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Empel klinkt in Bosch MuziekAkkoord
Door Ton Geerts in samenwerking met Els Roest-de Bekker en Lotte Bosma

Op 15 juli jl. werd het MuziekAkkoord Den Bosch getekend. Een
samenwerkingsverband van scholen, professionals, gemeente
en culturele organisaties, met als doel om muziekonderwijs
structureel terug te brengen naar de basisscholen. Ons eigen
Empel vormt een belangrijke schakel in de totstandkoming van
dit akkoord.
Opus Leo
“Dit was wat mijn vader als wens
voor zich zag bij de oprichting van
Opus Leo” aldus Els Roest – de
Bekker. Els is geboren en getogen in
Empel en opgegroeid in een muzikaal gezin. Vader Leo de Bekker was
dirigent van het kerkkoor van de
Landelinuskerk, componeerde een
aantal missen, een Ave Maria en
later ook gelegenheidsmuziek. De
muziekstukken werden op CD gezet
en verkocht door Opus Leo. “Deze
in 2004 opgerichte stichting stelde
de inkomsten uit de verkoop van de
CD’s beschikbaar voor muzikaal onderwijs aan jong muzikaal talent. Nu
werkt de stichting onder de naam:
Muziek Brengt Mensen Samen. Dat
geeft goed onze doelstelling weer”
aldus Els. Wie had kunnen denken
dat de missen van ‘de Lee’ zoveel
jaren later aan de wieg van het MuziekAkkoord zouden staan.
Den Drumband
“Zelf ben ik als 10-jarig jongske begonnen
met muziek maken bij
Den Drumband” vult
Ton Geerts aan. Ook
Tons roots liggen in Empel én bij Exempel waar hij ruim 40 jaar
lid is. “Ik zal nooit vergeten hoeveel voldoening ik uit de muziek
gekregen heb en nu ik volwassen ben lever ik graag een bijdrage
om meer kinderen deze ervaring mee te geven” vertelt Ton verder. Om leden voor Jong Exempel te werven is al jaren geleden
gestart met een samenwerking met ’t Wikveld. Van 2016 tot
2019 hebben de school en Exempel subsidie ontvangen om een
blazersklas te financieren. Op die manier hebben veel kinderen
uit de toenmalige groep 6 kennisgemaakt met het spelen op echte instrumenten. “Het enthousiasme dat deze lessen losmaakte
waren de trigger om dit veel breder op te zetten”.
www.empelsnieuws.nl

Méér Muziek in de Klas
Lotte vult aan “Dat enthousiasme, maar ook de bijdrage aan de
ontwikkeling van kinderen, is voor ‘Méér Muziek in de Klas’ heel
belangrijk”. Lotte Bosma is accountmanager bij deze organisatie
en woont samen met haar man en twee kleine kinderen sinds
ruim een jaar in Empel. “Met onze koningin als erevoorzitter en
natuurlijk keihard werken, hebben we landelijk echt een beweging in gang kunnen zetten. Voor de 50e verjaardag van de
koningin zijn op heel veel plekken in
het land MuziekAkkoorden ondertekend. Zo tof dat onze eigen stad
daar ook bij hoort en Empel hierin
een belangrijke rol speelt! Ik grap
hier steeds dat het puur eigenbelang is voor mijn jonge kinderen,
maar ik gun het uiteraard ieder kind
om structureel met muziek in aanraking te komen”.
Samenwerking
Drie enthousiaste en gepassioneerde dorpsgenoten die zich inzetten
om het doel - muziek weer als vast
onderdeel in het basisonderwijs te bereiken. “Wij kunnen dit doen
doordat we geïnspireerd en gemotiveerd worden door de leerkrachten
en leerlingen op de scholen. Niet
alleen op KC ’t Wikveld: ook lopen
er eerste contacten met KC Caleidoscoop. Bovendien stimuleren
culturele organisaties als Huis73 en
de vele verenigingen, waaronder
Exempel, de samenwerking. Elke
vereniging heeft zijn eigen actieplan waarin hun bijdrage aan het
akkoord vastgelegd is. De bijdrage
van Exempel richt zich daarmee ook
op de kinderen en scholen in onze
directe omgeving”.
Het sluiten van het MuziekAkkoord is niet het einde, maar juist
het begin van een mooie ontwikkeling waarin de jeugd, die de
toekomst heeft, deze nog een stukje mooier aangereikt krijgt.
“Wij zijn blij dat we hieraan mee mogen werken, vanuit de stichting, als vrijwilliger én als professional” sluiten Els, Lotte en Ton
af. Aansluiten of meer informatie? Mail naar
info@muziekakkoorddenbosch.nl
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Empel van toen

Inhoud

Ingezonden door Rein van Uden

Rein laat ons in iedere editie van De Stempel genieten van een foto van het Empel van
vroeger.
Bijgaande foto is uit ± 1900. Het betreft het Halfhuis gelegen aan de Maasdijk te Empel,
tussen het Oud Empel van nu en het spoorviaduct, in feite waar nu de Maasboulevard
is.
Vanuit de kadastrale kaart
kunnen we zien dat de
hoofdbewoner in 1944,
met huisnummer C 115,
Hendrik Deckers was. Op
huisnummer C 117 woonden Jos Smulders en Jan
van Dijk.
Wie weet meer? Waar
kwam bijvoorbeeld de
naam “Halfhuis” vandaan?
Stuur je reactie naar
redactie@empelsnieuws.nl
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Empelse Boel 2021

Het is een uniek moment: na jaren van luisteren naar de meester of de juf, de leraar of de docent en uren blokken op moeilijke
sommen, historische gebeurtenissen, vreemde talen, economische modellen en nog veel meer is het dan eindelijk zover, je
bent geslaagd!!!

Vanwege de pandemie kon het nog niet doorgaan op onze reguliere datum, maar op 11 september kunnen we eindelijk weer
met onze ballen in de weer en gaan we boelen bij Grand- café
De Sport. We zijn benieuwd of na
de pandemie iedereen de spelregels nog kent en ook benieuwd
of we de regels mogelijk nog wat
moeten aanpassen in verband met
dan nog geldende beperkingen,
maar
we
gaan het doen!
Leuk om te zien dat zoveel mensen
ons al tijden vragen wanneer we
weer mogen en helemaal leuk dat
we zelfs een verzoek van de gemeente ontvingen. Binnenkort volgt
de link om te kunnen inschrijven
op Facebook, maar als je je nu al
meldt bij empelseboel@gmail.com
zorgen we dat de inschrijflink wordt
gestuurd zodra hij beschikbaar is.
Binnenkort meer informatie, houd
de datum alvast vrij!

Ingezonden door Sacha Theunissen

De examenstress is verdwenen, de zweetdruppels weggespoeld
en het diploma op zak! En dit is niet alleen een heuglijk feit voor
de geslaagde, maar natuurlijk ook voor de ouders, broertjes en
zusjes en de familie. In Empel op het Maisveld viert zelfs de hele
straat mee, zeker als er 10 geslaagden tegelijkertijd zijn. Alle
geslaagden van harte gefeliciteerd:
Jesper van de Sterren, Evi Dijkhuizen, Greven van Schijndel, Veyron van Schijndel, Jens van de Wetering, Ferenc van der Dussen,
Noud de Wit, Jim Matheijsen, Nora Matheijsen, Kim Theunissen
(Jesper en Evi helaas niet op de foto)

Ingezonden door Marc Deckers

Stempeltje
Oppasadres gezocht
Hallo, mijn naam is Bente. Ik ben 12 jaar en woon in Empel en ga
na de zomer naar de 2e klas van het VWO.
Ik ben op zoek naar leuke adressen om op te passen. Het liefste
bij kinderen vanaf 4 jaar.
Voor contact kunt u mijn moeder bellen.
Haar nummer is 06 - 47 125 220.
www.empelsnieuws.nl
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Ingezonden door Lambert Caljouw
Jas uit!
Frans Pels is weer langs geweest en heeft de schapen geschoren.
Ze waren duidelijk opgelucht dat ze met het warmer wordende
weer die zware jas kwijt zijn. Lamcelot was wel wat in de war,
want hij herkende z’n eigen moeder niet meer zo zonder jas. En,
hij was ook behoorlijk in de war van de groene oorbellen die hij
in z’n oren geprikt kreeg. Dat is verplicht, want ieder schaap en
iedere geit in Nederland moet een oormerk hebben en aangemeld zijn bij de overheid. Op die manier kan een eventuele uitbraak van een virus snel onder controle komen. Gelukkig was het
vertrouwen weer snel hersteld en zijn ze weer onafscheidelijk.
Ook de geiten moesten bij Frans langs, want die ging even de
hoeven nakijken. Net als bij mensen kunnen de nagels (hoeven)
van de schapen en geiten te lang worden en moeten ze met een
stanleymes even bijgeknipt worden. Gelukkig viel het erg mee en
konden de meeste geiten zonder pedicure weer terug de wei in.
Zwaluwen
Net als vorig jaar hebben de
zwaluwen weer een plekje bij ons
in de stal gevonden. Ze hebben 4
eitjes uitgebroed en de afgelopen
weken waren er volop vlieglessen in de stal. Inmiddels zijn alle
vier de jonge zwaluwen gezond
uitgevlogen!
Schildpadden
Na de nodige pogingen draait het waterrad inmiddels dagelijks
zijn rondjes en genieten de schildpadden volop van hun nieuwe
speeltje in de vijver. Het is leuk om te zien hoeveel bekijks de
schildpadden ieder keer weer hebben van de mensen die langslopen.

Volière
Helaas is onze grote groene papegaai overleden. Hij is ooit bij
ons binnen gebracht met z’n manke poot en heeft nog een jaar
of 3 bij ons in de volière mogen doorbrengen. Gelukkig is er
ook weer voldoende
nieuw leven in de
volière, met een
grote verzameling
jonge parkietjes die
inmiddels uit het nest
gekropen zijn. Helaas
hebben de valkparkieten het niet voor elkaar gekregen om een
jonkie uit te broeden,
maar wellicht in de
komende maanden
nog eens?
Empel heeft dorst?
We krijgen de laatste
tijd enorm veel
statiegeldflessen in de opvangbak in de sluis. Top! Dit levert ons
een mooi zakcentje op voor het onderhoud en de verzorging van
de dieren. Dus fijn dat zoveel mensen de moeite nemen om hun
lege statiegeldflessen bij ‘t Wikkie in te leveren.
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

Vakantietijd...
Door José Verhallen

Vorig jaar schreef José in De Stempel over de zomer in coronatijd. Nu is het alweer zomer en hoe staan we er nu voor? De
Stempel was benieuwd naar het vakantiegevoel van José in
2021 [redactie].
Versoepeling
Jippie! De coronamaatregelen zijn versoepeld. We mogen weer
meer! VAKANTIE! Toch, bij deze gedachten, vraag ik me af: hoe
zal het na de vakantie zijn? Ik hink op twee gedachten. Zo zijn
vele mensen ingeënt, maar niet iedereen. En er is alweer een
nieuwe variant, toch? Wat zal er nog meer volgen? Ga ik naar
een land dat geel kleurt, oranje of rood? Gedoe met apps en regels, of blijf ik thuis? Ondertussen zijn er nog steeds zorgen over
de gezondheidszorg en zelfs het
politieke landschap wankelt…
Voor elkaar
Komen we, met alle versoepelingen, dit jaar ook echt dichter bij elkaar? Zoals vorig jaar
boodschappen doen voor elkaar
enz.? Komt de vrijheid en het
onbezorgd zijn terug? We leven
gelukkig in een vrij land, maar
www.empelsnieuws.nl

in dat vrije land hebben we elkaar wel nodig en moeten we op
elkaar kunnen rekenen.
Regenboog
Ik pak de Bijbel er maar eens bij en daarin staat: “Ik zet mijn
boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie
en aan alles wat op aarde leeft” (uit: Bijbel in gewone taal). “Ja”,
hoor ik u al denken, “de Bijbel, wat moet ik daar nou mee?”
Welnu, of je nou moslim bent, jood, christen of van het er-is-iets:
het komt allemaal op hetzelfde neer: als we allemaal voor het
goede kiezen, zuiver werken, eerlijk zijn en respect hebben voor
elkaar op het werk, thuis en ook in vakantietijd, dan komt het
wel goed met ons en maakt het niet uit bij welke kleur van de
regenboog je je thuis voelt.
Wist je dat, wanneer je de kleuren van de regenboog heel snel
beweegt, de kleuren veranderen
in wit, het teken van de zuiverheid? En dat betekent vrij zijn,
met elkaar, voor ieder van ons,
elke dag.
Wat er ook komt, voor iedereen
een goede tijd gewenst!
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KC ‘t Wikveld

Ingezonden door Marjan Huisman

Studenten op school
Ons kindcentrum is al jaren een Academische Opleidingsschool
(AOS) in samenwerking met de Fontys Pabo ’s-Hertogenbosch.
Er zijn op ’t Wikveld veel studenten op de werkvloer aan de slag;
extra ogen, oren en handen om de kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden.
Studenten doen ook onderzoek om te helpen ons onderwijs nog
verder te verbeteren. Zo zijn we in staat (deels) ons eigen personeel op te leiden. Om een klein kijkje in de keuken te geven,
hebben wij dit keer een stagiaire kort geïnterviewd: Amy Soeterbroek. Zij is inmiddels geslaagd voor haar opleiding! Wij zijn
enorm trots op haar!
Gefeliciteerd Amy!
Stel je even kort voor:
wie je bent, welke opleiding je gevolgd hebt
en bij wie je in de groep
hebt gestaan.
Mijn naam is Amy
Soeterbroek en ik ben
22 jaar oud. Ik heb dit
schooljaar mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs afgerond aan
de Pabo in Den Bosch.
Dit schooljaar mocht
ik mijn afstudeerstage
lopen in groep 1/2.

Hoe heb je je stageperiode ervaren de afgelopen jaren op ons kindcentrum?
Enorm fijn!! Je wordt heel goed geholpen en je hoort er echt bij.
Er wordt echt geluisterd naar je mening als stagiaire. Dat is heel
prettig.
We hebben nu 2 keer een lockdown gehad, waardoor de leerlingen veelal thuisonderwijs hebben genoten. Maar er was ook
noodopvang op school. Hoe ben je deze lockdown doorgekomen
qua studie? En hoe vond je het?
Als stagiaire is de lockdown erg wennen. Door mijn afstudeerstage ben ik erg betrokken geweest bij het thuisonderwijs.
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Ik hoop snel lekker voor de klas te staan en les te geven. Maar
vooral hoop ik binnenkort mijn diploma in handen te hebben!
Heb je nog tips voor de toekomstige studenten die bij ons stage
komen lopen?
Wees jezelf en ben niet bang om vragen te stellen. Alle collega’s
staan open om stagiaires te helpen!!
Dank je wel Amy voor dit korte interview en we wensen je een
fijne vakantie!
Namens alle collega’s en leerlingen, wil ik u een enorm fijne
vakantie wensen!

Zó blijf je gezond tijdens de vakantieperiode
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

De vakantieperiode breekt aan. Misschien ga je op vakantie naar
het buitenland of ga je weg in eigen land. Of misschien geniet je
lekker van je vrije dagen in je eigen achtertuin. Wat je ook gaat
doen, het is een fijn vooruitzicht om even vrij te zijn.
Op je werkdagen heb je vaak een vaste structuur van maaltijden
en tussendoortjes. De meeste mensen lukt het vaak goed om
op deze dagen gezond te eten. Maar straks heb je vakantie, is er
veel minder structuur en liggen de verleidingen op de loer. Hoe
blijf je dan toch gezond?
Blijf lekker bewegen
Om je fit te blijven voelen is het belangrijk om te blijven bewegen, ook in de vakantie. Maak een wandeling, ga lekker zwemmen, pak de fiets, neem de trap in plaats van de lift. Er zijn
voldoende mogelijkheden om lekker te blijven bewegen, ook in
de vakantie.
Drink veel water
Frisdrank bevat veel suiker. Als je jezelf aanwent om water te
gaan drinken, dan krijgt je lichaam heel wat minder suiker binnen. Frisdrank onttrekt ook veel vocht uit je lichaam (net als
alcohol en koffie). Af en toe een glaasje wijn of een biertje op
vakantie mag best, maar doe het niet te vaak.
Neem gezonde tussendoortjes mee
Als je een dagje weg gaat, zorg dan dat je gezonde
www.empelsnieuws.nl

tussendoortjes meeneemt. Een stuk fruit, een bakje rauwkost of
een zakje noten.
Maak gezonde keuzes
Als je een keer buiten de deur eet, probeer dan een gezonde
keuze te maken. Neem een lekkere salade, kies vaker voor vis
dan voor vlees en neem óf een voorgerecht óf een toetje.
Geniet!
Vakantie is ook om te
genieten, dus neem
eens een ijsje, ga lekker
barbecueën en geniet
van een glaasje wijn.
Maar neem er dan ook
echt de tijd voor en creëer je eigen genietmoment. Zó blijf je gezond
tijdens je vakantieperiode.
Wil je ook ná je vakantie een gezonde leefstijl
aanhouden en kun je
daar wel wat hulp bij
gebruiken? Neem dan contact met mij op:
info@personalvoedingscoach.nl of 06-30195778
7

juli 21

8

www.empelsnieuws.nl

juli | 21

Nieuws uit ‘t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

We trekken alles ut de kast, want de zomervakantie staat voor
de deur. Weg met de jassen, dassen en truien en kom maar op
met de T-shirts, shorts, jurkjes en slippers. We zijn er klaar voor.
En klaar met dat virus! We mogen weer bijna alles. Bij elkaar komen, een wijntje of biertje drinken op het terras of in de kroeg.
Lekker uit eten.
Hopelijk heeft iedereen die dat wilde zijn of haar vaccins gekregen. We houden nog wel wat afstand, want met die nieuwe variant weten we eigenlijk ook weer niet waar we aan toe zijn.
Prins(es)verkiezing
We trekken alles ut de kast, want de Prins(es)verkiezing staat
als eerste op de planning op 7 november. We zetten vol in op
een volledige Prinsengroep, een fantastische
Prins(es), ondersteund
door een geweldige
Adjudant, GeisePieter
én Slotkwekker, met
daarom heen uiteraard
de gezelligste, leukste,
enthousiaste 11 meiden
en jongens in ’t Gevollug!

meer te vertellen. Zit je niet op school in Empel, maar woon je
hier wel? Uiteraard ben je dan ook van harte uitgenodigd om je
aan te melden.
Carnaval 2022
We trekken alles ut de kast, om in februari 2022 weer een
fantastische carnaval in ons eigen Slotgat te beleven. Wij zijn
positief gestemd dat we weer ouderwets een enorme kinderoptocht mogen organiseren. Dat de ZaterMiddagShow ons weer
zal verrassen met het jeugdige talent dat ’t Slotgat rijk is. Dat we
weer een creatieve optocht op zondag voorbij zien trekken. Dat
het op maandag met onze GreisePieters een gezellig samenzijn
gaat worden en dat we op dinsdag met pijn in onze voeten, een
strot als schuurpapier en een traantje in de ogen afscheid nemen
van onze Prins(es).
Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Of dat in Hintergarten of
lekker (ver) weg is. Geniet ervan. Blijf gezond en pas op elkaar!

Inschrijving
Schrijf je nu alvast in
via slotgat@gmail.com.
Laat je contactgegevens
achter, vertel ons wat jou
het vetste, gaafste lijkt
aan carnaval, dan nemen
wij contact met jou op.
Uiteraard komen we na
de zomervakantie de
scholen in Empel bezoeken om jullie nog

KC Caleidoscoop

Ingezonden door Anita van den Berg
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Exempel

Ingezonden door Roy van Lent, secretaris

Back to business
Nu de maatregelen zo goed als geen
belemmering meer vormen voor onze
vereniging hebben wij de afgelopen weken weer onze repetities en exercitie op
kunnen pakken. Zoals jullie weten is Jong
Exempel druk in de weer met de nieuwe
show “Dance Dance Dance”, repeteert
onze stageband NEXT weer iedere maandagavond in D’n As en kan de Marchingband haar exercitie gaan oppakken om te
gaan werken aan het komende WMC.
WMC
Het WMC (Wereld Muziek Concours)
wordt in 2022 van 7 t/m 31 juli georganiseerd te Kerkrade. Ongeveer 18 showbands zullen in de Championship Division
op vrijdag 29 juli 2022 strijden om een
plaats in de finale die zal plaatsvinden op
zondag 31 juli 2022. In deze zinderende
finale gaan de 12 beste showbands met
elkaar de strijd aan om de felbegeerde
titel ‘WMC-wereldkampioen Show’. Ook
Exempel zal daar deze editie bij zijn met
onze nieuwe show: “Tuin der Lusten”.

Nieuwe voorzitter
Daarnaast hebben wij ons in de afgelopen
periode gebogen over de invulling van
de voorzittersrol binnen het bestuur. Na
een uitgebreide profielschets te hebben
gemaakt met competenties waaraan de
nieuwe voorzitter zou moeten voldoen,
hebben wij diverse opties overwogen, interne en externe personen gesproken en
benaderd. In de bestuursvergadering van
mei heeft het bestuur Lennart Stachowitz
gevraagd of hij deze functie zou willen
bekleden en daar heeft Lennart met trots
mee ingestemd. In onze ogen past hij in
het profiel zoals wij hebben geschetst
en hebben wij er daarom vertrouwen in
dat dit een goede keuze is voor Exempel.
Lennart heeft de afgelopen jaren de rol
als Marchingband-vertegenwoordiger
in het bestuur vervuld. Daarnaast is hij
reeds 15 jaar lid van onze vereniging en
is zelfs vroeger begonnen bij onze eigen
jeugdopleiding. Hij kent de vereniging en
haar geschiedenis door en door en heeft
inmiddels aangetoond klaar te zijn voor
deze functie.

Interesse in onze vereniging?
Wilt u graag meer te weten
komen over onze vereniging, de optredens, de repetities of wilt u graag eens
langskomen voor een kennismaking? Dan
volgt hier een overzicht waarbij dit mogelijk wordt gemaakt.
Website en emailadres: www.exempel.net
secretaris@exempel.net
Repetities:
NEXT (stageband)
Maandagavond 20:00 - 22:00 , SCC D’n As
Show & Marching Band
Woensdagavond: 19:45 - 22:00
SCC D’n As / Exercitieterrein Pottenbakker
Jong Exempel (Jeugd opleiding en orkest)
Vrijdagavond: 18:15 - 20:15
SCC D’n As/ Exercitieterrein Pottenbakker

Atelierroute Empel 18 & 19 september 2021
Ingezonden door Jacquelien Cuppers

Achttien kunstenaars met zeer uiteenlopend werk stellen hun atelier weer open voor publiek. Laat je verrassen, inspireren,
verwonderen of ga in gesprek met de kunstenaar. De achtste Empelse atelierroute wordt gehouden op zaterdag 18 en zondag 19
september 2021 van 11.00 tot 17.00 uur.
Kunst van Empelse bodem
Het bestuur van de atelierroute is blij met de diversiteit aan
kunst van Empelse bodem en omgeving. “Dit jaar hebben we,
naast een aantal vaste deelnemers, twee nieuwe Empelse
kunstenaars die meedoen”, meldt deelnemer en bestuurslid
Mariël Lam. “Dit keer zijn dat Pierre van Dijk en Claudia Schrover.
Zij schilderen beiden met olie en acryl. Claudia maakt ook
pentekeningen en aquarel.”
Gastexposanten
Om de route nog aantrekkelijker te maken doen er
gastexposanten mee. “Sommige kunstenaars hebben voldoende
ruimte om een extra kunstenaar te laten exposeren” legt Mariël
uit. “Zo zijn Saskia Vermee (olieverfschilderijen, Maaspoort)
en Miranda Luites (mix media, Rosmalen) bij mij in huis
gastexposanten.“
Verschillende disciplines
Voor de bezoekers is het natuurlijk erg leuk dat er
meegedaan wordt in verschillende disciplines. Naast
olieverf en acryl schilderen, tekenen en mixmedia kan
iedereen kennismaken met emailleren, 3D, grafiek,
fotografie, dichten, sieraden, tekenen, hoeden, kleurrijke
textielkunst, leerkunst, tassen, keramiek, beelden en
illustraties. Zo is er voor iedereen wel iets waar de
interesse naar uitgaat. De open sfeer van het binnen kijken in
een atelier biedt de ruimte om in gesprek te gaan, vragen te
stellen en te genieten van wat er te zien is.
www.empelsnieuws.nl

Route en informatie
Tijdens de route zijn de locaties herkenbaar aan een roze
vlag met het logo van de Empelse kunstroute en kan men
de ateliers of woningen binnenwandelen. De flyers met alle
informatie worden huis aan huis verspreid in Empel en zijn o.a.
te verkrijgen bij de deelnemende kunstenaars en plaatselijke
middenstand. Vanaf 1 augustus is de website weer in de lucht
www.atelierrouteempel.nl en kun je op Facebook Atelier Route
Empel de kunstenaars in hun voorbereidingen volgen. Voor
meer informatie kun je terecht bij Leny de Vos-Van Erp, tel:
0611105610 of lenydevos@gmail.com.
De deelnemende kunstenaars kijken ernaar uit om iedereen te
ontmoeten op de eigen werkplek op zaterdag 18 en zondag 19
september aanstaande.

vlnr : Mirande Luites&Saskia Vermee, MIranda
Luites, Jacquelien Cuppers, Mariël Lam
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Nieuws uit de parochie, ingezonden door pastor Piet de Jong

Corona weggeprikt
Wat een opluchting! Het coronavirus lijkt met succes te zijn weggeprikt. We mogen onze geliefden weer een knuffel geven en bij
elkaar op bezoek gaan. We mogen weer zonder inschrijven in de
kerk samenkomen. Natuurlijk hopen we zeer dat onze trouwe
kerkgangers van vóór het coronatijdperk de kerk niet zijn vergeten. En dat ook anderen zich aangesproken voelen. Misschien
een mooi moment om dankbaar te zijn dat we gespaard zijn
gebleven van het coronavirus en ook om de slachtoffers van het
virus te gedenken.
Nu het weer kan, zijn we ook
gestart met het vertrouwde
koffiedrinken na de mis. Bij
mooi weer op het terras, anders binnen. Welkom!
Welkom in D’n Hof
Tijdens de coronapandemie is ons nieuwe
pastoraal centrum D’n Hof gebouwd en
door bisschop Gerard de Korte ingezegend.
D’n Hof wil een gastvrij huis zijn voor onze
gemeenschap. Dat hebben we door de coronapandemie tot nog toe maar mondjesmaat
kunnen waarmaken. Voordeel is wel dat D’n
Hof nu helemaal klaar is. Het gebouw ziet
er tiptop uit. Maar het is pas echt compleet
als er mensen mogen samenkomen; als we
u gastvrijheid kunnen bieden. En dan komt
u ongetwijfeld Jack van Vugt tegen. Hij is
als beheerder van D’n Hof inmiddels een vertrouwd gezicht
voor velen. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen
nemen in ons nieuwe huis en kennis te maken met Jack. U wordt
daartoe van harte uitgenodigd op zondag 25 juli 2021 en/of op
zondag 29 augustus 2021 van 14.00 uur tot 16.00 uur. Overigens
bent u elke donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.00 uur
van harte welkom tijdens het inloopuur voor een kop koffie, een
praatje of voor het doorgeven van een misintentie. ‘Da’s altijd
heel gezellig en ge bent er efkes uit.’
Kunst in D’n Hof

D’n Hof is verrijkt met enkele prachtige kunstwerken van de hand van onze Empelse kunstenares Leny de Vos-van Erp. In de Landelinuszaal hangt een schilderij met twee figuren. Het
schilderij heet ‘Samen zijn’. Heel passend voor
D’n Hof waar we samenkomen om met elkaar
te delen. Het andere kunstwerk hangt in de
doorgang van de kerk naar D’n Hof. Leny heeft
dit kunstwerk ‘Beroering’ genoemd. Het werk is
geïnspireerd door de schoonheid van de natuur. Het is een heel
dynamisch werk dat je meeneemt en je fantasie laat werken.

We hebben goede hoop dat het dit jaar wel kan doorgaan. De
datum die staat gepland is vrijdag 3 september 2021. De voorbereidingsgroep is al met de voorbereidingen begonnen. Binnenkort ontvangen onze vrijwilligers een uitnodiging.
Dopen
Tijdens de coronapandemie kon ook het dopen niet doorgaan.
We hebben samen met de ouders die hun kindje wilden laten
dopen moeten afspreken om de doop naar een later tijdstip
te verplaatsen. Het ziet ernaar uit dat vanaf 1 september het
dopen weer veilig kan. De pastor zal in overleg met de ouders
een passend moment kiezen. Misschien
brengt het ook andere ouders op het
idee om hun kindje te laten dopen.
Neem voor informatie gerust contact
op onze doopcoördinator Jolanda de
Wit-van der Dussen, tel 073 6413150
of meldt u aan bij het secretariaat van
de parochie: tel. 073 5212215 of email:
secretariaat@parochiemaria.nl
Moestuin in D’n Hof
Met veel enthousiasme heeft de tuinploeg een moestuin aangelegd. Er is gezorgd voor goede grond en de plantjes groeiden
als kool. Maar wie schetste onze verbazing toen op Vaderdag zo
goed als al het jonge plantgoed was verdwenen? Er was geen
rekening gehouden met de vele vogels en konijntjes in de tuin.
Het haalde dus helemaal niks uit. Maar Rien, Joost en Leo zijn
veel slimmer dan die spelbrekers. Ze hebben om de moestuin
een constructie bedacht waar nog geen vlieg doorheen komt.
Wie het nu toch nog lukt om
erin te komen is erbij. Het ziet
ernaar uit dat de oogst groot
zal zijn. Er wordt al gedacht
aan een groentekraam op het
kerkplein, want alle beetjes
helpen.
Eerste Heilige Communie
De kinderen hadden zich er helemaal op voorbereid. Op 30 mei
zouden ze hun eerste communie doen. En dan gooit het coronavirus al voor het tweede jaar roet in het eten. We moesten
het grote feest uitstellen tot zondag 19 september 2021. De
kinderen hebben in de tussenliggende tijd niet stil gezeten, ze
hebben geknutseld, gepuzzeld en ge-stoep-krijt. En ze zijn er
helemaal klaar voor. De viering in de kerk is om 11.00 uur en is
ook via de livestream te volgen. We feliciteren de kinderen en
hun papa’s en mama’s en we bedanken de voorbereidingsgroep
onder leiding van Roeline Labout en Willeke Kemkes voor de
fijne voorbereiding.

Vrijwilligersdag

We hebben de goede gewoonte om jaarlijks
onze onmisbare vrijwilligers uit te nodigen
voor een gezellige samenkomst met een
barbecue, een drankje en muziek. Het is
een gelegenheid om tegen hen dankjewel te
zeggen voor hun grote inzet.
Zonder hen zou onze mooie gemeenschap niet zijn wat het is.
Vorig jaar kon de ontmoeting niet doorgaan. Ook toen was het
coronavirus spelbreker.
www.empelsnieuws.nl
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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 bestuursraadvergadering van 27 mei jl.
[1..4] geen bijzonderheden.
5. Een toekomstbestendig centrum
Dhr. Trommar meldt dat de enquête gereed is. Hij verwacht dat deze binnen een
tijdsbestek van enkele weken uitgerold
gaat worden.
6. Afstemming woningbouw
Dhr. Van Ballegooyen heeft contact gehad
met dhr. Van Winsen. Er worden momenteel volop huizen gebouwd in het
gebied naast Wateringen en Fluitenkruid
in Empel-Oost. Er is gesproken over de
verkeersveiligheid bij de nieuwe woningbouw. Er is een brief verzonden waarin
bewoners worden geïnformeerd over
de inrichting van het openbare gebied
gelegen rondom deze nieuwbouw. Het
ontwerp en een uitgebreide presentatie is voor de bewoners in te zien op de
website.
7. Verkeerssituatie Emplina
Mw. Van de Sande meldt dat de bestuursraad een zienswijze heeft ingediend en
vraagt om aandacht voor de afwikkeling
van de rotonde. De bestuursraad heeft
een ontvangstbevestiging gekregen.
Daarin staat dat de beantwoording van
de zienswijze enige tijd vergt. Het is nu
gepland dat de zienswijze op 13 juli 2021
in de gemeenteraad wordt behandeld. De
bestuursraad krijgt daarover nog bericht
als dit daadwerkelijk vaststaat. Dhr. Van
Ballegooyen meldt dat hij met dhr. Van
Winsen gesproken heeft over de inbreiding in vier kwadranten, de infrastructuur,
de ontsluiting van de wijk en daarmee
ook van Emplina. Volgende week is er
een overleg met dhr. Bongers en dhr. Van
Winsen. Dan zal de ontsluiting van EmpelOost worden besproken.
8. Buslijn Empel
Dhr. Van Ballegooyen meldt dat er bericht
is ontvangen van dhr. Berends. De aanpassingen aan de weg en de drempels
zijn ingepland. Vanaf week 26 wordt het
hele tracé aangepakt. Omwonenden
zijn via een brief daarover ingelicht. Dhr.
Blanksma meldt dat de aanvraag voor
een tracéwijziging door de gemeente in
beraad is genomen.
9. Veiligheid
Sinds begin maart komt een breedsamengestelde projectgroep bij elkaar om de
problematiek te bespreken en de aanpak
af te stemmen. Hierin zitten 2 jeugdagenten, 2 wijkagenten (Maaspoort/Empel), 2
wijkmanagers (Maaspoort/Empel), Stadstoezicht, PowerUp en aantal zorgpartijen.
www.empelsnieuws.nl

Daarbij wordt uitgegaan van een dubbele
aanpak; optreden tegen overlast (repres
sief) en verbinding blijven zoeken o.a.
door middel van diverse jongerenactiviteiten (preventief aanbod) en letterlijk met
ze in gesprek blijven. Inmiddels zijn er zgn.
STOP-gesprekken gevoerd met een aantal
jongeren en hun ouders.
Aan 13 families is een ‘last onder dwangsom’ opgelegd. Bij een volgende overtreding (met name samenscholing waar
ordeverstoring door ontstaat) wordt 2500
euro verbeurdverklaard.
Tot nu toe is het volgens onze bronnen
een stuk rustiger. Wel plopt op andere
plekken wat meer overlast door jongeren op. Of dit het waterbedden-effect is,
weten we (nog) niet. Voordeel van de ‘last
onder dwangsom’ is dat deze geldt voor
de hele stad, dus bij bekende overlastgevers kunnen we snel doorpakken. En we
verwachten veel van de versoepeling van
de coronamaatregelen, met o.a. scholen
die weer opengaan en de mogelijkheid
om weer te gaan sporten.
Samen maken we Empel veiliger
De gemeente is in 2019 een onderzoek
gestart in Empel met als doel het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Tijdens een vorig
jaar gehouden bijeenkomst bedachten inwoners, samen met gemeente, bestuursraad en politie, oplossingen voor problemen. Bijvoorbeeld de aanschaf van AED’s
en ideeën voor cameratoezicht in het
kader van inbraakpreventie. In juli worden
twee bijeenkomsten georganiseerd om
te kijken wat er verder nog georganiseerd
kan worden.
10. Oversteekplaats kruising Leentjeswaard/ Biezenakker met Meerwijkweg
Mw. Hendrix meldt dat de bestuursraad
een mailbericht heeft ontvangen van een
inwoner van Empel. Hij had een vraag
over de oversteekplaats bij de kruising
Leentjeswaard/Biezenakker met de
Meerwijkweg. Die is niet veilig genoeg. De
gemeente had hem laten weten daarmee
aan de slag te gaan en het rond april te
realiseren. De werkzaamheden hebben
echter nog niet plaatsgevonden. Dhr.
Hoskam geeft aan dat de klus (opnieuw)
zal worden opgepakt. Verdere informatie
volgt nog.
11. Oostelijke Landweg
Op dinsdag 18 mei stond er een bericht in
het Brabants Dagblad “Wijkraden Rosmalen verbaasd over schrappen landweg:
‘dan nu snel maatregelen tegen verkeersdrukte in dorp”. De bestuursraad is
benieuwd wat hierover bekend is/ wat de

stand van zaken is? Dhr. Hoskam meldt
dat het resultaat van het tracéonderzoek
‘ontsluiting oostelijke gemeentedelen’ op
16 december 2020 is toegelicht aan de
klankbordgroep. Tijdens die bijeenkomst
is toegelicht dat de drie onderzochte
tracés niet kosteneffectief zijn. Ook een
extra aansluiting op de A2 die is onderzocht vanuit de MIRT-verkenning A2 blijkt
technisch niet haalbaar. In een vervolgproces wordt gewerkt aan een totaal
maatregelpakket voor de bereikbaarheid
van de oostelijke gemeentedelen. Dit is
ook na te lezen in de Raadsinformatiebrief
Bereikbaarheid oostelijke gemeentedelen
en MIRT-verkenning A2.
In dit vervolgproces worden de aanbevelingen uit het tracéonderzoek als startpunt gebruikt. Belanghebbenden worden
daarbij weer betrokken in de vorm van
werkgroep per thema of locatie.
Achter de schermen wordt momenteel
gewerkt aan het beschikbaar krijgen van
budget voor deze verdere uitwerking. Het
voornemen is om aan de gemeenteraad
voor te stellen de projecten Oostelijke
omleiding Rosmalen en Oost-westverbinding uit het structuurfonds in te zetten
voor het infrastructurele pakket. Voor de
verdere uitwerking van dit pakket zal er
dan ook een voorbereidingskrediet ten
laste van het structuurfonds worden aangevraagd. Als de gemeenteraad instemt
met het voorstel, dan kunnen er concrete
vervolgstappen worden gezet. Op 25 mei
wordt over dit vervolgproces ook nog
gesproken in Informeren & Ontmoeten.
12. Rondvraag
Dhr. Trommar informeert of er kliko’s komen voor plastic afval. Dhr. Hoskam geeft
aan dat er een derde afvalcontainer bij
komt. […] Deze zullen gefaseerd worden
uitgerold bij de huishoudens.
Dhr. Hoskam meldt dat op 20 mei het
pro¬ject ‘Pimp my container’ is gestart.
Kings of Colors beschildert de ondergrondse containers voor textiel, plastic en
glas met bloemen, vogels en andere dieren. [...]. Geïnteresseerden kunnen zich
daarvoor bij de gemeente aanmelden.
Op maandag 12 juli vindt het jaarlijkse
fietsrondje plaats.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om
20.47 uur.
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Pastoraal Centrum D’n Hof
Empel
Welkom in D’n Hof!
Ongeveer op de plek waar nu het
pastoraal centrum staat, stond
voorheen een eenvoudig onderkomen
dat “het Stolkerhofje” heette,
genoemd naar de Empelse oud-pastoor
Stolker. Met de naam D’n Hof zetten
we een traditie voort, met dit verschil,
dat het huidige pastoraal centrum geen
eenvoudig hofje meer is, maar een
volwassen hof. Een eigentijds gebouw
waar eenieder “tuinman” mag zijn en
waar voor eenieder “voedsel voor de
geest” kan worden geoogst.

Ontwerp logo: Sanne de Wit

UITNODIGING
D’n Hof start binnenkort met de organisatie van een
ontmoetingsmiddag, telkens op dinsdag, onder de titel:
KOM BUURTEN IN D’N HOF!
Als u houdt van gezellige ontmoetingen in open,
ongedwongen sfeer, dan bent u van harte welkom.
Als voorproefje is er op DINSDAG 24 AUGUSTUS, van
13.30 uur tot 15.30 uur,

D’n Hof staat open voor iedereen die
de ander wenst te ontmoeten.

EEN KENNISMAKINGSMIDDAG IN D’N HOF.

Ook als je nooit een kerk bezoekt,
zeggen wij volmondig:

U kunt dan kennis maken met het prachtige, nieuwe
centrum (ingang tegenover de bakker, achter de kerk) en
met alle betrokken buurtgenoten.

Kom maar binnen! De deur staat
open en de koffie staat klaar!

Zin om te komen? Laat het ons even weten door te
bellen naar Mientje Verhallen (06-53513469) of door uw
naam te zetten op de intekenlijst in de Mariakapel
(achterin de kerk)

Doe mee met Walk With Kumbatio editie 2
Ingezonden bericht namens Stichting Kumbatio

Afgelopen jaar vond de eerste editie van Walk With Kumbatio
plaats. Daarbij is door ongeveer 40 deelnemers, bijna 15.000
euro opgehaald! Door het grote succes van afgelopen jaar, kan
een tweede editie natuurlijk niet uitblijven. Daarom gaan we ook
dit jaar met zoveel mogelijk enthousiaste deelnemers geld ophalen voor Kiota, door met elkaar de route naar Kenia af te leggen.
Het doel van dit jaar: Building a Home, een nieuwe veilige plek
creëren voor de kwetsbare kinderen in Kenia.
Dus, ben jij actief? Vind je het leuk om te wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen of op een andere manier kilometers te
maken? En wil je hiermee een bijdrage leveren aan een veilige
thuissituatie voor kinderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Stichting Kumbatio zet zich sinds 2010 in voor een veilige thuissituatie voor getraumatiseerde kinderen in Thika, Kenia. De
kinderen worden opgevangen en begeleid in Kiota children’s
support center in Thika. Onlangs hebben we ons eigen stuk land
gekocht, waarop we gezinshuizen en een community training
center willen bouwen. Dit is onze Kiota Dream!
Om dit te financieren organiseren we een sponsoractiviteit: Walk
with Kumbatio. Het doel is om tussen 11 augustus en 11 september 2021 met zijn allen de afstand van Nederland naar Thika af
te leggen, dit is ongeveer 10.000 kilometer. Je kunt zelf bepalen
hoe en waar jij je kilometers wil maken, we zullen de afstand
namelijk virtueel tracken via Strava. We hopen hiermee €25.000
op te halen.
www.empelsnieuws.nl

Lijkt het jou leuk mee te doen? Kijk dan op
www.kumbatio.org/walk-with-kumbatio-2-0.
Hier vind je alle informatie over deelname
aan deze activiteit en kun je je inschrijven. Na
inschrijving kun je je eigen profiel aanmaken om sponsoren te
zoeken. We gebruiken hiervoor het platform Kentaa. Het is ook
mogelijk in een team mee te doen, leuk voor je vriendengroep,
sportclub of met je collega’s!
Voel je je niet zo actief deze zomer, maar wil je wel bijdragen?
Dan kun je een van de deelnemers of teams sponsoren. Ook als
bedrijf kun je een bijdrage leveren. Hierover vind je meer informatie op de website.
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50+ Bowlingclub Maaspoort zoekt leden

Ingezonden door Peter Broekmans

Hebt u zin om te komen bowlen? Wij zijn een 50+ bowling club en kunnen nog nieuwe
leden gebruiken. Wij bowlen op donderdagochtend in Bowlingcentrum Maaspoort van
11.00 tot ongeveer 12.30/ 13.00u. U kunt een keer komen kijken om
een balletje mee te gooien. Wij hebben nu even vakantie, maar beginnen weer op donderdag 2 september. U bent dan van harte welkom.
Voor meer informatie bel met Peter Broekmans: 06 39688212.

Bridgeclub De Lachende Vis zoekt nieuwe leden
Ingezonden door Wim Arts

In café De Lachende Vis in Oud Empel is de bridgeclub De Lachende Vis al 28 jaar actief.
In het afgelopen anderhalf jaar hebben de activiteiten vanwege de corona-pandemie
stilgelegen, maar we zijn blij dat we de kaarten nu weer ter hand kunnen nemen.
De club wil graag nieuwe leden verwelkomen. We zijn op zoek naar bridgers van elk
niveau, van beginners tot competitie-bridgers. Beginnende bridgers bieden wij in het
begin graag extra ondersteuning indien ze dat willen. Dat
kan helpen om te wennen aan bridgen in clubverband. Onze
professionele wedstrijdleiding staat iedereen ontspannen met
raad en daad bij. Belangrijk is dat plezier en goede sfeer bij
ons op de eerste plaats staan.
We spelen vanaf september elke maandag- en dinsdagavond van 19.30u tot 23.00u
in drie lijnen, d.w.z. op drie niveaus. Voor belangstellenden is het mogelijk om enkele
keren (gratis) mee te spelen om te kijken of het bevalt.
Kennismaken met onze bridgeclub kan al eerder. In juli en augustus spelen we, op
dinsdagavond, de zomerbridge.
Deze zomerbridge-avonden zijn voor
iedereen
ITRepairshed
toegankelijk.
Meer informatie is te krijgen bij voorzitter
Op zoek naar een
Toon Joosten (06-12814438, na 17.00u
nieuwe computer
of laptop?
bereikbaar) of op onze website
Computer/laptop
8047.bridge.nl
stuk of problemen?
Aanmelden kan via een email naar
Kom langs bij uw computer
dlvwebmaster@gmail.com
reparatie shop ITRepairshed!
Ik los het voor u op! Uw computer
is bij mij in professionele handen.
Ik ben te bereiken via:
E zakelijk@itrepairshed.nl
M 06 402 10 888

Empels weetje…
Van de redactie

Teisterbantstraat 8 - ‘s-Hertogenbosch

itrepairshed.nl - volg ons via:

Train mee op
woensdagochtend!
Ingezonden door Edith Kooijmans

Ik zoek mannen, vrouwen, vriendinnen,
zussen, buufs, collega’s én jou op
woensdag om 09.15u. Een uniek concept
van yoga, fitness en powerwalk en dat in
de natuur meemaken is ‘natuurlijk’ heel
fijn: even weg van alle stress, mentaal
en fysiek, een vast sportmoment, small
group = persoonlijke aandacht, fitter worden, soepel blijven, opgeladen naar huis
en deskundige begeleiding.
Kom gerust eens proeven en app 06
11581899, Edith Kooijmans , Yogirya®
Powerwalk® Instructeur. Kun je niet op
woensdagen? Dan is er wellicht een ander
moment voor jou mogelijk: vraag ernaar.
Zien we je snel?
www.empelsnieuws.nl

In de vorige Stempel waren we benieuwd
naar soort en leeftijd van de getoonde
boom. Uit de inzendingen hebben we
die van Rein van Uden gekozen. Hij wist
ons het volgende te vertellen: “De boom
is een knotwilg waar een vlierstruik in
groeit. Deze boom staat in de Sint Landolinuslaan. Deze bomen zijn na de oorlog
geplant met de aanleg van de Sint Landolinuslaan, jaartal eind jaren ‘40.”
Dank je wel, Rein:
we zijn weer wat wijzer .
Onze attentie heb je inmiddels ontvangen.

Colofon
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