
verheugt zich
als
de klok
de lestijd
loslaat,
diepe zucht
Café
verplicht gesloten
de baas,
om rumoer
verlegen,
verheugt zich
als
de droom
nét niet
uiteenspat,
wat een klap
Voorjaar
stille hoop
de tijd,
om voorspoed
niet verlegen,
verheugt zich
als
corona
eindelijk “verdwijnt”
en het leven weer begint…
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Attentie buurtpreventie!
Ingezonden door Ronald ten Berge

Enige jaren geleden werd het gemeentelijk initiatief van Buurtpreventie ook
in Empel overgenomen en werd, net als
in enkele andere Bossche wijken, een
Buurtpreventie Team (BpT) opgericht.
Deze groep bestaat uit vrijwilligers van
20 tot 70+ jaar, mannen en vrouwen,
geboren Empelnaars en ‘import’. Ze
hebben allemaal een paar eigenschappen gemeen: ze houden van wandelen
(en fietsen) en van een schoon en veilig
Empel.
Signaleren en adviseren
U zult onze mensen in die gele jassen wel
kennen: altijd in tweetallen (verplicht),
soms fietsend, maar meestal wandelend
door de straten van Empel. Wij signaleren
(denk aan kapotte straatverlichting, te
lang verkeerd geparkeerde auto, gestort
vuil enz.) en soms adviseren we, maar
we zijn er vooral ter preventie. Een paar
leden van ons BpT Empel gaat nog wat
verder en loopt af en toe met de prikstok
rond om zwerfvuil op te ruimen. Weer
een ander lid kent half Empel en voelt na

zijn ronde vooral zijn schouder vanwege
het vele zwaaien. Buurtpreventie zal groepen die te vaak hinderlijk gedrag vertonen
wel in de gaten houden en misschien ook
een enkele keer aanspreken op dit gedrag, maar meer zullen wij niet doen. Die
taak ligt namelijk bij politie en BOA’s.

Kom erbij!
Uit onderzoeken is gebleken dat deze
vriendelijke manier van controle door de
eigen mensen erg wordt gewaardeerd en
zelfs het gevoel van veiligheid versterkt.
Voel jij je aangetrokken om via Buurtpreventie iets te doen in en voor ons mooie
dorp? Wil je wat meer informatie ontvangen over rechten en plichten of andere
zaken? Aarzel dan niet om contact op te
nemen.
Mijn naam is Ronald ten Berge en ik ben
de coördinator van het team. Je kunt me
bereiken via
Buurtpreventieteamempel@gmail.com
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Kinderfysiotherapie weer terug op de Brink in Empel
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Ingezonden door Rita van de Sande

18 jaar lang heeft Kinderfysiotherapie MWM in Empel, op de
Brink onder het oude gemeentehuis, praktijk gehad. In november 2017 zijn we verhuisd naar de Rompertsebaan 56 omdat
we in Empel geen oefenzaal meer hadden. De naam is veranderd in Kinderpraktijk Kubus en uitgebreid met meer mogelijkheden voor verschillende therapieën voor kinderen.
De kinderpraktijk bestaat uit kinderfysiotherapie, -ergotherapie,
(pre) logopedie, een kinder-GGZ psycholoog, een diëtist, remedial teacher en een praktijk voor weerbaarheidstraining.
Werkwijze
Op de praktijk werken we
niet naast, maar met elkaar.
We hebben veel overleg in
de wandelgangen maar ook
regelmatig allemaal samen.
Op deze manier zijn er veel
mogelijkheden voor kinderen
met heel verschillende hulpvragen. Sinds kort hebben we zelfs een Kinder-Eetteam, waarbij
door de verschillende disciplines samen gekeken wordt naar een
jong kind met eetproblemen.

Uitbreiding
Door al deze activiteiten en mogelijkheden is de praktijk behoorlijk uit zijn jasje gegroeid. We moesten op zoek naar uitbreiding
van ruimte. En net op dat moment hoorden we dat er bij Gezondheidscentrum de Brink, ruimte vrij kwam. Aangezien de lijntjes met Empel nog heel kort zijn, was de keuze niet zo moeilijk.
Met Mario Zanin van Gezondheidscentrum de Brink kwamen we
snel tot een overeenkomst.
Terug naar Empel
Met ingang van april start Kinderpraktijk Kubus een dependance op Brink 4 in
Empel. Baby’s, peuters en schoolkinderen
zijn dan welkom op dinsdag en donderdag. Als bij de intake blijkt dat er echt een
grote speel-/oefenzaal nodig is, dan zal de
therapie, in overleg met de ouders, toch
op de Rompertsebaan plaatsvinden. Maar
voor veel kinderen en hun ouders zal de
locatie in Empel van toegevoegde waarde
zijn. Fijn om weer terug te zijn in Empel. Tot ziens op Brink 4.
Kijk voor meer informatie op
www.kinderpraktijkkubus.nl Vragen? Mail ons op info@kinderpraktijkkubus.nl of bel 073-6444988

‘t Wikkie

Ingezonden door Lambert Caljouw
Nog steeds geen lammetjes...
Bij het schrijven van dit stukje hebben de schaapjes nog steeds
niet gelammerd. Eén van de bruine en een wit schaapje hebben
wel degelijk zichtbare uiers die ze normaal niet hebben dus het
lijkt toch echt snel te gaan gebeuren. We wachten in spanning
af!
Jonge parkietjes zijn sowieso te verwachten omdat er wel 18 (!)
eitjes in de broedkastjes van de volière liggen. Je zou er bijna een
omelet van kunnen bakken, maar we laten ze gewoon uitbroeden door de vader en moeder parkietjes, zodat straks nog meer
parkietjes met hun gekwetter in de volière weer een prachtig
concert kunnen geven.
Dierennieuws
De geiten en schapen waren de laatste tijd wel heel erg langs
de bezemborstels aan het schuren. We hebben ze daarom maar
eens goed onderzocht en wat
bleek: ze hadden luizen. Gelukkig zijn daar poedertjes voor
waarmee ze er snel weer vanaf
zijn. De geitjes zijn niet zo’n
probleem, maar de schaapjes
vangen om ze in te poederen is
iedere keer een enorme klus! Zodra je denkt dat je ze hebt, schieten ze onder je handen door en
staan ze weer aan de andere
kant van de weide. Uiteindelijk is
het Sophie en Floor toch gelukt
en zijn de schapen hopelijk binnenkort van hun luizen af.
Bomen
Belofte maakt schuld. En inderdaad, de gemeente heeft twee
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nieuwe bomen geplant op de konijnenweide. We hopen dat ze
snel groeien en de konijnen snel in de schaduw van de nieuwe
bomen kunnen gaan zitten. Het gaat nog wel een aantal jaren
duren voordat ze echt gegroeid zijn, dus misschien dat we van de
zomer toch met schaduwdoeken aan de slag moeten.
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

Nieuwe wijkagent in Empel
Ingezonden door Sanne Kusters

Middels dit berichtje wil ik mezelf
voorstellen als de nieuwe wijkagent van
Empel. Mijn naam is Sanne Kusters en ik
ben sinds 2009 werkzaam bij de politie
in ‘s-Hertogenbosch.
Na jaren op straat te hebben gewerkt in
de noodhulp, heb ik de stap genomen om
wijkagent te worden. Naast het wijkagentschap zal ik nog steeds werkzaam
blijven in de noodhulp. Dit betekent dat ik
onregelmatige diensten werk.
Mochten er zaken zijn die u met mij wil
bespreken of als u een melding zou willen
maken, dan kunt u bellen naar 0900-8844. Ik zal zo snel mogelijk
contact met u opnemen. Ik zal ook gaan samenwerken met onder andere de buurtpreventie om de wijk zo rustig en veilig mogelijk te houden. Binnenkort zal er ook een Instagram account
geopend worden waar u online contact met mij kan opnemen. Ik
heb er zin in en wellicht tot snel.
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Empel heeft een spiksplinternieuwe goederen service
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Door Marja van Kampen-Molenaar

Hoewel Autosloperij Engelbert al jaren weg is uit de Kasteeldreef, wordt deze straat in de loop der tijd booming voor mooie
bedrijven, zoals o.a. Jasper Vos Scooters, CuHaBo Catering,
Klusbedrijf H.C. en sinds kort “Het Nieuwe Huis Goederen Service Empel”. De laatste is helemaal van deze tijd en naar eigen
zeggen de eerste in ons land.
De Stempel spreekt initiatiefnemer en eigenaar Jan van Oirschot.
Die is duidelijk niet van gisteren, dreef jarenlang een computerzaak in De Maaspoort en deed veel werkervaring op in het buitenland. Hij wil als op- en afhaalpunt van pakketten voor Empel,
Rosmalen en Den Bosch fungeren als schakel tussen koeriers en
grote webshops. Mensen uit de buurt kunnen hun pakketten
hier afhalen, zodat ze niet thuis hoeven te blijven. Webshops
kunnen de pakketten ook via Het
Nieuwe Huis in
deze buurt laten
bezorgen.
Hoe kom je op zo’n
idee?
Jan vertelt dat zijn
plan vorm kreeg in
de coronaperiode.
De wachtrijen bij
een ophaalpunt ervoer hij als ergerlijk
en rommelig. Ook was het dikwijls zo druk dat je buiten moest
wachten en soms stonden er stapels dozen waarmee je zo weg

zou kunnen lopen. Dat kan beter en dus nam hij contact op met
diverse pakketdiensten en grote webshops en
legde zijn plan uit. Intussen huurde hij aan de
Kasteeldreef een grote magazijn ruimte met
afhaalloket voor pakketten tot 30 kg. Diensten als UPS, DPD, DHL, Homerr, GLS, Vinted,
Amazon, Bol.com zijn al met hem in zee
gegaan en er zullen er zeker meer volgen.
Veiligheid en duurzaamheid
Zo gaat de CO2 uitstoot drastisch omlaag door minder busjesbewegingen en dat bevordert de verkeersveiligheid. Het Nieuwe
Huis is ook een HomerrPunt voor pakketjes in de buurt. En ‘Vinted’, verkoop van tweedehandskleding, maakt van zijn diensten
gebruik. Over duurzaamheid gesproken.
Te veel Max Verstappens . . .
Logistiek begint Het Nieuwe Huis te lopen, maar het moet van
3000 pakketjes naar 10.000 pakketjes per maand groeien. Ruimte en parkeergelegenheid genoeg en de vooruitzichten zijn veelbelovend. Erg storend vindt hij wel “die “Max Verstappens” die
voorbij racen en het ontbreken van een fiets- en/of voetpad aan
de Kasteeldreef. ”Levensgevaarlijk toch”, verzucht hij. Tijdens
ons gesprek worden er wanden door Multiwand Empel geplaatst
en zal ook buurman Klusbedrijf H.C. helpen Het Nieuwe Huis
te verfraaien. ’t Is nu nog een bouwplaats, maar na de officiële
opening medio mei/juni perfect. Jan, heel veel succes met Het
Nieuwe Huis Goederen Service Empel, wij geloven erin.
Info: www.hetnieuwehuis.nl en via app 06-83.55.31.81

100% gezond? Lang leve de 80/20 regel!
Column door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

100% gezond eten lukt bijna niemand. Overal waar je komt liggen verleidingen op de loer en probeer dan maar eens ‘nee’ te
zeggen. Dat valt niet mee. Daarom is er de 80/20 regel.
Wat is de 80/20 regel?
80% van de tijd zorg je voor gezonde voeding, voldoende beweging en voldoende ontspanning. De overige 20% kun je dan
zondigen en genieten van een stukje taart of een glaasje wijn.
Geniet van de foute 20%
Het is erg belangrijk dat je geniet van de foute 20%. Eet langzamer dan je gewend bent, ruik en proef bewust wat je eet en
drinkt. Maak er een genietmoment van.
Toepassen in de praktijk
Leuk zo’n 80/20 regel, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Er zijn meerdere manieren om deze regel toe te passen:
1 dag per week zondigen
In het weekend is het vaak wat lastiger om gezond te eten. Je
bent vrij, gaat op familiebezoek, haalt eten af, etc. Als dat zo is,
dan kun je ervoor kiezen om één dag per week te zondigen en de
rest van de week goed op te letten wat je eet en drinkt.

thee/koffie bijvoorbeeld. De rest van de dag eet je dan gezond.
Genietmomenten plannen
Een genietmoment is bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje, een
etentje buiten de deur, een Netflix
avondje met chips en wijn, eten
afhalen, etc. Zorg ervoor dat je
maximaal 2-3 genietmomenten per
week hebt. De rest van de week eet
je gezond.
Wil je de 80/20 regel graag in
praktijk brengen, maar kun je
daarbij nog wat hulp gebruiken?
Neem dan contact met mij op. Dan
kunnen we samen kijken naar jouw
80/20 regel. Eet met mate ongezond en geniet ervan! Kijk op
www.personalvoedingscoach.nl

Advertentie

Elke dag 20% ongezond
Een andere manier om de 80/20regel toe te passen is om elke
dag een klein beetje te zondigen. ’s Avonds een koekje bij je
www.empelsnieuws.nl
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KC ‘t Wikveld

Ingezonden door Marjan Huisman

De ruimte in met groep 1-2-3!
Onder het motto ‘The sky is the limit’ werken we met de kinderen op beide locaties al een aantal weken aan het thema ‘De
Ruimte’. Best een abstract thema, maar hoe opvallend is het dat
jonge kinderen al best veel weten over dit thema! Dit merken als
we hun voorkennis ophalen bij het maken van een woordweb.
Moeilijke woorden als astronaut, telescoop en zwaartekracht
vliegen ons om de oren.
Leervragen
Zij mochten vervolgens zelf leervragen stellen; wat wil je leren
over de ruimte? Samen met hen gingen we via onderzoek,
boeken, gesprekken en filmpjes op zoek naar antwoorden. De
kinderen leerden bijvoorbeeld over de planeten en verwerkten
dit vervolgens op hun eigen manier. De kleuters bijvoorbeeld
met klei en groep 3 door middel van een heuse muurkrant! De
speelplaats(hoek) veranderde in een spacecenter met net echte
astronauten! Gaaf om de hoge betrokkenheid te merken bij alle
betekenisvolle activiteiten.

Groep 4
Het thema ‘De Ruimte’ spreekt niet alleen bij
de kinderen van de groepen 1-2-3 tot de verbeelding; ook in de
groepen 4 weten ze nu: ‘The sky is the limit’! En dus verkent ook
groep 4 de ruimte. De kinderen hebben veel geleerd en beleefd
rondom dit thema. De planeten werden nauwkeurig bekeken
en vervolgens gekleid. Ook was er een ‘kraterles’, waarbij ze zelf
ook proefjes mochten doen.
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).

De Buurvrouw Kookt

Empelse Doe Dagen

Ingezonden door bestuur Empelse Doe Dagen

Ingezonden door Nienke Wynia

Even voorstellen
Ik ben Nienke en woon met mijn gezin op
de Watermunt 14 in Empel. Op 1 januari
ben ik begonnen met ‘De Buurvrouw
Kookt’: een take away vanuit huis, voor
gezonde en dagverse maaltijden,
met elke week een
wisselend menu.
Met passie en liefde
voor eten heb ik
met mijn jarenlange kookervaring
genoeg recepten
opgebouwd die
ik graag met de
inwoners van Empel wil delen. Ik heb een
voorliefde voor de Oosterse keuken, maar
de Italiaanse en Franse keuken ontbreken
zeker niet in de weekmenu’s. Zelfs van
een Hollands stamppotje word ik blij.
Lekker eten hoeft niet ingewikkeld of duur
te zijn, maar vraagt wel liefde en tijd. Van
maandag tot en met vrijdag kun je bij mij
terecht voor gezonde dagverse maaltijden. De gerechten worden dagelijks met
zoveel mogelijk lokale en biologische
ingrediënten op bestelling bereid.
Hoe werkt het?
Kijk op Instagram, Facebook of de website
van ´De Buurvrouw Kookt´ (www.debuurvrouwkookt.com) en zie wat er op het
weekmenu staat. Stuur mij een Whatsapp
bericht en laat weten welk gerecht je wil
bestellen en voor hoeveel personen. Bestellen kan de hele week en op de dag zelf
vóór 09.00uur ‘s ochtends. Vanaf
www.empelsnieuws.nl

Toekomstdroom
Mijn droom is om in de toekomst een
delicatessen-/traiteurwinkel te openen in
Empel, maar tot die tijd wil ik Empel en
omstreken kennis laten maken met mijn
kookkunsten

We hebben als organisatie van de
Empelse Doe Dagen de knoop moeten
doorhakken dat we ook dit jaar geen EDD
gaan organiseren, hoe spijtig we dit ook
vinden. Dit is vanwege de huidige omstandigheden en ontwikkelingen rondom
het coronavirus en door de onzekerheid
over wat kan en mag eind augustus. Dit in
combinatie met de tijdrovende voorbereidingen en financiële kwesties die hiermee
gepaard gaan.
We durven de verantwoordelijkheid niet
aan om zoveel mensen op een relatief
kleine oppervlakte
bij elkaar
te hebben.
Maar we
gaan vol
goede moed
verder voor
een nieuwe
12e editie in
2022!

De Stempel-aanbieding: Bestel je voor
de eerste keer? Dan betaal je €7,- p.p. per
maaltijd
en krijg
je iets
lekkers
voor bij
de koffie.

Een aantal leden van de organisatie heeft
aangegeven te willen stoppen dit jaar,
dus we zijn op zoek naar mensen die ons
willen komen versterken! Lijkt het je wat,
of wil je meer informatie over wat het
inhoudt, neem dan contact met ons op
via social media (Facebook of instagram)
of via mail: info@empelsedoedagen.nl

16.30uur tot 18.30uur
staat de maaltijd voor
je klaar. Bestel gemakkelijk via Whatsapp
0651991073.
Diner aan huis & borrelplanken
Naast het weekmenu kun je ook bij mij
terecht voor catering aan huis en borrelplanken. Heb je iets te vieren of wil je
in jouw huiselijke omgeving vrienden of
familie uitnodigen, maar heb je geen zin
om te koken? Laat het dan aan ‘De Buurvrouw Kookt’ over. Vraag naar de mogelijkheden of bekijk de mogelijkheden op
social media en de website.

Stichting Empelse Doe Dagen organiseert
sinds 2009 in de laatste week van de zomervakantie een drietal dagen vol activiteiten voor de Empelse basisschooljeugd.
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KC Caleidoscoop
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Ingezonden door Anita van den Berg

…. daar zit muziek in!
Eén van de tradities op KC Caleidoscoop is de Culturele Week. Schoolbreed wordt een thema gekozen en
voorbereid door de werkgroep. De
thema’s variëren van Jeroen Bosch
tot religies, van India tot Italië en van
filmweek tot schilderweek.
Dit jaar is het thema… MUZIEK! Dat
belooft een gezellige week te worden!

Kennismaking
Bent u benieuwd hoe KC Caleidoscoop er van binnen uit ziet?
Wilt u uw kind(eren) aanmelden? Bel voor een afspraak met
073- 822 5432 of kijk op de website voor een aanmeldingsformulier. Rondleidingen geven we graag, digitaal of live!

Muziek in alle vormen
In alle groepen zullen diverse genres aan bod komen met, per
bouw, verschillende thema’s. Er zal geluisterd worden naar muziek, maar ook zelf muziek worden gemaakt. Zingen, boeken met
muziek als thema, je lichaam als instrument en natuurlijk heeft
Such Fun! gezorgd voor passende Engelse lessen!
Andere jaren gaan we er ook op uit met de kinderen en nodigen we gastdocenten uit. Dat lukt dit jaar helaas niet, maar
de werkgroep heeft ter vervanging voor elke groep een Padlet
aangemaakt, zodat er toepasselijk digitaal aanbod is. Wanneer
De Stempel bij u op de mat valt, is de Culturele week alweer
voorbij… We hopen dat mogelijke geluidsoverlast rondom Caleidoscoop in april nu verklaard is!

Koning

Door Ton Geerts

Als je boot De Groene Draeck heet, als je woont, niet in ’sHertogenbosch, maar in Paleis Huis ten Bosch, als je nooit
hoeft (of mag) solliciteren omdat je baan gekoppeld is aan je
afkomst, als alles wat je doet of zegt onder ministeriële verantwoordelijkheid valt en als het hele land een vrije dag krijgt om
je verjaardag te vieren, dan ben je de enige echte koning van
Nederland.
Koning Willem-Alexander wist vanaf zijn geboorte dat hij voorbestemd was om de troon
op te volgen. Zijn leven
staat in het teken van die
taak. Het kent veel privileges, maar eenvoudig
lijkt het me zeker niet om
nooit vrijaf te hebben, om
nooit één van de velen te
kunnen zijn, om
publiekelijk de maat genomen te worden als je iets verkeerd
doet of zegt.
Koning(in) zijn
Volgens mij kun je eigenlijk veel beter de koning van de dieren
zijn, om als leeuw af en toe een antilope of hert te vangen en
lekker op te peuzelen. Nu ben ik nog nooit in het leefgebied van
de leeuw geweest (behalve in de dierentuin), dus wellicht is
mijn beeld ook wat te veel beïnvloed door de musical The Lion
King. Een rol als koningin van de nacht is wellicht ook wel wat.
De koningin van de nacht is een soort cactus
waarvan de bloemen ’s nachts bloeien en
maar voor enkele uren. Prachtig om te zien,
maar je moet er wel wat voor over hebben
en je best ervoor doen.
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Koninklijke bijdrage
Als koning of koningin kun je wel een wezenlijke bijdrage leveren
aan doelen die je onderschrijft. Koningin Máxima bekleedt
bijvoorbeeld verschillende functies waarin zij een belangrijke
bijdrage levert aan de armoedebestrijding, bijvoorbeeld door
de inzet van microkredieten. Op 17 mei viert Koningin Máxima
haar 50e verjaardag. Op of rond die datum verwachten we ook
in ’s-Hertogenbosch een muziekakkoord te tekenen. Doel van dit
muziekakkoord is om muziekonderwijs weer structureel onderdeel te laten worden van het basisonderwijs, zodat leerlingen
kennismaken met muziek om bij zichzelf te ontdekken of en
hoe zij zich hierdoor persoonlijk kunnen ontwikkelen. Koningin
Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. Een aantal
keer mocht ik te gast zijn bij gelegenheden waar de koningin
aanwezig was; onder andere bij de ondertekening van het muziekakkoord in Helmond. De aanwezigheid van een vorstin geeft
een extra impuls en lading aan zo’n bijeenkomst.
Muziekakkoord ‘s-Hertogenbosch
We hoeven tegenwoordig niet meer
tegen anderen op te kijken, rangen
en standen zijn voor een groot deel
verdwenen en persoonlijk ben ik daar
wel blij mee. Neemt niet weg dat we
elkaar nog altijd, en hopelijk ook voor
altijd, vorstelijk mogen behandelen,
waarderen en ondersteunen. Zelf zet ik
me graag in om mede een succes te maken van het muziekakkoord in ’s-Hertogenbosch zodat we de generatie jongeren die
nu en in de toekomst op de lagere school zitten een vorstelijke
voorsprong kunnen geven in al het moois dat muziek voor je kan
betekenen! Ondanks dat het Koningslied helaas nooit echt een
succes geworden is.
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Ingezonden door Paula Doorenbosch en pastor Piet de Jong

Pasen, de paashaas en Palmpasen
De Paastijd heeft veel activiteiten gekend vanuit onze Landelinuskerk.
Pastor Piet de Jong en de paashaas (die verdacht veel weg had
van onze pastor) bezochten de bewoners van het Breeakkerhuis.
Een goed gesprek over Palmpasen, eieren en hun herinneringen aan palmtakjes (achter het kruisbeeld, het huis zegenen bij
onweer, boeren die vroeger op de hoeken van hun akker een
palmtak in de grond staken om zegen af te smeken over een
goede oogst). Ieder kreeg een palmtakje.

De kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie
konden dit jaar als gevolg van coronamaatregelen niet samenkomen om een Palmpasenstok te maken. Ze konden pakketjes
ophalen om thuis hun Palmpasenstok te maken. De kinderen
stuurden allemaal een foto van hun Palmpasenstok naar de
groepsapp. Prachtig! Vervolgens konden zij die stokken brengen
naar mensen die zij kennen of die een steuntje in de rug konden
gebruiken. De feestelijke viering van hun Eerste Communie is
door het coronavirus verplaatst naar 19 september 2021. Hopelijk kunnen we dan weer meer mensen ontvangen.
Ondanks de beperkingen van 30 mensen per keer, zijn er in de
Goede week prachtige vieringen gehouden. Door de coronamaatregelen worden we ook creatiever in de manier waarop we stil
kunnen staan bij onze overtuiging dat de dood het einde niet is,
maar dat we daarna verder leven.
Afscheid Rien Moonen

Die overtuiging hielp ons toen wij op
zaterdag 10 april afscheid hebben moeten nemen van onze gewaardeerde
parochiaan Rien Moonen. Hij heeft veel
betekend voor Empel, onze kerk en
onze kerkgemeenschap. Onze herinneringen aan hem bevatten humor en
hartelijkheid en gulheid. Zijn prachtige
uitvaart was digitaal te volgen via een
livestream die vanaf nu in onze kerk
beschikbaar blijft. Voor diegenen die
de uitvaart (nogmaals) willen zien:
YouTube-kanaal: Empel Landelinuskerk

Vastenactie
De Vastenactie in onze kerk heeft 642 euro opgebracht. Een
mooi bedrag dat bestemd is voor een goed doel in Zambia.

Maria
Dit Mariabeeld staat sinds kort weer in de H. Landelinuskerk. Het
beeld is bij de vernietiging van de kerk in Oud Empel tijdens de
2e wereldoorlog onder het puin vandaan gehaald. Als gift voor
goede diensten aan de kerk is dit beeld indertijd geschonken
aan mijnheer en mevrouw Moonen, alwaar het ruim 50 jaar in
huis heeft gestaan. In het najaar van 2020 hebben ze het beeld,
in verband met hun verhuizing, aan hun geliefde kerk terug
geschonken en heeft het beeld wederom een plaatsje gekregen
in onze mooie kerk.

Broeder Jan ter Maat tot priestergewijd
Broeder Jan was gedurende twee jaar een vertrouwd gezicht in
onze Landelinusgemeenschap. Hij kwam als stagiaire naar Empel
om daarmee zijn studie Theologie te voltooien. Nadat hij zijn stageperiode had afgesloten bood hij mij zijn diensten aan en dat
aanbod heb ik met twee handen aangenomen. Nou, daar heeft
onze gemeenschap veel profijt van gehad. Vaak hoorde ik mensen zeggen: ‘Broeder Jan, da’s zo’n aardige man’. Broeder Jan is
niet alleen een aardige man, hij heeft ook een brede en gedegen
kennis over ons katholieke geloof en een warme pastorale betrokkenheid. Op zulke mensen zit onze kerk te wachten. Broeder
Jan werd op zondag 11 april tot priester gewijd in de kerk van
het stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch. Pastor Piet
was daarbij als concelebrant aanwezig. De plechtigheid moest
in verband met de coronamaatregelen in besloten kring plaatsvinden. Broeder Jan, namens onze Landelinusgemeenschap van
harte gefeliciteerd.

Livestream vanuit de Landelinuskerk in Empel
Met ingang van zondag 11 april 2021 kunt u via een livestream
de Eucharistievieringen volgen vanuit de Landelinuskerk in
Empel. De viering begint om 09.30 uur. YouTube-kanaal: Empel
Landelinuskerk

www.empelsnieuws.nl
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Bestuursraad Empel en Meerwijk
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Het volledige verslag van deze en voorgaande vergaderingen is online te lezen via de website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de online bestuursvergadering van 2 maart
2021
1. Opening
2. Verslag van de online vergadering van 26 januari 2021
3. Mededelingen
De nieuwe wijkmanager, dhr. Hilgers, wordt welkom geheten door
de bestuursraad. Hij is wijkmanager voor o.a. Empel en Meerwijk,
Oost en Hintham.
4. Ontwikkeling Empels Gat
Postcodes
Dhr. Van de Graaf informeert of het Empels Gat na het omleggen van
het Maximakanaal aan het bestuursgebied van de BR toegevoegd
kan worden. Datzelfde geldt voor de bedrijventerreinen
Empel-Zuid en Rosmalense Plas. Verder staat de vraag van de
bestuursraad over de postcodes voor de toekomstige woonboten
bij het Empels Gat nog steeds open. Dhr. Hoskam deelt mee dat
wijzigen van de postcodes erg ingewikkeld is, omdat daar heel
veel procedures en regelingen aan vastzitten. Verder zijn er bij een
dergelijke wijziging veel verschillende stakeholders betrokken,
zowel intern als extern. De gemeente gaat niet over het afgeven
van postcodes. Postcodes worden door Post.nl afgegeven. Dat
is landelijk geregeld in een convenant. Sinds de invoering van
de BAG en andere basisregistraties hanteert Post.nl een strikt
criterium voor het bepalen van de postcode: de woonplaatsgrens
is daarin leidend. Om toekomstige woonboten in de Rosmalense
plas van een postcode van ’s-Hertogenbosch te voorzien, is er
maar één optie: de woonplaatsgrens moet worden aangepast. De
Rosmalense plas wordt met een dergelijke woonplaatscorrectie
binnen de woonplaatsgrens van ’s-Hertogenbosch getrokken. En
omdat de wijk- en buurtgrenzen idealiter gelijk moeten lopen met
de woonplaatsgrens, moeten deze ook gewijzigd worden.
Mw. Pawiroredjo vult aan dat er binnen de gemeente
‘s-Hertogenbosch vier woonplaatsen zijn: ’s-Hertogenbosch,
Rosmalen, Vinkel en Nuland. De woonplaats Empel is in de jaren
‘90 opgeheven. De bewoners van Empel hebben sinds die tijd een
adres en postcode van ’s-Hertogenbosch.
Dhr. Van de Graaf is ervan op de hoogte dat het aanpassen van
postcodes een lastige operatie is. Het is echter belangrijk dat de
gebieden van de beide bedrijventerreinen en het Empels Gat
(Rosmalense Plas) bij Empel horen in verband met de grootte van
het wijk-, buurt- en dorpsbudget.
Dhr. Hilgers beaamt dat het heel lastig is om postcodes aan te
passen. Dat ligt anders bij de bepaling van de wijkgrenzen voor het
wijk-, buurt- en dorpsbudget. Daar gaat de gemeente zelf over. De
wijken Oost en Hintham vormen formeel één wijk, maar het is
onderling zo geregeld dat de wijken Hintham en Oost een eigen
budget hebben. Dan zou eenvoudig geregeld kunnen worden dat
Empel daarin geen budget tekortkomt. Dhr. Hoskam geeft aan
dat de bestuursraad zich bezighoudt met het ontwikkelen van
plannen voor het Empels Gat. Dat valt al onder de bevoegdheid
van de bestuursraad. Straks gaan wij het ook hebben over de
ontsluiting van Emplina. Het is niet meer dan logisch dat dit ook
onder jullie bevoegdheid valt. Hij stelt voor om te kijken naar de
budgetverdeling WBD en de bevoegdheid voor Empel formeel
vast te leggen voor wat betreft het Empels Gat en de beide
bedrijventerreinen. Oud-Empel was niet meegenomen bij de
wijkscan, omdat het bij Maaspoort zou horen. Dat klopt niet.
www.empelsnieuws.nl

Blijkbaar worden sommige delen van wijken niet meegenomen
in bepaalde onderzoeken. Dhr. Blanksma vraagt om uit te zoeken
welke indeling daaraan ten grondslag ligt.
5. Een toekomstbestendig centrum
Dhr. Van der Burgt meldt dat er weer stappen gezet zijn in het
opstellen van de enquête. Vanuit de gemeente is het verzoek
gekomen om een aantal vragen in de enquête mee te nemen.
Het gaat om vragen om inzichtelijk te maken wie de gebruikers
zijn van vastgoed dat in gemeentelijk beheer is en of daar veel
gebruik van gemaakt wordt. Verwacht wordt dat de enquête over
een aantal weken gereed is. Dan kan de enquête uitgezet worden.
6. Afstemming woningbouw
Dhr. Bergenhenegouwen meldt dat een aantal woningen al
bewoond is. De apotheek is inmiddels geopend. Dhr. Van
Ballegooyen vraagt wat de verwachte oplevering is van de
woningen die nu in aanbouw zijn. En wat de planning is voor de
aanleg van asfaltering voor bijv. de Dorsvlegel en een deel van de
Wateringen.
7. Verkeerssituatie Emplina
Dhr. Bergenhenegouwen heeft in het RO-overleg benadrukt
dat de rotonde die bij het bedrijventerrein Rosmalense Plas
is ingepland, een heel goede ontsluiting zou kunnen zijn voor
Emplina. Die ontsluiting is echter nog steeds niet ingetekend.
De bestuursraad vraagt aan dhr. Hoskam om dat mee te nemen
bij de ontwikkeling van de plannen. Dhr. Hoskam meldt dat het
ontwerpbestemmingsplan Werklandschap Rosmalense Plas
vandaag besproken is in de vergadering van het college. Dat ligt
met ingang van 8 maart 2021 ter inzage. De bestuursraad kan
daarop een schriftelijke zienswijze indienen.
8. Buslijn Empel
Dhr. Van Ballegooyen heeft goed nieuws:
1.
Aanpassingen drempels
Er ligt een toezegging dat de aanpassingen aan de drempels
uitgevoerd gaan worden. De planning is nog niet bekend.
2.
Busroute
Een onafhankelijk bureau gaat dit jaar een kostenbatenonderzoek
uitvoeren voor de gevraagde routewijziging. De uitkomst zal
worden gedeeld met de bestuursraad.
3.
Meldpunt Arriva
Het contact met Arriva is eindelijk tot stand gekomen. Het updaten
van de website over de buslijn staat nog in de planning. Daarin
nemen we o.a. op wat inwoners moeten melden: tijdstip, locatie
en alles wat helpt om zo exact mogelijk te bepalen om welke bus
het gaat. Op die manier kan Arriva de melding terugkoppelen aan
de chauffeur.
8. Rondvraag
Dhr. Van de Graaf meldt dat hij contact heeft gehad met mw.
Pawiroredjo over de welkomstborden in Empel. Eentje is krom
gereden en eentje is gestolen. Gevraagd is om uit te zoeken wie
voor het onderhoud van de borden verantwoordelijk is.
Dhr. Van Ballegooyen meldt dat de bestuursraad Empel en
Meerwijk dit jaar het 50-jarig jubileum viert. Wellicht kunnen wij
daar tijdens de fietstocht op 12 juli a.s. op gepaste wijze bij stil
staan.
9. Sluiting
De volgende vergadering van de BR is gepland op 25 mei 2021.
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Nieuws uit ’t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

Empelse identiteit
Het was een klein berichtje in de krant afgelopen maand. Een
bericht met grote gevolgen voor ons. 50 jaar geleden op 1 april
1971 werd ons dorp officieel onderdeel van ‘s-Hertogenbosch.
Drie jaar later vond de oprichting van Stichting Carnaval ’t Slotgat plaats. Al 47 jaar houden we met onze Stichting een deel van
de Empelse identiteit in stand. Daar mogen we met z’n allen best
trots op zijn.

alvast maar de data vastgelegd zodat we iets hebben om naar
toe te werken. Alles is uiteraard onder voorbehoud van de dan
geldende regels!
Rommelmarkt		
Prins(es)verkiezing
Driekoningen		
Carnaval 		
			

zondag 3 oktober
zondag 7 november
donderdag 6 januari
vrijdag 25 februari tot woensdag 2 		
maart

Aanmelding Prinsengroep
Kinderen die volgend schooljaar in groep 8 of groep 7 zitten
kunnen zich uiteraard al opgeven voor de Prinsengroep door ons
een mail te sturen. Vertel daarbij vooral waarom je dat graag wil
of waarom jij de aangewezen persoon bent om Prins(es) van ’t
Slotgat in 2022 te worden. We plannen na de zomervakantie nog
een bezoekje aan de basisscholen hier in Empel om iedereen te
vertellen hoe leuk het is om lid te zijn van die Prinsengroep

Planning
Het voelt raar, nadenken over een planning voor de komende
carnavalsperiode. De coronacijfers ogen nog steeds niet positief.
Er wordt volop gevaccineerd, of toch weer niet. De discussie
over terrassen open of toch dicht wordt ook door onze burgemeester gevoerd. Om straks goed beslagen ten ijs te komen is
het beter om hier nu al over na te denken. We hebben daarom

De Empelse Wandel3Daagse
Dit voorjaar hoopten we dan toch voor de 11de keer dit wandelfestijn te organiseren. Dat gaat helaas niet lukken. Het samen
laten lopen van bijna 1.000 kinderen en volwassenen is op dit
moment nog niet mogelijk. We houden de optie open om later
dit jaar wel een dergelijk evenement te laten plaats vinden. Blijf
gezond en pas op elkaar!
Je kunt ons bereiken via slotgat@gmail.com .

Strategie die werkt voor het MKB
Door Karlijn Raijmakers

Even voorstellen
Sinds december 2020 woon ik, Karlijn Raijmakers, samen met
mijn vriend aan de Spade in Empel. Mijn roots liggen in Someren
als oudste dochter van een ondernemersgezin. Na jaren ervaring
in de Online Marketing ging het steeds meer kriebelen om zelf
de touwtjes in handen te nemen. Het afgelopen jaar werkte ik
als Marketing & Communicatie Manager bij Suitable, maar nu is
het tijd om op eigen benen te staan.
Ontstaan Your Strategeeks
Marketing is leuk, maar alles valt en staat met een goede strategie. Wat wil je vertellen en hoe zorg je ervoor dat jouw fans
zich blijven herkennen in jouw merk? Dat was de uitgangspositie
voor de start van mijn bedrijf. Een kleinschalige onderneming
voor de mkb’er. Met de juiste aandacht voor het verhaal en
met extra aandacht voor de drijfveren. Het vertellen van jouw
verhaal, op de juiste manier. Zo ontstond Your Strategeeks; jouw
nerds in strategie.
Meerwaarde
Ondernemen betekent vaak ‘gewoon doen’. Je bent bezig met
waar jij in gelooft. Maar hoe kijken anderen hier tegenaan? Hoe
wil jij dat anderen jou zien? Door terug te gaan naar de basis
bedenken wij een strategie die werkt. We starten met een brainstormsessie om meer feeling te krijgen met de organisatie en
zodoende de kernwaarden te achterhalen. Zo kunnen we helpen
jouw verhaal te vertellen en op de juiste manier uit te dragen.
Ben jij online zichtbaar zoals je zichtbaar zou willen zijn. En wat
vertel je dan eigenlijk?
www.empelsnieuws.nl

Iets waar je misschien niet altijd over nadenkt. Wij wel. Wij
helpen jou daarbij. Wat jij daar als ondernemer aan hebt? Meer
zichtbaarheid betekent meer gevoel met het merk en eigenlijk
ook simpelweg; mensen vinden jou sneller.
Het concept
De strategie staat. En dan? Onze huisstijl is gebaseerd op Tetris:
de verschillende blokjes moeten op de goede manier in elkaar
vallen om de puzzel kloppend te maken. Zo werkt het bij ons
ook. Uit de strategie komt een advies welke kanalen er ingezet
zouden moeten worden voor het beste resultaat. Werkt het
niet zoals we bedacht hebben, dan verschuiven we de blokjes
gewoon zodat jouw puzzel wel gaat kloppen. Zo houden we
constant vinger aan de pols en blijven we met je meedenken.
Daarmee onderscheiden we ons van grote bureaus waar je vaak
een nummertje bent.
Dus, ondernemers van Empel! Behoefte aan een dosis realisme
en creativiteit? We zouden het superleuk vinden als je een kijkje
op onze website neemt. Liever meteen mailen?
hello@yourstrategeeks.nl Onze website:
https://yourstrategeeks.nl
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Hou jij het vol?

Namens het Buurtteam Maaspoort/Empel in samenwerking met de redactie

Volhouden: hoe doe jij dat?
Nu, met alle maatregelen omtrent corona? Hoe blijf jij doen wat je
deed en blijf je de lichtpuntjes om je heen zien? Hoeveel veerkracht
heb jij? Wie heb je om je heen waar je steun bij kunt vinden? Lol mee
kunt maken wanneer je het nodig hebt? Weet je het niet, of heb je
geen of minder lol op dit moment? Weet dan dat je aan kunt kloppen
bij het Buurtteam Maaspoort en Empel. Bel ons op 073-206 88 88.
En wil je graag zelf iets ondernemen? Dan hebben we hier ook wat
ideeën beschreven om je op weg te helpen.
Wat kan er wel?
Trek je stoutste schoenen aan en duik samen met Buitenbaas Robin de Brabantse
natuur in: https://www.vossenstrekenapp.com/
Bekijk de Maaspoort eens op een andere manier: wandelroute met gedichten en
vragenspel: https://www.farent.nl/nieuws/wandelroute-maaspoort/
Happy Stones schilderen, verstoppen of verzamelen:
Zoek op Facebook naar “Kei Tof Empel” of “Happy Stones Den Bosch”
Lees gratis boeken: maak een tochtje langs de lokale minibiebjes:
https://www.minibiebs-denbosch.nl/
Ga op schattenjacht met je GPS, kijk op: https://www.geocaching.nl/
Maak een lokaal wandelommetje van het IVN, kijk op:
www.visitdenbosch.nl/nl/wat-te-doen-den-bosch/wandelen-fietsen/wandelingen
Fiets de gloednieuwe fietsroute Tempels langs de Maas (binnenkort beschikbaar)
of kies een andere route via de app van Erfgoed Den Bosch: https://www.
erfgoedshertogenbosch.nl/activiteiten/erfgoed-s-hertogenbosch-route-app
Fiets een Van Gogh Fietsroute:
https://www.vangoghbrabant.com/nl/home/van-gogh-brabant/van-gogh-fietsroute
Doe een autospeurtocht met het gezin, kijk eens op:
https://autospeurtocht.nl/kastelentocht-de-meierij

Verwacht: Fietsroute Tempels langs de Maas

Door de redactie

De fietsroute ‘Tempels langs de Maas’ nadert haar voltooiing. De
beschikbaarheid van de route staat voor het voorjaar van 2021 op de
planning en kan dus elk moment verschijnen. Deze route, bijna 50 km
lang, voert op de zuidoever van de Maas van de Tempel van Empel
naar Maren-Kessel. Daar was ook een tempel en werd bovendien in
55 voor Chr. door Caesar slag geleverd met de Germanen. Ook zijn,
verderop bij Lith, aan de andere kant van de Maas, Romeinse schepen
gevonden. De route gaat door het gebied tussen Maas en Waal terug
naar ’s-Hertogenbosch. Op zo’n twintig locaties onderweg wordt door middel van landmarks, infoborden, audio-silhouetten en een routefolder verteld over de (Romeinse)
geschiedenis van de plek. Zo staat het audio-silhouet van Hercules Magusanus al enige
tijd, te midden van informatieborden, op de dijk bij de Alverwiel. De informatie van de
locaties is door een route-app ook digitaal toegankelijk. De route (een samenwerking
van de vier aanliggende gemeenten en de provincie NoordBrabant) wordt ieder moment verwacht. Houd dus de lokale
berichtgeving in de gaten. Hercules Magusanus zal blij zijn met
de vele fietsers die even stil zullen staan op dat unieke stukje
Empelsedijk bij de Alverwiel.
www.empelsnieuws.nl
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Lief en Leed)
Marjos le Duc
Zeewaardin 4
5236 EG Den Bosch
redactie@empelsnieuws.nl
De Stempel ophalen?
Minibieb de Boekenruif, Zeewaardin 4
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
Vormgeving
Floortje vd Kerkhof & Bregje Peters
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.
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