Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek

9 juni 2021

Van een kleine peer naar een appel met karakter
Door Roy Geers, wethouder Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie

Empel, het fantastische dorp aan de Maas. Een plek waar ik
met mijn gezin inmiddels bijna 13 jaar met veel plezier woon
en volop geniet. En met mij vele anderen.
Groei
Empel is in de afgelopen decennia namelijk enorm gegroeid.
Het dorp uit de jaren ‘40 en ‘50 kreeg een plattegrond waarin je
de vorm van een peer
ziet. In de jaren ‘70
werden de Maasakkers bebouwd en in de
jaren ‘90 begon men
aan de nieuwbouw in
een schil rondom die
kleine peer. De plattegrond van Empel is
nu meer een appel,
maar dan wel met een
flinke hap eruit. Bij de
rotonde met de Hustenweg zijn de vier nog resterende bouwkavels in aanbouw genomen. De appel is bijna rond. Dan rijst ook
de vraag: is Empel nu af?
Dorps karakter
Kijkend naar de groei van Empel
dan zie ik dat de woningbouwopgave niet alleen in woningaantallen leidend moet zijn, maar dat er
ook goed gekeken moet worden
naar het type woningen, de kwaliteit en de snelheid waarmee zo’n
grootschalige uitbreiding (van 400
naar 2400 woningen) van een dorp
wordt gerealiseerd. Want ondanks
dat er natuurlijk veel is veranderd,
blijft het dorpse karakter één van
de belangrijkste eigenschappen.
De geleidelijke groei en het type
woningbouw heeft ervoor gezorgd
dat Empel als dorp overeind is
gebleven. Daarmee is Empel geen
wijk van de stad, maar nog steeds
het dorp aan de andere kant van
de A2. Een dorp waar velen elkaar kennen en waar het bol staat
van activiteiten voor en door bewoners. Gedragen door vele
vrijwilligers uit de oude kern én de nieuwe schil.
Energiezuinig wonen
Ook met de nieuwbouw op de vier resterende bouwkavels aan
www.empelsnieuws.nl

de Hustenweg zijn weer de nodige woningen toegevoegd. Goed
voor ’s-Hertogenbosch en weer een kans voor de vele mensen
die in onze gemeente een woning zoeken. Maar vooral ook passend in Empel. Het project dat nu grotendeels is afgerond telt 22
koopwoningen en 35 sociale huurappartementen die door Zayaz
worden verhuurd. De appartementen op de verdieping zijn ook
met de lift bereikbaar waardoor ze voor jong en oud geschikt
zijn. Alle woningen
zijn zeer energiezuinig.
Niet alleen de huurof hypotheeklasten
zijn daardoor laag, bij
normaal gebruik is ook
de energierekening erg
laag.
Van starter tot senior
De andere 3 bouwkavels zijn nu in
aanbouw. Het hoogste punt van deze 57 koopwoningen wordt
binnenkort bereikt. Woningen voor starters, gezinnen en senioren. Ook deze woningen kennen zeer lage woonlasten doordat
ze zeer energiezuinig worden
gebouwd. Die energiezuinigheid
zorgt ook voor een hoger wooncomfort doordat isolatie, verwarming en ventilatie maximaal op
elkaar zijn afgestemd. Deze 114
woningen zijn zeer gewild. Bij het
online startmoment van de bouw
dat ik met de toekomstige bewoners mocht delen, bleek dat een
aantal al in Empel woont. Voor
hen een droom om zo in Empel
te kunnen blijven wonen. Voor de
anderen een nieuw begin in ons
prachtige dorp.
Is Empel af?
En dan weer die vraag. Is Empel
nu af? Als je het mij vraagt… nee.
De appel is rond en blijft zo. Maar
in het dorp is nog wel een aantal
percelen waarop het huidige gebruik een keer zal veranderen.
Op sommige plekken wordt door de eigenaren al nagedacht.
Anderen zullen in de toekomst in beeld komen. Een dorp is nooit
af. Empel is nog jong en als we zorgvuldig blijven bouwen zal het
altijd een appel met karakter blijven.
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Terugblik Herdenking Empel & Gewande
Ingezonden door het Oranjecomité Empel & Gewande

Kranslegging
Dit jaar was er, door de omstandigheden waar wij allen mee te
maken hebben, Covid-19, geen gezamenlijke samenkomst in Empel. In alle vroegte zijn er kransen gelegd door onze burgemeester, de heer Mikkers en kinderburgemeester Jop van Peufflik bij
het monument in Empel en het graf van de soldaat K.B. Alcock.
Herdenkingsuitzending
Daarnaast was er op lokale omroep Dtv Den Bosch een speciale
herdenkingsuitzending. Alle herdenkingscomités binnen Den
Bosch, dus ook het oranjecomité Empel & Gewande, samen met
de stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch en de gemeente
’s-Hertogenbosch, hebben daar een bijdrage aan geleverd. Naast
de bijdrage van burgemeester Jack Mikkers stonden de vervolgde, militaire en burgerslachtoffers in onze gemeente centraal.
Stadschroniqueur Eric Alink en kinderburgemeester Jop van
Peufflik leverden eveneens een bijdrage.
Struikelstenen
In de week voorafgaand aan
de Dodenherdenking werden
op 16 locaties in het westelijk deel van de binnenstad
(tussen de Markt en de Sint
Janssingel) 47 nieuwe struikelstenen gelegd. Elke steen
herdenkt een Joodse inwoner
van onze gemeente,
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die tijdens de Duitse bezetting is weggevoerd en vermoord in
een van de vernietigingskampen. Bijvoorbeeld het echtpaar
Levie Velleman en Betsy Wertheim met hun drie kinderen Cato,
Abraham Levie en Wolf. Op 21 februari 1942 werd Levie opgepakt in een café dat voor joden verboden terrein was. Voor straf
werd hij naar kamp Mauthausen gebracht en daar op 9 juli 1942
vermoord. In april 1943 kreeg Betsy bericht dat zij zich met haar
kinderen moest melden op het station. Na een verblijf in de
kampen Vught en Westerbork werden zij allen op 16 juli 1943
in Sobibor vermoord. Ter herinnering aan het gezin VellemanWertheim liggen er vanaf 4 mei vijf struikelstenen in het Tweede
Korenstraatje, op de plek waar vroeger hun woning stond. Ook
van 42 andere slachtoffers is het adres achterhaald, en kunnen
we voor hen in het stadscentrum struikelstenen leggen.
Over Stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch
De stichting Struikelstenen ’s-Hertogenbosch is een initiatief van
betrokken burgers van ‘s-Hertogenbosch. In samenwerking met
de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de stichting tot nu toe 129
struikelstenen geplaatst op 41
locaties. Het is bedoeling dat
er in 2024 struikelstenen liggen voor alle 293 vermoorde
Joodse stadgenoten. Je kunt
de locatie van de struikelstenen in ‘s-Hertogenbosch
vinden via de app ‘struikelstenengids’.
www.empelsnieuws.nl
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Lief en leed

Lief en leed

DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes, telefoontjes en
berichtjes bij het overlijden van

Wij willen jullie bedanken voor alle
kaartjes, belletjes en vele bloemen die wij
mochten ontvangen na het overlijden van
mijn man, ons pap en lieve opa

Annie van Heel-van de Camp.
Namens de familie hartelijk dank.

Benji wordt 19 jaar

Ingezonden door Liesbeth van der Langenberg

Beste Empelnaren, mijn naam is Benji en
op 12 juni word ik 19 jaar.
Misschien hebben jullie mij wel eens zien
lopen. Al mijn hele leven woon ik in Empel. Ik denk dat ik het oudste hondje ben,
misschien wel van Den Bosch of zelfs van
Noord-Brabant. Mijn baas Liesbeth zorgt
heel erg goed voor mij. Mocht je mij tegenkomen, dan mag je me altijd groeten.
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Gerrie Vorstenbosch
Het was overweldigend om te zien hoeveel mensen er langs de route en bij de
kerk stonden.
Dit was een grote steun voor ons in deze
moeilijke tijd. Speciale dank aan Paulien
Graves en pastor de Jong.
Namens Wilhelmien en kinderen, hartelijk
dank!
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Na het overlijden van mijn lieve man,
onze fantastische (schoon)vader en geestige opa

Rien Moonen
mochten wij bijzonder veel warme en mooie
reacties ontvangen.
We kregen talloze telefoontjes, kaarten en brieven, maar ook vele digitale
reacties. Hieruit bleek dat Rien bij heel veel mensen bijzonder geliefd was en
gewaardeerd werd. Dit neemt ons verdriet niet weg, maar het maakt het wel
veel draaglijker. Wij zijn u hier bijzonder erkentelijk en dankbaar voor.
DANK-U-WEL!
Mieke Moonen - van den Oord
Kinderen en kleinkinderen

Empels weetje...
Van de redactie

Een lezeres uit Empel attendeerde ons op
bijgaande boom. Wie kan vertellen wat
voor boom het is, waar deze boom staat
en hoe oud deze boom zou kunnen zijn?
Stuur je antwoord naar redactie@empelsnieuws.nl . Als jouw reactie in het volgend
nummer geplaatst wordt, ontvang je een
leuke attentie. Ook een vraag aan andere
Empelnaren? Laat het de redactie weten.

Chirurgijnstraat 12
5211 ZV ’s-Hertogenbosch

Loterij de Zonnebloem Empel
Ingezonden door Carin Voets en Mientje Verhallen
Door de corona-maatregelen is het helaas nog steeds niet mogelijk om gezellige activiteiten te organiseren voor de
gasten van de Zonnebloem.
Attenties
Desondanks hebben de vrijwilligers,
tijdens deze voor iedereen nare periode,
geprobeerd contact te houden met de
gasten en ze regelmatig een attentie te
bezorgen.
Denk aan gezellige kaarten, zakjes met
zonnebloemen, kersen (in de kersentijd),
een mooi pakketje met lekkere spullen,
een cadeaubon te besteden bij Plus Paans
Empel (dankzij de geweldige opbrengst
van de PLUS-actie) en afgelopen april een
mooie fotopuzzel.
Loterij
Ook dit jaar proberen we weer zoveel
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mogelijk loten te verkopen om opnieuw
ontmoetingen met de gasten mogelijk te
maken. De vrijwilligers zullen, als dat mogelijk is, de inwoners van Empel daarvoor
benaderen, maar u kunt ook helpen door
digitaal loten te kopen.
Dat kan op 2 manieren:
Via de Zonnebloemloterij-pagina van Den
Bosch-Empel:
https://www.zonnebloem.nl/zelf-lotenverkopen/p/a02094
of de actiepagina van
Carin zelf
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/
carinvoets
Namens alle gasten van
de Zonnebloem zijn we
jullie daarvoor enorm
dankbaar.
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Koningsdag 2021 in Empel & Gewande
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Ingezonden door het Oranjecomité Empel & Gewande
Kleinschalig en virtueel
Ook dit jaar geen gezellige drukte op de
Brink in Empel. In plaats daarvan een
alternatieve invulling van Koningsdag. Het
oranjecomité heeft, samen met de andere
oranjecomités van ‘s-Hertogenbosch, de
krachten gebundeld en een aantal kleinschalige en virtuele activiteiten mogelijk
gemaakt.
Versierde straten
De organisatie heeft van behoorlijk veel versierde straten uit Empel een foto ontvangen.
De mooist versierde straten hebben een
bezoekje gehad van de Discobus. Deze Discobus heeft in iedere kern bij de meest uitbundig versierde straten een bliksembezoek
gebracht. Om te voorkomen dat het te druk
zou worden rondom de bus was de Discobus
er niet lang en werd het bezoek maximaal
een half uur van tevoren aangekondigd.

Empel in de prijzen
Ook online was er genoeg te doen waar ook
de kinderen uit Empel enthousiast aan mee
hebben gedaan. Zo was er een vrolijke muziekbingo en kon je samen met de Koning
op de foto.
De hoofdprijs van de kleurplaat bleek in
Empel te zijn gevallen. De Kinderburgemeester vond de kleurplaat van Lois uit
Empel de mooiste. In de middag kon Lois
haar hele straat en natuurlijk ook zichzelf,
trakteren op een lekker ijsje. Empel heeft
veel creatieve inwoners. Deze dag waren er
verschillende speurtochten in het dorp en is
ook het mysterie een aantal keren opgelost.
Superleuk!
Vooruitblik 2022
Voor Koningsdag 2022 bestellen wij alvast
een zonnetje. Wij rekenen erop dat u dan
een kijkje komt nemen op de Brink in Empel.
Er zal dan van alles te beleven zijn zoals een
vrijmarkt en een gezellig drankje en hapje.

Nieuwe muziekschool in Empel
Van de redactie

Heb je altijd al willen leren om jezelf of een ander op gitaar of
piano te begeleiden? Of lijkt het je handig als je kind zelf op
de fiets naar zijn of haar muziekles kan? Dan kun je vanaf deze
week terecht op Boekweitveld 27a in Empel bij Música Leon.
Onze verslaggever wilde er het fijne van weten en sprak met
initiatiefnemer Leon Scherphof (26).
Studio
Sinds kort klinkt
er muziek in de
studio van Leon.
Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren
en volwassenen
krijgen er gitaarof pianoles. Sommigen zingen er
zelf bij, anderen
dromen ervan om
ooit in een band te spelen. Leon gaat uit van de muzieksmaak
en specifieke wensen van zijn leerlingen. Leons roots liggen in
Empel, maar tijdens de jaren dat hij aan de Rockacademie en
aan het Conservatorium van Maastricht studeerde, woonde hij
een tijdlang ook in Den Bosch, Tilburg en Limburg. Hoe kwam hij
op het idee om een muziekschool in Empel te beginnen?
Muziek voor kinderen uit de buurt
“Muziek is al van jongs af aan mijn passie. Ik heb zelf van mijn
vijfde tot mijn zestiende pianoles en basgitaarles gehad. Op de
middelbare school zong ik in een bandje, leerde mezelf gitaar
spelen en gaf ik muziekles aan vrienden en bekenden. Tijdens
mijn stage op de Docent Muziek-opleiding gaf ik muziekles op de
middelbare en basisschool. Toen merkte ik dat ik het jammer
www.empelsnieuws.nl

vond dat ik mijn leerlingen niet altijd de aandacht kon geven die
ze verdienen. Al een aantal jaren organiseer ik op een Franse
camping muziekavonden waar ik kinderen en volwassenen
begeleid of help zichzelf te begeleiden op gitaar of piano. Ik vind
dat erg inspirerend. Het kwartje viel toen ik in een gitaarwinkel
in Frankrijk zag hoe de eigenaar een klein muziekschooltje in zijn
winkel had opgezet waar kinderen uit de buurt muziekles hadden: dat wilde ik ook!”
Droom
Leon besloot zijn droom meteen te verwezenlijken en ging op
zoek naar een plek waar hij les zou kunnen geven. Op een dag
ontstond het plan om in de voormalige garage van zijn ouderlijk
huis een woon- annex muziekstudio te bouwen.
Nog plaatsen vrij
Nu de muziekscholen weer open mogen kan Leon weer nieuwe
leerlingen aannemen. Een reguliere les van 30 minuten kost
€17,50. Ben je benieuwd geworden?
Speciaal voor de lezers van De Stempel is er een actie met
een proefles
voor 10 euro.
Whatsapp
Leon op 06
18948461 voor
een afspraak.
Er zijn momenteel nog vooral
plekken op
maandag en
vrijdag.
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Empel heeft eindelijk een echte mánnenkapper!
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Door Marja van Kampen-Molenaar

Ons dorp kent veel goede dameskappers met elk hun eigen stijl
en dito clientèle. Het is dus een meer dan welkome aanvulling dat in de Burgemeesters Godschalxstraat - naast Domino’s
Pizza - een échte barbier voor mannen en jongens is gevestigd:
Barbershop Empel. Vanzelfsprekend gaat De Stempel daar haar
baard ‘ns laten bijwerken ……
Geen tattoos en doodskoppen
Bij binnenkomst vallen direct twee
strakke zwarte zitbanken op en ‘n kast
met mooie producten. Voor ’t geval je
even moet wachten is dat hier geen straf,
zeker niet met de lekkere koffie! Dieper
het pand in zien we comfortabele forse
‘mannelijke’ kappersstoelen en neen,
hier geen Harley Davidsons, benzinepompen, tattoos of doodskoppen. Dit is
een rustige mannelijke ambiance, waar
de barbier met een fraai leren voorschort
zijn
werk
creatief en punctueel uitvoert.
Wist je dat barbier van ‘t Latijnse ‘barba’ komt, dat ‘baard’
betekent?
Communicatie is alles
Wij maken kennis met barbier
Shadi Alwazeer mét trendy
baard, die bijna 6 jaar in Nederland woont. Hij vertelt:
“Ik heb al 11 jaar ervaring als
barbier. Na mijn vlucht uit
Syrië werkte ik 3 jaar in Turkije,
waarna ik naar

Nederland vertrok. De inburgering hier was pittig, vooral de taal.
Inmiddels heb ik 3 taalcertificaten, want communicatie is alles. Ik
woon in de Maaspoort met mijn vrouw, zoon van 3½ en dochter
van 5 maanden en voel me hier gelukkig”. Zijn vrouw vervolgt op
het KW1C haar opleiding Zorg. Ook zij wil graag weer werken.
Het barbiersvak zit in je of niet
Mo Abdul Muhsen, een compagnon met veel knipuren, werkt
ook in de zaak. Zowel Shadi als Abdul
zijn specialist in het knippen, scheren
en verzorgen van baarden en snorren
en het in gewenste contouren knippen
van hoofdhaar. Ook ‘n nose bush krijgt
aandacht met wax! Dit mannenvak draait
om passie en vakmanschap en dat zit
in je of niet. Bij Shadi en Mo zit dat wel
snor. Door de ‘hype’ die er de afgelopen
jaren is ontstaan, komt dit vak meer
op de voorgrond en krijgt het weer de
aandacht die het verdient. Steeds meer
mannen appreciëren dat en kunnen nu
in ons eigen Empel terecht. Voor de prijs hoeven ze het niet te
laten: vakkundig knippen alleen kost
17 euro en voor jongens slechts 14
euro.
De Stempel zal haar ogen de komende tijd eens goed de kost geven om
al die strak gecoiffeerde mannen na
een bezoek aan Barbershop Empel te
bewonderen! Meer informatie via
tel: 06 18676765, web: barbershopempel.business.site en Instagram:
instagram.com/barbershopempel/

Recept gezonde appel-perencake
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Ongezond eten zit ‘m vaak in de tussendoortjes die we eten.
Tussendoortjes in de winkel zijn vaak ongezond. Ze bevatten
vaak veel suiker en vet. Deze gezonde appel-perencake is een
lekker en verantwoord tussendoortje.
Ingrediënten:
– 200 gram volkorenmeel
– 2 appels
– 2 rijpe peren
– 4 eieren
– 50 gram kokosolie, gesmolten
– 15 gram kokosbloesemsuiker
– 2 tl kaneel
– 1,5 tl bakpoeder
– 1 snuf zout
– bakblik bekleed met
bakpapier of een siliconen
bakvorm
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Bereidingswijze:
1. Verwarm de over voor op 175°C. Mix alle droge ingrediënten
in een grote kom. Bekleed het bakblik met bakpapier.
2. Schil één appel en rasp deze fijn. Schil de peren en prak of
pureer deze. Voeg de appel en peren toe aan het meel mengsel.
Snijd de andere appel in vier stukken (laat de schil er omheen),
haal het klokhuis eruit en snij in dunne plakjes.
3. Mix de eieren schuimig en voeg de kokosolie toe. Mix het
eimengsel met het meelmengsel en doe dit in het cakeblik.
4. Leg nu de dunne plakjes appel in het deeg en duw deze een
beetje aan. De plakjes appel zullen niet verder in het deeg zakken.
5. Bak de cake ongeveer 55 minuten op 175°C
Kijk voor meer recepten en/of een afspraak
voor persoonlijk voedingsadvies op www.
personalvoedingscoach.nl
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Koningsspelen op KC ‘t Wikveld
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Ingezonden door Marjan Huisman

Op vrijdag 23 april hebben we met KC ’t Wikveld de Koningsspelen gevierd. Het was een reuzegezellige dag waarop alle
kinderen erg sportief meededen aan diverse sportactiviteiten.
Alle activiteiten waren coronaproof. Zo hadden we in de gymzaal
de Koningsspelletjes en hadden de kinderen op het schoolplein
een challenge. Bij de challenge kregen de kinderen een opdracht, waarbij vooral samenwerken erg belangrijk was. In het
eigen lokaal werd de sportkennis nog even getoetst met een
Kahoot-quiz en keken de kleuters en peuters naar een filmpje
over Koningsdag.
Verrassing
Tijdens de dag van de Koningsspelen hadden we een grote verrassing georganiseerd vanuit het oranjecomité: een live-optreden van Rolf Sanchez! Onder luid meezingen en
meedansen, zong hij zijn nieuwste liedjes. Tenslotte werden alle
kinderen getrakteerd op een lekker ijsje.
Om nooit te vergeten!
Meester Jorg, de directeur, zegt over deze dag: “Soms heb je als
school van die dagen dat je weet, dat we het daar nog lang over
gaan hebben. Dat je weet dat je voor kinderen iets geweldigs
hebt geregeld, een mooie herinnering hebt gecreëerd. En dat is
precies wat wij vandaag hebben gedaan. Een goed en sportief

programma, lekker in beweging en een knallend
optreden. Ik heb alleen maar blije en vrolijke
mensen gezien vandaag. En gezien de omstandigheden waarin
de wereld zich bevindt, is dat extra
knap“.
Hoera! Naar de basisschool in
2021-2022!
Het klinkt misschien nog als ver
weg, maar wij zijn op de achtergrond al druk bezig met de
voorbereiding voor het volgende
schooljaar. Wanneer uw kind dan
4 jaar wordt, dus tot en met juni 2022 voor het eerst naar school
gaat, is het raadzaam hem of haar nu aan te melden voor de basisschool. Op basis van huidige aantal leerlingen en de verwachte instroom, maken wij een planning voor het komende schooljaar. Dan is het handig, wanneer we weten, dat we een ‘warm
plekje’ voor uw kind kunnen reserveren in groep 1/2 . U kunt uw
zoon of dochter aanmelden door middel van een bericht naar
info@wikveld.nl, of het contactformulier op de Wikveldapp.
Wij sturen u dan de inschrijfformulieren voor de basisschool.
Ook is het weer mogelijk een persoonlijke kennismaking en
rondleiding te krijgen.

‘t Wikkie

Ingezonden door Lambert Caljouw

Een lammetje!
Uiteindelijk is hij dan toch geboren: Lancelot (of zoals iemand
zei: Lam-celot). We hadden op meer lammetjes gehoopt, omdat
één van de witte schaapjes ook
zwanger leek, maar zijn toch blij
met een gezond lammetje. Hij
groeit als kool en lijkt het prima
naar z’n zin te hebben. Ook de
trotse moeder loopt rustig rond en
Lancelot wijkt geen moment van
haar zijde. Voorlopig kunnen we
nog volop van hem genieten, maar
als hij volwassen is dan moet hij
toch ‘t Wikkie verlaten, omdat hij
anders z’n tantes of zelfs z’n eigen
moeder zou kunnen dekken en dat
is niet de bedoeling.
Schildpadden
De drijvende pomp in de schildpaddenvijver was vorig jaar stuk
gegaan, dus hebben we een nieuwe moeten kopen. Dan maar
meteen een goede pomp gekocht met een aparte filter. Maar,
wat een lelijke zwarte plastic bak! Het water wordt er prachtig
schoon van, maar het is geen gezicht. Dus hebben we er een
houten
huisje omheen
geknutseld met
een waterrad
eraan. Het ziet
er een stuk
leuker uit zo en
nu maar hopen
dat het water
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ook helder blijft en de schildpadden het kunnen waarderen. Als
er trouwens iemand het huisje mooi zou kunnen/ willen beschilderen? Laat het weten via een email aan hetwikkie@gmail.com
Kippen
Na ruim een half jaar opgehokt te hebben gezeten, hebben we
de kippen weer vrijgelaten. De dreiging van vogelgriep zou nu,
na de vogeltrek, voldoende afgenomen moeten zijn om de kippen niet meer dag-in-dag-uit in dat kleine kippenhok te hoeven
opsluiten. Het valt niet mee om de gemoedstoestand van een
kip te beoordelen, maar volgens mij zien ze er een stuk gelukkiger uit nu!
Volière
De parkieten-kuikentjes in de volière groeien als kool! Ook een
valkparkiet heeft drie eitjes gelegd en is erop gaan zitten, dus
misschien ook nog wel jonge valkparkietjes binnenkort. De
meeste parkieten zijn inmiddels ook geringd, zodat we ze een
beetje uit elkaar kunnen houden en we nog weten wie wie is als
we ze een keertje moeten vangen.
Konijnen en cavia’s
De vier jonge zwart-witte konijntjes die we onlangs gehaald hebben, voelen zich al helemaal thuis op ‘t Wikkie. Gelukkig hebben
ze geen ruzie gemaakt met de andere konijntjes en is onze konijnenfamilie weer op sterkte. Ze genieten allemaal volop van het
gras dat we vorig jaar geplant hebben op het deel bij de vijver.
Ook zijn er twee nieuwe cavia’s bijgekomen: Lungo en Mocca.
Dan zijn die in totaal ook weer met z’n drieën.
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
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Ingezonden door Anita van den Berg

Dit keer staat ons logo wat groter dan gebruikelijk afgedrukt. Dat is niet alleen omdat we trots zijn op dit veelkleurige logo. Er
is nog iets opvallends: er staat al een hele tijd ‘kindcentrum’ op ons gebouw en in het logo. KC Caleidoscoop bestaat uit twee
organisaties: Basisschool Caleidoscoop en Kinderopvang ‘t Goudvisje. Ingeborg Verhagen (managementteam KC Caleidoscoop) en
Manon van Boxtel (locatiemanager kinderopvang het Goudvisje) waarborgen de goede samenwerking en nemen ons een klein
stukje mee...
Overlegmomenten
Doordat we zorgen voor dezelfde kinderen zijn
overlegmomenten van belang en dus bespreken we periodiek
de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Ouders/
verzorgers zijn op de hoogte over hoe het met hun kind gaat
en denken mee. Door de goede samenwerking tussen het
kindcentrum en ouders zorgen we er met elkaar voor dat het
kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Daarnaast is het handig dat we, ook al zijn we twee verschillende
Kunnen jullie voorbeelden geven van die samenwerking?
organisaties, bij elkaar naar binnen kunnen lopen, met elkaar
Ja, dat kan kunnen we zeker. We delen samen het gebouw en
kunnen meedenken en ook veel plezier kunnen hebben
het plein, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we samen
met elkaar. Dat is voor ons als collega’s prettig, maar het
zorgen voor de kinderen binnen ons kindcentrum.
voornaamste is dat een kind merkt dat het gezien en begrepen
wordt, of dat nou voor, tijdens of na schooltijd is.
Instroom
Wanneer een kind bij ons binnenkomt zal dat zijn via de
Zijn er nog plannen voor verdere samenwerking?
kinderopvang, het peuterarrangement of via school. Als
Er zijn altijd plannen en onze samenwerking blijft natuurlijk
ouders van een peuter aangeven ook gebruik te willen maken
steeds in ontwikkeling. We mogen trots zijn op wat we al
van de basisschool kan het kind via de kinderopvang of het
bereikt hebben en het is zaak dat te onderhouden. Wanneer
peuterarrangement vloeiend doorstromen naar groep 1. Voordat het coronavirus weer onder controle is, kunnen we alles weer
het kind 4 jaar wordt, komt het al regelmatig oefenen in de
optimaal gaan inzetten. Daar kijken we erg naar uit!
kleutergroep waar het gaan instromen, waardoor de overstap
makkelijker en minder spannend zal zijn. Ouders/ verzorgers
Vragen?
worden meegenomen in het proces waardoor de overgang voor
Bent u geïnteresseerd in ons kindcentrum? Hebt u naar
hen ook prettig verloopt. Het is soms een grote stap als een kind aanleiding van dit stukje nog vragen? We nodigen u uit om
naar de basisschool gaat. Voor het vertrouwen is het fijn dat je
contact met ons op te nemen. Wij nemen u en uw kind graag
als ouder/ verzorger zelf ziet en voelt dat het goed is.
mee in het proces voor het kiezen van een fijne kinderopvang
Leerlingen van de basisschool kunnen gebruik maken van de
en/of basisschool. Bel ons op 073-8225432.
VSO/BSO (voorschoolse opvang/ buitenschoolse opvang).
‘t Goudvisje biedt deze opvang binnen ons kindcentrum.

Kei Tof Empel

Door Debby Hornman – de Gier

Je wordt er blij en creatief van, je kan lekker naar buiten en
daarnaast maak je de vinder onverwachts blij: dat is Kei Tof
Empel!
Ik kwam op het idee toen ik mijn eerste beschilderde steen
vond bij mijn moeder in het dorp. Dus toen ik begin dit jaar met
mijn 3 dochters de keien aan het beschilderen was en ze wilde
gaan neerleggen in Empel, dacht ik: “Dit moeten meer mensen
in Empel weten en eigenlijk ook gaan doen!’’ Zodoende heb ik
de Facebookpagina Kei Tof Empel opgericht. Een plek om foto’s
te delen van de beschilderde stenen/ keien of om te laten zien
dat je een mooie kei hebt gevonden! Als je zo’n ‘Kei Toffe Steen’
vindt, mag je deze houden of op een ander plekje neerleggen
in ons mooie Empel om iemand anders een geluksmomentje te
bezorgen!

Maak een nieuwe wandeling door Empel en leg de kei ergens
neer zodat iemand anders deze weer kan vinden!
Wat heb je nodig? Stenen/ keien, acrylverf/ acrylstift en vernis.
Het is ook leuk om op de steen te vermelden: ‘Kei Tof Empel
(Facebook)’. Zodat de vinder een foto van deze steen kan plaatsen op de Kei Tof Empel Facebookpagina. Kijk en volg voor de
nodige inspiratie, ervaringen en informatie de Facebookpagina
Kei Tof Empel.
“Zullen we met nog meer Empelnaren mensen een onverwachte glimlach bezorgen?”

Hoe werkt het?
Maak een wandeling en vind leuke, het liefst gladde stenen/
keien. Maak ze thuis schoon en laat ze goed drogen. Versier ze
met een mooie tekening of leuke boodschap, wederom goed
laten drogen en breng daarna een vernislaagje aan (anders verdwijnt de versiering na een regenbui).
www.empelsnieuws.nl
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Ingezonden door pastor Piet de Jong

Livestream vanuit de Landelinuskerk in Empel
De eucharistieviering van zondagmorgen 09.30u
kunt u via de livestream rechtstreeks volgen vanuit de Landelinuskerk in Empel: YouTube Empel
Landelinuskerk. U kunt de viering en de eerdere
vieringen terugkijken eveneens op YouTube Empel
Landelinuskerk.
Kom in ‘D’n Hof’
Elke donderdagmorgen is er van 10.00u – 11.00u
een inloopuur in ons nieuwe parochiecentrum ‘D’n Hof’ in
Empel. U bent welkom voor een praatje, een kop koffie of om
een misintentie door te geven. Er is dan ook gelegenheid om de
pastor te spreken.

Wat jammer nou …
Wat jammer nou dat de eerste communieviering is uitgesteld
naar zondag 19 september 2021. Ook dat komt door het coronavirus. En we kunnen daardoor ook niet bij elkaar komen
voor de voorbereiding. Maar de social media helpen ons een
handje. Elke maand gaan we een leuke thuisactiviteit doen. In de
meimaand, Mariamaand, maken we een Mariakapelletje en een
rozenkrans. Alle kinderen hebben een grote envelop ontvangen
met knutselspulletjes. Het resultaat wordt in de groepsapp geplaatst. Op de foto laten Amélie en Bart trots hun werkjes zien.
In juni gaan we puzzelen. Een aantal voor de kinderen bekende
gebeurtenissen uit de bijbel, die in de voorbereiding aan de
orde kwamen, worden in puzzelstukjes aangeboden. Op afstand
gaan ze samen de puzzel in
elkaar zetten. Op zaterdag
10 juli gaan de kinderen deze
afbeeldingen stoepkrijten
op het kerkplein. Iedereen
is dan welkom. De kinderen
gaan dan vertellen over de
stoepkrijttekeningen. Het
wordt vast gezellig met een
hapje en een drankje. Daarna is het vakantie en heel gauw 19
september.
Eerste Mis Broeder Jan ter Maat in Empel
Het gebeurt in deze tijd niet vaak dat jonge mensen kiezen voor
een leven als priester. Als dan iemand tegen de stroom in toch
kiest voor zo’n leven, dan moet je wel stevig in je schoenen
staan. Zo iemand is broeder Jan ter Maat. Broeder Jan heeft zich
in onze Landelinusgemeenschap voorbereid op een wezenlijk
onderdeel van het priesterschap: het pastoraat. Dat betekent
dat je je leven in dienst stelt van God en de mensen die aan je
zorg zijn toevertrouwd. Wij hebben
broeder Jan in Empel mogen ervaren
als iemand met een warme pastorale
betrokkenheid voor jong en oud. Als
Franciscaan van het stadsklooster San
Damiano in Den Bosch trekt hij zich o.a.
het lot aan de daklozen.
www.empelsnieuws.nl

Hij is voor hen een luisterend oor en biedt hen gastvrijheid. Wat
een genade als je zulke mensen mag tegenkomen. Broeder Jan
werd op zondag 11 april tot priester gewijd in de kerk van het
stadsklooster San Damiano in ‘s-Hertogenbosch. Pastor Piet de
Jong was als zijn begeleider daarbij aanwezig als concelebrant.
Als deze Stempel verschijnt heeft Broeder Jan, althans zo is de
planning, op 30 mei in de Landelinuskerk in Empel zijn eerste
mis opgedragen.
Feestdag heilige Landelinus op 15 juni
Op 15 juni is het de feestdag van de heilige Landelinus. Hij werd
geboren in 623 in het plaatsje Vaux in Noord-Frankrijk. Landelinus was een bekeerde rover. Deze radicale omslag in zijn leven
vond plaats nadat een van zijn makkers plotseling overleed. Hij
werd vervolgens kluizenaar en was oprichter van de abdij van
Crespin in Noord-Frankrijk. De volgelingen van de heilige Landelinus stichtten omstreeks het jaar 800 in d’n Empelse Schans een
proosdij en boerderijen.

Een proosdij is een klooster met landerijen. De abdij van Crespin
bestaat nog steeds en is vooral bekend om zijn bierbrouwerij.
Daar komt het bekende ‘Crespin abdijbier blond’ vandaan. Misschien iets voor de Empelse bierbrouwers om dat bier in licentie
ook te gaan te brouwen?
Aantal kerkbezoekers
De laatste persconferentie over het coronavirus laat zien dat het
met het aantal besmettingen de goede kant opgaat. Tot vreugde
van velen: eindelijk weer een terrasje mogen pikken, eindelijk
weer kunnen winkelen, eindelijk weer naar een pretpark en misschien kunnen we wel weer met vakantie gaan. Ook onze kerk
deelt vooralsnog voorzichtig in de vreugde. Het aantal kerkgangers mag worden opgehoogd. Voor onze kerk betekent dat dat
we 45 kerkgangers mogen verwelkomen om de mis bij te wonen.
Daarom is er per 30 mei één mis op zondagmorgen en wel om
09.30u. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die al die tijd op zondagmorgen ook een tweede mis hebben mogelijk gemaakt. Het
aantal kerkgangers is weliswaar opgehoogd, maar vooraf intekenen in de Mariakapel, of telefonisch doorgeven (06- 20360892)
blijft noodzakelijk. U kunt natuurlijk de mis ook volgen via de
livestream YouTube: Empel Landelinuskerk. We houden de moed
erin; het komt zeker weer goed.

13

juni | 21

14

www.empelsnieuws.nl

juni | 21

De sleutel tot geluk zit in jezelf
Door Marja van Kampen-Molenaar

Praktijk “ZelfinZicht”, kortweg ZiZ, is de veelomvattende naam van de dit jaar opgerichte praktijk
van Marjon Huijbregts aan Vonkenwaard 7. Ook De Stempel heeft bij tijd en wijle behoefte aan
wat meer inzicht en dus staan we al snel bij haar op de stoep, óók omdat het kennismakingsgesprek altijd gratis is...
Wat doet Marjon?
Voor ons staat een slanke vrouw (39), duidelijk in balans en
alleen al door haar houding wekt ze snel ons vertrouwen. Ze
is docent Social Work bij Avans Hogeschool en was daarvoor
pedagogisch begeleidster van kinderen en jongeren met zeer
uiteenlopende problematiek, wat ze met hart en ziel deed. Bij
Avans kwam ze, juist als studentendecaan, tot het besef dat het
begeleiden bij persoonlijke problemen haar de meeste voldoening geeft en dat werkt altijd naar twee kanten toe. Of het nu
jongeren of volwassenen zijn, ze ondersteunen bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling, doet ze het allerliefst, dus volgde ze
een coachopleiding en werd dit jaar Praktijk ZiZ opgericht.
’t Is toch hele stap
Van een vaste aanstelling als docent naar een eigen onderneming is niet niks, denkt De Stempel praktisch. Marjon stelt
daartegenover: “Ik werk nu 2 dagen in de week bij Avans en na
de zomervakantie neem ik een half jaar onbetaald ouderschapsverlof om me helemaal op coaching te kunnen richten.” Ze is
getrouwd en moeder van 3 jonge kinderen. Bij haar geen kanten-klare adviezen, maar door oplossingsgerichte gesprekken laat
ze haar cliënten zélf tot inzicht komen. Iedereen weet immers
diep in zijn hart dat zelfreflectie slagvaardig maakt.

Uiteindelijk gelukkiger?
Zelf is ze zich, na het verlies van dierbaren, meer bewust van het
leven geworden en dat schenkt ook verdieping. “Wát is geluk
eigenlijk? Ik probeer mensen naar binnen te laten kijken, met
meer compassie naar zichzelf. Soms proberen we zoveel ballen
in de lucht te houden, wat bezinning kan dan helpen.” De Stempel laat dit even op zich inwerken en knikt.
Wie behoren tot de clientèle?
Jongeren en volwassenen met problemen als onzekerheid,
perfectionisme, stress, (faal)angst, rouw en verlies, zingeving,
identiteit, zelfbeeld, omgaan met emoties, hooggevoeligheid,
communicatie, contact met anderen, weerbaarheid en eenzaamheid. ZiZ probeert je gericht naar een persoonlijk doel te leiden.
Kunnen wij het simpel samenvatten dat jezelf leren accepteren
leidt naar zelfvertrouwen?
Vanzelfsprekend dat De
Stempel onder de indruk
is, maar denkt: “durf je als
mens die stap te zetten en
wie geeft je dat zetje?” Wij
voelen wel dat je bij Marjon
in goede en veilige handen
bent.
Alle informatie vind je op:
www.praktijkziz.nl .

Exempel

Ingezonden door Peter van der Dussen (erelid) en Roy van Lent (secretaris)

Langzaam beginnen de maatregelen plaats te maken voor meer
ruimte om onze hobby uit te kunnen oefenen. Maar voordat
we volledig terug zijn bij het oude normaal, was er nog wat
werk te verrichten.
De Pottenbakker
Ondanks de coronaperikelen heeft een aantal leden en
vrijwilligers van Drumfanfare Exempel op de zaterdagen, zoals
jullie wellicht gezien hebben, hard gewerkt aan het opknappen
van ons muziek- en showterrein aan de Pottenbakker.
Er was ‘helaas’ alle tijd en ruimte om te werken aan het
onderhoud van het terrein, zodat we weer perfect kunnen
repeteren en werken aan onze exercitie en shows als de
maatregelen dit toelaten.
Ook hopen we hier in de toekomst weer taptoes te mogen
verzorgen en als we weer een Muziekfeest willen organiseren,
waar een groot deel van Empel naar uitkijkt, zijn daar de nodige
werkzaamheden reeds voor verricht.

Zo is er o.a. gewerkt aan een nieuwe indeling in onze opslag,
wordt er op termijn een toiletten-unit gerealiseerd, is er
opnieuw bestraat en betegeld, zijn de bomen weer gesnoeid,
is het gras gemaaid en is de stroomvoorziening op het terrein
onder handen genomen. Op een later moment, wanneer alle
werkzaamheden zijn afgerond, zullen wij hier uitgebreider bij stil
staan, maar wij willen graag ook nu al deze leden en vrijwilligers
hartelijk danken voor al hun inzet de afgelopen maanden.
Opstarten muziekrepetities
Er schijnt gelukkig weer licht aan de horizon. De afgelopen
weken heeft u al een aantal keer kunnen genieten van de
muzikale klanken van onze vereniging. In goed overleg met
de gemeente en veiligheidsregio ’s-Hertogenbosch zijn er
afspraken gemaakt onder welke voorwaarden wij onze repetities
mogen hervatten en zullen naast Jong Exempel, ook de Show& Marchingband en NEXT weer aan de slag mogen. Sinds
oktober 2020 hebben wij hier ruim een half jaar op gewacht.
Wij zijn daarom zeer content over de samenwerking met de
verschillende gemeentelijke partijen, die hieraan hebben
bijgedragen.
Wij hopen u allen hiermee voldoende op de hoogte te hebben
gebracht en houden u graag ook in de toekomst op de hoogte
omtrent de laatste ontwikkelingen vanuit Drumfanfare Exempel.

www.empelsnieuws.nl
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De aanhouder wint
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Door Ton Geerts

Niemand wil verliezen toch? We zijn geprogrammeerd om te winnen! We hebben zelfs een hormoon dat ons lichaam helpt om
optimaal te presteren onder spanning: adrenaline.
Dit hormoon zorgt dat onze ademhaling versnelt en hartslag ver- Gewonnen, als achteloze deelnemer. Daarentegen voelde ik
hoogt en voor een versnelde bloed- en zuurstofvoorziening, met mezelf echt een mega verliezer toen mijn fiets gestolen was,
als gevolg dat we beter in staat zijn om te vechten of te vluchten. maar ik weiger te denken dat degene die hem gestolen heeft een
Eeuwen geleden was deze reactie beslissend voor leven of dood
winnaar is.
(heb ik uit de overlevering gehoord). Vandaag de dag komen
we gelukkig niet zo vaak in een leven of dood omstandigheid,
Balans
maar des te meer in winnen of verliezen situaties.
Dat de aanhouder altijd wint, staat
daarom ook op losse schroeven, vrees
Spelletjes
ik. Om tegen beter weten in proberen
Het is leuk om een spelletje te maken van dingen die eigenlijk
te winnen kan echt heel frustrerend
best saai zijn. Als kind hinkel je naar school, omdat wandelen
zijn en levert geen winnaarsgevoel
een stuk saaier is. En nog leuker is het om met meerderen
op. Om dan maar op te geven als het
tegelijk te hinkelen om te kijken wie dit het langst volhoudt. Die
even tegenzit lijkt een oplossing, maar als je het doel (nog) niet
wordt de winnaar. Het is ook mooi te zien hoe we meeleven met bereikt hebt, ben je óók geen winnaar. Winnen is een delicate
spelletjes die anderen spelen. Je favoriete voetbal- of hockeybalans van het juiste ding op het juiste moment. Het juiste doel
club, of Max die het in zijn Red Bull opneemt tegen de zilveren
voor het juiste resultaat. Logisch dat we een overwinning vieren
pijlen van Mercedes. Ik moet bekennen dat ik op zondag ook
en de ontlading voelen als het gelukt is.
vaak met klamme handen op de bank zit te kijken naar de eerste
bocht en opspring bij een vette inhaalmanoeuvre. Best gek eiDe vlag uit!
genlijk toch, dat het voelt alsof je gewonnen hebt terwijl je kijkt
Kort na het verschijnen van deze Stempel krijgen de eindexanaar de wedstrijd die een ander speelt.
menkandidaten te horen of hun aanhoudende inzet beloond
wordt. Examen doen in dit bijzondere jaar is misschien nog wel
Winnen en verliezen
spannender dan in een normaal jaar. We hopen dat jij één van
Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Als je speculeert op de
de winnaars bent en de vlag uit kunt hangen, omdat je harde
beurs is het heel duidelijk wanneer je veraanhoudende werken beloond wordt met een diploma. Alvast
loren of gewonnen hebt, want cijfers liegen gefeliciteerd!
niet. Maar in het dagelijks leven ligt het zo
eenvoudig niet. Er zijn zelfs winnaars die
niet wisten dat ze in het spel zaten. Ik win
eigenlijk nooit in een loterij of spel, dus was
ik erg verbaasd dat ik gebeld werd met de
boodschap dat ik een prijs had gewonnen
met het raden van het juiste aantal LEGOblokjes. Het was wel een heel leuke ervaring!

NK Tegelwippen: doe je mee?
Ingezonden door de gemeente ’s-Hertogenbosch

De komende maanden doet ‘s-Hertogenbosch mee aan het NK
Tegelwippen! We gaan hierin de strijd aan met Oss in misschien
wel de spannendste derby van het NK. Ook in de rest van het
land gaan tachtig gemeenten de uitdaging aan: wie verruilt de
meeste (tuin)tegels voor groen. Doe je mee?
Minder tegels, meer groen
We strijden niet alleen om de eer, maar vooral voor een groenere gemeente. Waarom? Planten, bomen en struiken zijn
prettig om in te leven voor mens en dier. Maar groen helpt ook
gevolgen van klimaatverandering op te vangen. In heel Nederland worden tegels vervangen voor groen om zo wateroverlast
te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te
houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te
vergroten.

Jouw gewipte tegels worden automatisch opgeteld bij onze
tegelstand. De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt,
wint de felbegeerde Gouden Tegel. Je kunt nog meedoen met
het NK Tegelwippen tot 30 september 2021.
Buurtinitiatief
Help elkaar en maak samen met jouw buurtgenoten de wijk een
stukje groener. Ga naar denbosch.nl/duurzaam/nktegelwippen
en meld jullie buurtinitiatief aan en dan kijken wij hoe we jullie
daarin verder kunnen ondersteunen.

Alle tegels tellen, doe mee!
Iedereen met een tuin kan meedoen! Kijk wanneer je aan de slag
gaat in jouw tuin of je direct een paar tegels kunt inruilen voor
groen. Geef het aantal gewipte tegels inclusief bewijsfoto’s op
via de website van het NK Tegelwippen.
www.empelsnieuws.nl
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Groei voor uzelf, uw gezin of buurt

Ingezonden door het Buurtteam Maaspoort-Empel

Ons Buurtteam bestaat uit mensgroeiers. Spiegelaars. Wij denken en weten dat u veel
zelf kan. Met een figuurlijke blikopener gaan we samen met u op zoek naar uw mogelijkheden en uw kwaliteiten.
Vertel ons gerust alles, wij kijken nergens van op. Oordelen niet. Alles kan; niets is te
gek.We luisteren graag. En geduldig. Maar we zijn ook eerlijk, we zijn ook kritisch. We
weten veel, maar niet alles. Oók daar zijn we eerlijk over. Dus we leren ook graag van u.
Als u de tijd voor uzelf neemt, dan nemen wij dit ook voor u. We werken doelgericht.
We willen samen met u iets bereiken. En als het een keer nodig is dat we ons ergens als
een pitbull in vastbijten, dan doen we dat graag.
Dit doen we allemaal op onze eigen manier, in ons eigen tempo met onze eigen kennis.
Serieus waar nodig; luchtig als het kan. Wel met steeds hetzelfde doel: u, uw gezin, uw
buurt laten groeien. In het klein of in het groot.
Energiebuigers, kwaliteitgravers, droomcreëerders, kernvinders:
geef het een mooi woord. Uiteindelijk komt het erop neer dat
we met u zoeken naar uw mogelijkheden en kijken of we daar
kunnen komen. Meer ook niet. En als dat lukt, dan zijn we al
een heel eind. Neem contact op via 073-206 88 88.

Colofon
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Nieuws uit ’t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

Positief beginnen
We willen het seizoen op een positieve manier starten. Focus op een
feestelijke aangelegenheid. Iets waarmee we de coronaperiode hopelijk achter ons kunnen laten. Daarom halen we nu de rommelmarkt van de kalender
en starten we met de Prins(es)verkiezing. Een leuk feestje om naar uit te kijken begin
november.
Prins(es)verkiezing
Driekoningen		
Carnaval 		

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

We zoeken nog naar een datum om de Rommelmarkt in te plannen.
De Empelse Wandel3Daagse
Het lijkt erop dat hiervoor geen datum gepland kan worden. Na de zomervakantie
zijn de meeste kinderen weer druk met school en starten de meeste sportactiviteiten.
Het organiseren van een 3-daags evenement juist voor die doelgroep in die periode is
lastig.
We zoeken voor dit evenement ook (een) nieuwe kartrekker(s). Jarenlang hebben we
als Stichting gebruik mogen maken van de diensten van Jolanda, Gieljan en Robert. Zij
hebben echter aangegeven een stapje terug te willen doen, waardoor we nu op zoek
zijn naar mensen die het stokje over willen nemen. Een enthousiaste doorpakker en
organisator die het leuk vindt om dit evenement met onze hulp op poten te zetten.
Het evenement staat op zich: er zijn geen verplichtingen om tijdens carnaval mee te
draaien. Belangstelling? Meer info via email (slotgat@gmail.com). Blijf gezond en pas
op elkaar!
www.empelsnieuws.nl

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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