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VRIJWILLIGERSWERK: MAAK VAN ‘GEWOON’ IETS BIJZONDERS
Door Nancy Janssen, medewerker van Dagelijks Leven

We maken kennis met Joy Henskens, activiteitenbegeleider
van Het Breeakkerhuis. Nu de feestdagen aanbreken is zij
druk bezig met het organiseren van leuke activiteiten voor
de bewoners. “Met Sinterklaas hebben we bijvoorbeeld zelf
pepernoten gemaakt en sinterklaasliedjes gezongen. Voor
de kerst hebben we ons huis gezellig versierd en kerststukjes
gemaakt”.
Joy is nog maar net in dienst, maar zat meteen al vol leuke
ideeën. “Ik kom nu eigenlijk al handen tekort”, zegt Joy lachend.
“Daarom vind ik een uitgebreide pool aan vrijwilligers ook zo
belangrijk. Maar helaas is deze door corona aardig uitgedund”.
Nieuwe rol
Joy vertelt dat dit haar eerste baan is als activiteitenbegeleider.
De afgelopen jaren werkte ze wel met mensen met dementie,
maar dan in
de rol van
verzorgende.
“Ik ben
bewust uit
deze rol
gestapt,
omdat
het door
allerhande
in het midden vrijwilliger Annie met twee bewoners
bijzaken
tijdens het beauty uurtje
steeds lastiger
werd om op de bewoner zelf te focussen. De overstap bevalt me
erg goed. Nu is juist dat rondje wandelen of dat kletspraatje wat
ik zo belangrijk vind, onderdeel van mijn werk”.
Inspelen op behoefte bewoner
Dagelijks Leven, de organisatie waartoe Het Breeakkerhuis
behoort, wil voor iedere bewoner een zinvolle daginvulling
verzorgen. De behoeftes hierin verschillen erg van bewoner
tot bewoner, vertelt Joy. “Voor de ene bewoner is meehelpen
met de dagelijks huishoudelijke taken, zoals de was en afwas,
al zinvol. �aar iemand anders leeft weer meer op van een
groepsactiviteit. Er woont ook iemand bij ons die het juist in een
groep snel te druk vindt, maar voor wie een potje dammen erg
fijn is. Voor al deze activiteiten en meer kunnen we vrijwilligers
gebruiken”.
Iets voor een ander doen
Deze middag zijn er toevallig twee vrijwilligers aanwezig op Het
Breeakkerhuis. Dat is een luxe, zegt Joy. Vrijwilliger Annie loopt
vandaag vooral rond met de koffiepot en de koekjes. Ze weet
inmiddels precies hoe de bewoners hun koffie graag drinken,
www.empelsnieuws.nl

want ze is al vrijwilliger bij
Het Breeakkerhuis sinds de
opening in december 2018.
“Ik ben maar alleen thuis”, zegt Annie. “Maar ik kom hier niet
naartoe omdat ik zelf eenzaam ben hoor. Ik kom hier omdat het
zo’n fijn gevoel geeft iets voor een ander te doen.”. “Precies dat
is het”, beaamt vrijwilliger Lian, die vandaag een spelletje speelt
met een groepje bewoners in de huiskamer.
Geven zonder te verwachten
Lian vervolgt: “Toen Het Breeakkerhuis zich hier vestigde, heb
ik mij gelijk aangemeld als vrijwilliger. Ik wilde namens de buurt
laten weten dat de bewoners erg welkom waren. Het werk als
vrijwilliger gaat voor mij
om ‘geven zonder iets
terug te verwachten’.
En het mooie is... Je
verwacht niets en toch
krijg je iets. Het contact
met de bewoners laat
mij steeds weer zien hoe
bijzonder de ‘gewone’
dingen zijn. Hierdoor kijk
ik ook weer bewuster
naar mijn eigen leven. Ik
besef dat het de kleine
dingen zijn die ertoe
doen.”
vrijwilliger Marco met bewoner aan de

wandel
				
Veel mogelijkheden
Joy begrijpt dat het voor iemand spannend kan lijken om
mensen met dementie te begeleiden. “Maar”, zegt Joy, “de
bewoners hier zijn over het algemeen erg rustig en je wordt
als vrijwilliger goed begeleid. Daarnaast zijn de mogelijkheden
om te helpen eindeloos. Neem de bewoners mee in je eigen
hobby zoals breien of tuinieren. Of begeleid bijvoorbeeld een
wandeling of een tafelgesprek. Ondersteuning bij de maaltijden
is ook fijn”.

Van harte welkom!
Joy besluit: “Als je interesse hebt om je aan te sluiten als
vrijwilliger, nodig ik je van harte uit om contact op te nemen en
eens te komen kijken. Het aantal uren maakt daarbij niet zoveel
uit. We kunnen eigenlijk de hele dag door wel iemand extra
gebruiken en ook met twee uurtjes zijn we al blij!” Bel of mail
Joy Henskens 073 822 2726 of
j.henskens@dagelijks-leven.nl; bezoekadres: Het Breeakkerhuis,
Breeakkers 111, 5236 VB ’s-Hertogenbosch (Empel)
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Inhoud

Kom bij De Stempel!
Een stukje schrijven, een pagina opmaken, advertenties
werven, een interview afnemen, foto’s maken, online posten voor Empelsnieuws,
De Stempel rondbrengen: allemaal taken die komen kijken bij het samenstellen en
bezorgen van De Stempel. Dat doen we 8x per jaar en De Stempel groeit. Extra ondersteuning is dus van harte welkom. Dus als het iets voor jou is om je te maken
voor het Empelse nieuws, kom dan bij ons team. Er is vast een plekje waar je een
zinvolle bijdrage kunt leveren en we zijn blij met je komst. Het gaat om vrijwillige
ondersteuning. Heb je interesse, laat het dan weten aan Marjos le Duc via
secretaris@empelsnieuws.nl

�

Gezelligheid bij de Seniorenvereniging
Ingezonden door Sjan Engelbert

Het was erg gezellig op de seniorenavond met het optreden van ‘t Boekels Kwartierke.
Wat een geweldige groep! Iedereen zong mee. Er was ook een mooie loterij met veel
prijzen. Het was een beetje jammer dat er wat minder mensen waren vanwege corona,
maar dat is heel begrijpelijk. Iedereen werd om een QR-code gevraagd. Dat maakt niks
uit, want het was supergezellig! Seniorenbestuur, heel hartelijk bedankt!
Op 18 november was het kienmiddag.
Na het scannen waren we met ongeveer 40 mensen. Dat is begrijpelijk,
want het virus was al bezig met een
opmars. Het was toch een heel leuke
middag. Sommige mensen hadden wel
heel veel geluk, maar iedereen gunde
hen dat. Wat ik niet mag vergeten te
zeggen: Bakkerij Van Doorn heeft geweldig gesponsord: lekkere zelfgebakken koeken
bij de koffie en thee, maar ook veel prijzen met cadeaubonnen. Bakkerij Van Doorn,
namens de senioren bedankt. We kijken terug op een fijne middag.

EHBO Vereniging Empel start een nieuwe cursus
Ingezonden door Hanny Willems

Vanaf januari 2022 wordt er bij voldoende belangstelling weer een
EHBO-cursus gegeven in Empel.
Uiteraard als dit volgens de dan geldende coronaregels is toegestaan.
Een cursus bestaat uit 13 lessen van 2 uur, inclusief examen. Leeftijd vanaf 16 jaar.
Reanimatie en gebruik AED maken deel uit van de verplichte leerstof, zo ook reanimatie
bij zuigelingen. De cursus zal worden gegeven door mevr. Martine Reijven. Het examen
wordt afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis.
EHBO Vereniging Empel is aangesloten bij de Nationale Bond.
Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich vόόr 1 januari 2022 aanmelden bij de
secretaris van EHBO Vereniging Empel, Hanny Willems, tel. 073-6414359/ 06-22580333
of via e-mail: pierre.willems@hetnet.nl

Vergaderdata BAG 2022
Ingezonden door Jan Brouwers

Voor de werkwijze bij het aanvragen van subsidie voor burgerinitiatieven in Empel, zie de site van de gemeente “Wijk- Buurt- en Dorpsbudgetten”: https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget. Voor het jaar 2022 vinden de
vergaderingen van de BAG (Bewoners Advies Groep) plaats op de volgende data:
24 januari/ 14 maart/ 9 mei/ 11 juli/ 12 september/ 7 november/ 12 december
De BAG-commissie Empel en Meerwijk wenst u allen fijne feestdagen toe en een goed
en vooral gezond 2022.
www.empelsnieuws.nl
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Opbrengst collecte
Brandwonden Stichting
Ingezonden door Hanny Willems

In de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in heel Nederland
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Ook in Empel en
Gewande gingen de collectanten langs de
deuren. En met succes! Gezamenlijk werd
een bedrag van € 1.666,62 opgehaald.
De opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat om haar
werk voor mensen met brandwonden
voort te zetten.
Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle
collectanten en gulle gevers in Empel en
Gewande voor hun bijdrage aan ‘de strijd
tegen de littekens’.
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Dierenweide ‘t Wikkie
Ingezonden door Lambert Caljouw

Het wordt weer winter
De schildpadden zitten inmiddels weer in hun winterverblijf
bij ons in de garage. Zo weten we in ieder geval zeker dat ze
beschermd zijn tegen te strenge vorst. Het geeft ons ook meteen
de mogelijkheid om de vijver weer eens helemaal schoon te
maken. We kunnen nu al
niet wachten tot het eind
maart is en ze weer naar
hun buitenverblijf mogen.

klem hebben gegeten…

Vogelgriep
Zoals we al vreesden, waart
inderdaad de vogelgriep
nog volop door het land.
Iedere twee/ drie weken
wordt er wel ergens
vogelgriep aangetroffen
en moeten weer vele kippen geruimd worden. Daarom zijn de
kippen van ‘t Wikkie ‘afgeschermd’. Dit is voor hobbykippen
momenteel verplicht en ze mogen dus niet vrij rondlopen.
Gelukkig hoeven ze niet, zoals beroepsmatig gehouden kippen,
te worden ‘opgehokt’ (binnen). Met de nieuwe afzetting hebben
ze voldoende ruimte om wat rond te scharrelen naast en achter
de stal in plaats van opgesloten te zitten in het kippenhok.

Niet voeren-bordjes
De dieren krijgen iedere dag het voer dat ze nodig hebben van
de vrijwilligers en hebben dus geen extra voer nodig. Inmiddels

Hooi en stro
Voor de geiten en schapen groeit er inmiddels niet genoeg gras
meer om lekker hun buikje van rond te eten, dus moeten we
weer wat vaker bij Frans Pels aankloppen voor vers hooi en stro.
Gelukkig voorziet Frans ons voor een zeer schappelijke prijs weer
van heerlijk vers hooi en stro. De schapen en geiten hebben dit
ook door en hebben al een paar keer het hok met hooi en stro
achter de stal open weten te wurmen waarna ze zich helemaal

Vogels
We hebben de perspex platen weer op de volière geplaatst
zodat de vogels lekker uit de wind zitten. Dit jaar hebben we
het wat vroeger gedaan, want vorig jaar was het -5 graden met
sneeuw en wind toen we in allerijl de platen erop moesten
zetten en dat viel helemaal niet mee met die kleine schroefjes
en handschoenen aan. Gelukkig is die klus nu al geklaard.

Welkom bij dierenweide ‘t Wikkie

Voer on

Dit dierenpark is in beheer van
Stichting Dierenweide ‘t Wikkie.
Wij zorgen voor het voedsel,
de gezondheid en het welzijn van
de dieren. De dieren worden elke
dag verzorgd door vrijwilligers uit
de buurt.

Voer de dieren niet zelf.
De dieren krijgen genoeg te eten.
Ze kunnen ziek worden van het
extra eten. Brood zorgt zelfs voor
verstoppingen waaraan de dieren
dood kunnen gaan. Ook trekken de
etensresten ongedierte aan.

s niet

Stop brooden etensresten
in de groene
container.

Zie je een gewond of ziek dier of
is er iets stuk in het dierenparkje?
Stuur een e-mail naar
hetwikkie@gmail.com
Meer informatie op
facebook.com/hetwikkie

hangen er mooie bordjes met meer uitleg.
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.

Recept zuurkoolschotel
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Ook in de winter is het belangrijk om te blijven bewegen. Maak daarom ook in dit jaargetijde regelmatig een heerlijke wandeling in de buitenlucht. Je slaapt er beter van en je krijgt een grotere weerstand. Duik na je wandeling de keuken in en maak deze
heerlijke zuurkoolschotel.
5. Bak de spekjes in een grote pan en voeg na een paar minuten
Ingrediënten
de ui toe. Voeg vervolgens de zuurkool, de rozijnen en de appel
– 500 gram zuurkool
toe en laat 10-15 minuten zachtjes koken.
– 1 kilo kruimige aardappels
6. Stamp de aardappels met een scheutje melk en een klontje
– 150 gram spekjes
boter tot een smeuïge puree.
– 1 appel
7. Bedek de bodem van een ingevette ovenschaal met het zuur– 2 handjes rozijnen
koolmengsel. Schep de aardappelpuree erbovenop en strijk glad
– 1 ui
met een mes.
– een scheutje melk
8. Bestrooi de puree met het paneermeel of de verkruimelde
– een paar klontjes boter
beschuit. Leg er wat klontjes boter
– paneermeel of een verkruimelde beschuit
bovenop.
– rookworst
9. Zet de schaal 30 minuten in
de oven. Verwarm de laatste 15
Bereidingswijze
minuten de rookworst in een pan
1. Schil en was de aardappels. Snijd in grove stukken en kook ze
met heet water.
in een laagje water in ongeveer 20 minuten gaar. Giet af en laat
Eet smakelijk!
kort droogkoken.
2. Verwarm intussen de oven voor op 200 graden.
Voor meer heerlijke recepten én
3. Haal de zuurkool uit de verpakking en laat uitlekken in een
voedingstips kijk op
vergiet/zeef.
www.personalvoedingscoach.nl
4. Snipper de ui en snijd de appel in kleine stukjes.
www.empelsnieuws.nl
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Empel van toen - schoolfoto
Ingezonden door Rein van Uden

Deze foto is op het schoolplein gemaakt in Oud Empel in
1947. We zien:
Bovenste rij van links naar rechts:
Nel van Lith, Marietje van Boekel, Trees de Bekker,
Nel Brouwers, Paulien Brouwers, Jo Mulders en
Hoofdonderwijzer Dhr. de Grauw.
Onder staand:
Theo Wagemakers, Martien Deckers, Johan Merks en
Guus van Dijk, Lambert van der Dussen, Thijs Mulders,
Harrie de Kadt en Theo Deckers.
Zittend:
Bert Wiegmans, Nol Geerts en Jan van Goethem.
Wie weet meer? Wil je iets vertellen over deze foto, de
school of de afgebeelde personen? Stuur je reactie naar
redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.

Empels Bandstoottoernooi, ondanks COVID-19, groot succes
Door Ad Hertog

Onlangs werd door de Empelse Biljartvereniging D.P.S. het traditionele Bandstoottoernooi gehouden in S.C.C. D’n As. Dit jaar was
het de 16de uitvoering en wederom streden 32 deelnemers voor de eervolle titel: Empels Kampioen Bandstoten 2021.
Na 4 opeenvolgende donderdagavonden met poulewedstrijden, volgde de knock-out fase. De winnaar ging door, de verliezer
moest zijn wonden likken.
Natuurlijk speelde COVID-19 wel een rol: donderdagavond 25
oktober, de finale-avond, moesten we al om 17.00u beginnen,
omdat er na 20.00u geen drankjes meer geschonken mochten
worden, maar gelukkig had het geen invloed op de kwaliteit van
de wedstrijden.
Vooral de halve finale en finale werden beslist op tienden van
punten. Zoals de einduitslag laat zien, was de familie Pels weer
goed vertegenwoordigd:
1. Frans Pels: Kampioen Bandstoten 2021;
2. Johan van den Hanenberg;

3. Hans Pels;
4. Peter der Kinderen.
Dank aan alle deelnemers. Dank aan Gerard
van der Dussen, de
uitbater van D’n As,
voor zijn gastvrijheid,
de lekkere gesponsorde koffie en de aangeboden 3de prijs: een
heerlijke fles wijn. Dank aan Jac Engel voor de aangeboden 2de
prijs: een kant en klare haas. D.P.S. kan terugzien op een geslaagd toernooi en hoopt op een COVID-vrij toernooi in 2022.

‘STREETCATS, de kracht van meiden’ gaat weer van start in Empel!
Ingezonden door Margriet Windt

Eind januari gaat STREETCATS weer van start. STREETCATS is een talentontwikkelingsproject van Stichting De Zebra voor meiden
vanaf 11 jaar. Het vindt plaats bij Studio Streetcats in Empel.
De workshops vinden één keer per week plaats (in de avond van 18.00u - 19.30u) in een veilige omgeving en gezellige sfeer. Over
een periode van een aantal maanden volg je superleuke autobiografische en creatieve workshops waarbij je je eigen talent en kracht
ontdekt! Persoonlijke groei staat centraal; je leert op eigen benen te staan en zelf keuzes te maken.
Je betaalt eenmalig € 35,- . Als dit bedrag een probleem is, neem dan contact op met projectleider Margriet Windt (06 – 222 382 85)
zodat er iets geregeld kan worden. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem ook dan contact op met Margriet. Zij kan je
alles over het project vertellen. Meer informatie vind je op onze website www.streetcats.nl.

www.empelsnieuws.nl
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Een stap naar een meer betrokken samenleving
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Door Marja van Kampen-Molenaar

Het voelt statig om de trappen van ons voormalige gemeentehuis op te gaan voor een afspraak met het aldaar gevestigde adviesbureau Smarticipatie. Oprichters en Empelnaren Frank van Ballegooyen en Douwe Blanksma denken het ‘ei van Columbus’ in handen te hebben om veranderingen in onze fysieke leefomgeving met meer draagvlak en inbreng van alle betrokkenen te realiseren.
Publieksparticipatie met een mooi woord.
Wat doen deze participatie-adviseurs eigenlijk?
Douwe en Frank zijn sportieve mannen met een vlotte babbel, die ook in onze Bestuursraad meedenken over de leefomgeving in
Empel. Als ondernemers én adviseurs zijn zij altijd op zoek naar een adequate manier
om de samenleving bij een verandering, zoals woningbouw of aanleg van een weg, op
één lijn te brengen. Burgers willen én moeten daarbij betrokken worden. De nieuwe
Omgevingswet stelt dat zelfs verplicht. Bovendien is lokale deskundigheid en kennis
van inwoners ontzettend waardevol en onmisbaar bij dit soort projecten.
Douwe: “We kennen allemaal de zaaltjes met inwoners die luisteren naar een lokaal
voorstel, waarna ze kort hun zegje mogen doen óf enkel luid komen protesteren. Niet
iedereen past zo’n avondje en zij worden dus niet gehoord. Ook kost het veel tijd: documenten worden eindeloos over en weer gestuurd en inwoners zien niet wat er met
hun inbreng wordt gedaan. Kortom: werkt niet!”
Maptionnaire brengt de oplossing
Smarticipatie gebruikt het softwareprogramma Maptionnaire: een online tool (gereedschap) met kaart en enquête die fysieke inspraakbijeenkomsten kan vervangen. Het is een zeer toegankelijk platform, waarbij juist de plek waar het plan speelt ertoe doet.
Frank: “Maptionnaire is een uitkomst voor gemeentes, provincies en waterschappen, maar ook voor bijvoorbeeld stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars die draagvlak willen creëren voor hun plannen. Belanghebbenden en
geïnteresseerden kun je informeren en betrekken op een makkelijke, snelle en betaalbare manier.”
Smarticipatie kán alleen de software leveren, maar veel vaker nemen ze het werk uit handen met advies, hulp, ondersteuning en
inzet van andere slimme digitale tools. Er werden al veel mooie en interessante projecten mee gerealiseerd. Je vindt voorbeelden op
hun website, van onderwerpen als mobiliteit tot veiligheid of zelfs hondenpoepoverlast!
Gaan wij - als inwoners - iets ervaren met dit participatie-adviesbureau?
Misschien niet direct, maar wie weet organiseren ze wel een online enquête over de windmolens die in de polder tussen Oss en
Rosmalen worden geplaatst. Want daar zijn wij nog lang niet over uit én ... haast is geboden. Maptionnaire kan daarbij een prima
inspraakhulpmiddel zijn.
De Stempel daalt na een uurtje met een hoofd vol jargon de trap af. Ja, alles overdenkend concluderen we dat hier verhelderend
online werk wordt geleverd met een inventieve softwaretoepassing. Zal de tijd van massaal protesteren tegen ongeveer alles dan
verleden tijd zijn?
Meer informatie via www.smarticipatie.nl. E-mail: info@smarticipatie.nl

Intocht Sinterklaas in Empel
Ingezonden door het Sint Nicolaas Comité

In verband met de coronamaatregelen kon er ook dit jaar helaas geen gewone intocht bij de Maas plaatsvinden. In plaats daarvan
heeft Sinterklaas op zondag 14 november een mooie rondrit door het centrum van Empel gehad. Voor de Pieten stonden er vijf echoppers klaar zodat zij voor en achter Sinterklaas konden rijden. Onder begeleiding van de mooie muziek van Exempel hebben toch
een heleboel kinderen kunnen zwaaien naar Sinterklaas. Daarna hebben de Pieten nog cadeautjes rondgebracht bij de 105 kinderen
die door hun ouders opgegeven waren.
Wij van het Sint Nicolaas Comité Empel, willen al onze vrijwilligers hartelijk bedanken. Ook zijn wij William en Ursula van PLUS Empel, Greenstyling, De Lachende Vis, Van den Oord, Exempel, WOW-e Den Bosch en de BAG-commissie weer dankbaar voor de fijne
samenwerking.

www.empelsnieuws.nl
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Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Wijkgericht									
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Empel, december 2021, editie De Stempel

Meer dan 44.000 mensen zijn vrijwilliger in ’s-Hertogenbosch. Zij zijn bijvoorbeeld trainer bij de sportclub
of wandelen met de buurvrouw. Of ze houden met buren de wijk schoon. Samen maken deze vrijwilligers het verschil in het leven van heel veel mensen. De gemeente ’s-Hertogenbosch draagt vrijwilligers
daarom op handen.
Een van hen is Nicole. Ze is vrijwilliger bij de Luisterlijn. De Luisterlijn is het hele jaar door bereikbaar voor
mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Verhaal kwijt kunnen
“Anderen zeiden dat ik goed kan luisteren”, vertelt Nicole. “Zo kwam ik uiteindelijk bij de Luisterlijn terecht.
Mensen bellen ons voor allerlei dingen. Angst, twijfel, onzekerheid, eenzaamheid… Ze willen gewoon hun verhaal kwijt.” De vrijwilligers bij de Luisterlijn zijn geen hulpverleners. “We proberen er te zijn voor de mensen die met ons bellen of chatten. We denken
mee, vragen door en proberen de vraag achter de vraag te achterhalen. Daarvoor
moet je een veilige sfeer creëren, zelf dingen teruggeven en ook stevig in je schoenen staan. Gelukkig krijgen we training op al dit soort onderwerpen.”
Rijker mens
Nicole vertelt verder: “Vrijwilligerswerk brengt zoveel. Het maakt je een mooier en
rijker mens. Ik heb dingen ontdekt en geleerd die ik anders niet was tegen gekomen. Ik ben zeker ook mezelf tegen gekomen, omdat ik uit mijn comfortzone moest
stappen. Maar dat zou ik niet willen missen. Iets voor een ander doen, écht tijd voor
een ander maken, is zó mooi.”
Goud waard
2021 is het nationale Jaar van de Vrijwilliger. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil alle
Bossche vrijwilligers daarom extra in het zonnetje te zetten. Wethouder Ufuk Kâhya is trots op Nicole en alle andere vrijwilligers die
een steentje bijdragen aan het welzijn van anderen. Hij vertelt: “De inzet van vrijwilligers wordt vaak als ‘normaal’ gezien, maar dat
is niet zo. Het kost tijd en energie. Door de inzet van vrijwilligers maken we meer mogelijk voor anderen. Ik koester alle uitgestoken
handen, ze zijn goud waard in onze gemeente.”
Bent u benieuwd wat u voor anderen kunt betekenen? Kijk dan op www.galant.nl voor de mogelijkheden bij u in de buurt.

Samen houden we Empel schoon!
Een schone omgeving voelt fijner en veiliger. Daarom zetten we ons in tegen zwerfafval.
Dit doen we niet alleen, maar samen met bewoners, onze Wijkhelden.
Een groot deel van het zwerfafval is het gevolg van onbewust gedrag en slordigheid.
Wijkheld Mieke: “Ik kan wel mopperen, maar ik kan er ook zelf iets aan doen. Ik vind
het heel normaal om mij in te zetten voor mijn buurt”.
In ’s-Hertogenbosch lopen Wijkhelden regelmatig een schoonmaakronde in hun wijk of
dorp. De gemeente faciliteert dat. Wijkhelden krijgen van ons een hesje, een afvalknijper en vuilniszakken. Je kunt ervoor kiezen om alleen te gaan, of met een team. Zo doe
je samen wat voor je buurt en heb je een extra reden om naar buiten te gaan.
Als kinderen meehelpen in een team met het opruimen van zwerfafval, gaan ze ook zelf
anders met hun afval om. Het is leuk om samen te doen en er is een speciaal kinderhesje met afvalemmer beschikbaar. Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen er ook nog een
zakcentje voor!
Kom dus ook in actie. Word Wijkheld! Samen maken we het verschil en zorgen we voor
een schone buurt! Meld je aan via https://www.s-hertogenbosch.nl/wijkhelden. Na je
aanmelding ontvang je een uitnodiging per e-mail om je materialen op te komen halen.

Kom ook in actie.
Word wijkheld!
Troep in je buurt? Ruim het samen op
en verdien een extra zakcentje!

Meld je aan op www.s-hertogenbosch.nl/wijkhelden

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Paul Hilgers, telefoonnummer (073) 615 91 19 of
mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl
Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
www.empelsnieuws.nl
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Wat vinden kinderen van Caleidoscoop?
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Ingezonden door Mariëtte de Haas-Loef

We lezen het elke dag in de krant, we zien het elke dag op het
nieuws en we willen eigenlijk het woord c…… het liefst niet
meer uitspreken. Dat zijn we hier dan ook niet van plan. Er is
namelijk genoeg te vertellen over allerlei andere leuke dingen
op school én de kinderen van Caleidoscoop hebben een eigen
mening en willen zelf ook wat zeggen.

Ze hadden daar een
voorstelling van 4Beat
waarin vier percussionisten hen lieten kennis maken met
trommels uit verschillende landen in de wereld. Dat was
dus drummen, tikken, klappen, trommelen, zingen, fluiten,
trappelen, neuriën, stampen…en met elkaar KNALLEN!!

Daarom leest u dit keer iets over onze uitjes en geven we
antwoord op de vraag: wat vinden kinderen van Caleidoscoop zo
leuk aan deze school?

Feest!
Naast de verschillende uitjes, had school ook een speciale dag
voor de kinderen geregeld! Alle kinderen mochten springen en
klauteren op megagrote springkussens, met als afsluiting voor
iedereen een frietje! Het leek één groot feest op het plein bij
Emplina!

Stadsbieb
Verschillende
groepen van
Caleidoscoop hebben
weer mogen genieten
van leuke uitjes met
de klas. Dat was wel
weer even geleden
dat we dat als klas
mochten ervaren.
De groepen zes en
zeven zijn naar de stadsbieb geweest. Hier hebben ze een soort
speurtocht gedaan en zijn ze lekker op zoek gegaan naar een
leuk boek.
Knallen!
De beide groepen zes hadden nog een uitje: met de bus (dat
vonden de kinderen op zich al een feest) naar de Verkadefabriek.

Wat is jouw mening?
Naast de leuke uitjes en feestjes wordt er natuurlijk ook hard
gewerkt en geleerd. Zo nu en dan gaan we met de kinderen over
verschillende actuele onderwerpen in gesprek en vinden veel
kinderen het leuk om een debat te voeren. De onderwerpen zijn
vaak heel divers, ze gaan bijvoorbeeld over: gamen, Zwarte Piet
of voeding. Zo hebben we ook gepraat over wat er fijn en prettig
is op school.
De kinderen geven hun antwoord in een paar woorden op de
bijgaande afbeelding.
Tot slot
Caleidoscoop wenst u in deze dagen, ondanks alles, heel veel
warmte en gezelligheid toe!

‘Vos Online’ voor vakkundig advies in online marketing
Ingezonden door Annelies Vos

Zou je graag meer bezoekers willen op je website en weet je
niet waar je het beste kan beginnen? Met 7 jaar ervaring bij
Bol.com in online website-optimalisaties, weet ik welke eisen
Google eraan stelt om je website beter vindbaar te maken.

optimaliseren van content en het toevoegen
van linkjes.
Ook ontvang je een zoekwoordenlijst die je
kunt integreren op je website.

Mijn naam is Annelies Vos en ik ben sinds 1 augustus voor
mezelf begonnen in Empel. Via mijn bedrijf kan je me inhuren
voor allerlei online marketing diensten. Daarbij richt ik me vooral
op de kleinere ondernemingen. Online marketing is vandaag de
dag immers een écht specialisme en niet iets wat je er zomaar
even bij kunt doen.

Werkwijze
We beginnen met een intakegesprek en vervolgens gaan we het
advies uitwerken. Op basis van dit advies weet je o.a. waar je
het beste mee kunt beginnen. Je kunt dan vervolgens besluiten
om het advies zelf uit te voeren of dat door ons te laten doen.
Het uurtarief dat we daarvoor hanteren is €75 euro, excl. BTW.
Het is daarbij mogelijk om een maximaal aantal uren af te
spreken.

Passie
Als kleine ondernemer wil je vooral bezig zijn met je passie en
je onderneming. Ik kan je daarbij helpen door je te ontzorgen
in je online marketing werkzaamheden. Zo is het bijvoorbeeld
mijn specialiteit om jouw website vindbaar te maken via de
zoekmachine Google. Als onderdeel van mijn online marketing
diensten, koppel ik Google-diensten aan je website om meer
inzichten te krijgen. Een voorbeeld is Google Analytics dat je o.a.
inzicht geeft in het aantal bezoekers en vanuit welke locatie ze je
website bezoeken.
Online Marketing Advies
Voor een volledig inzicht in wat er nodig is, is er ons Online
Marketing Advies. Na dit advies heb je een compleet en
puntsgewijs overzicht van acties (to do’s) die noodzakelijk zijn
om je website goed vindbaar te maken. Denk aan het
www.empelsnieuws.nl

Dienstenpakket
Hieronder vind je het overzicht van
al onze online marketing diensten:
•
Online Marketing Advies
•
Zoekwoordanalyse
•
Content Strategie
•
Online Marketeer
•
Klantreis Advies (opbouw website)
•
Training Online Marketing
Op mijn website vind je alle informatie en de mogelijkheid om
online, in mijn agenda, een gratis kennismakingsgesprek in te
plannen. Korte lijntjes, daar houd ik van!
website: www.vosonlinemarketing.nl
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verrukkelijk genieten aan de maas
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Nieuws uit de parochie

Ingezonden door pastor Piet de Jong; fotografie kerststal door Ruth Prinsloo

Kerststal van Familie Moonen is verhuisd naar D’n Hof
Iedere Empelnaar kent de kerststal in de tuin van Mieke en Rien
Moonen. Heel wat Empelnaren hebben door het hekwerk in de
Pastoor Verhoevenstraat dat prachtige tafereeltje bewonderd.
Het was elke kerst weer een feest van herkenning. Sjef
Verhoeven stak er elk jaar heel wat uurtjes in om het Kerstkindje
in Empel waardig te ontvangen.
En dan gaan Mieke en Rien verhuizen naar de binnenstad van
‘s-Hertogenbosch. Rien en Mieke wilden graag dat de stal
in Empel zou blijven. Daarom spraken zij mij aan om mee te
denken over een oplossing. Nou, daar hadden we niet veel tijd
voor nodig. We waren het er snel over eens dat de stal in Empel
moest blijven, maar ook dat de stal toegankelijk moest blijven.
Daar zijn we onder leiding van Sjef Verhoeven prima in geslaagd.

Diensten met Kerstmis in de Landelinuskerk
Vanwege de coronamaatregelen
mogen er vanaf 17.00u geen
publieke vieringen plaatsvinden.
De Herdertjesviering wordt
daarom vervroegd naar 16.00u.
De Nachtmis komt te vervallen.
Hieronder het complete
overzicht. In deze onzekere
tijden natuurlijk altijd onder
voorbehoud.
Voor alle diensten geldt: 1,5m afstand, bij binnenkomst handen
ontsmetten, bij bewegingen door de ruimte mondkapje op. Als
je op je plaats zit, is een mondkapje niet nodig.
Vrijdag 24 december 2021, Kerstavond
16.00u Herdertjesviering
Zaterdag 25 december 2021, Eerste Kerstdag
09.30u Kerstmis met publiek en met medewerking van
Marching Band Exempel.
Deze viering wordt uitgezonden via livestream op YouTube
(Landelinuskerk Empel)
Zondag 26 december 2021, Tweede Kerstdag
09.30u Eucharistieviering met medewerking van de Cousins:
Ilona en Marius.

De kerststal heeft een mooie plek gekregen in de tuin van D’n
Hof. Kom maar eens kijken. Elke zaterdag en zondag tot na
Nieuwjaarsdag staat de poort van D’n Hof (pad op tegenover
bakkerij Van Doorn) open. Iedereen is dan van harte welkom om
een kijkje te komen nemen.
Kerstmis 2021 in de Landelinuskerk
Binnenkort is het weer Kerstmis, maar ook dit jaar zal Kerstmis
anders zijn dan andere jaren. Het is traditie dat we ons met
Kerstmis even uit onze rusteloze wereld terugtrekken en de
warmte opzoeken van gezin en familie. Het is evenzeer een
traditie om in deze dagen om te zien naar mensen die dat
niet kunnen en dat zijn er dit jaar, mede als gevolg van de
coronacrisis, velen: mensen die eenzaam zijn of getroffen door
het coronavirus en al die medewerkers in de zorg. Deze crisis
brengt zichtbaar en ook veel verborgen leed met zich mee. Er is
nood aan menslievendheid. Met Kerstmis gedenken christenen
de ‘Eerste Menslievendheid’. Dat wil zeggen de menslievendheid
die bij God begint. Daar willen we als Landelinusgemeenschap
bij stilstaan; ook al moet het ook dit jaar minder uitbundig.

www.empelsnieuws.nl

Voor elkaar opplussen

Het is inmiddels een mooie traditie in onze
Landelinusgemeenschap om de PLUS-zegeltjes voor
cadeaupakketten te doneren aan mensen in onze gemeenschap
die zeker met Kerst een steuntje in de rug goed kunnen
gebruiken. Op deze manier kunnen we onze solidariteit zichtbaar
maken. De resterende pakketten gaan naar de voedselbank in
‘s-Hertogenbosch. U kunt de volle kaarten of losse zegeltjes aan
onze koster Joost van Eijk geven of deze in de brievenbus van de
kerk (Proosdijstraat 14) stoppen. Dank voor uw warmhartigheid!
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Wij vieren feest, dus weg met de malaise...
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Door Marja van Kampen-Molenaar

In huisartsenpraktijk Het Schild in de Pastoor Verhoevenstraat heeft Michelle Receveur al 15 jaar haar praktijk voor (bekken)
fysiotherapie en De Stempel vindt dat reden tot een feestelijk interview. Er gaan dagen voorbij dat we niet stilstaan bij het
onderste deel van onze wervelkolom, maar áls we narigheid rondom ons bekken krijgen, willen we graag én goed geholpen
worden.
Ja, doe maar wat lekkers bij de thee!
Fysiotherapeute Michelle is een vriendelijke eind 30’er, opgegroeid in een van ‘De
Morgens’. Ze volgde de middelbare school aan ’t Sint-Jans om daarna fysiotherapie
in Utrecht te studeren. Nu woont ze met haar man in De Maaspoort - tegen
Empel aan - en gaat hun zoontje naar basisschool Caleidoscoop. Op 1 december
2006 startte ze haar eigen praktijk in Het Schild en 10 jaar later zelfs een 2e
locatie in Gezondheidscentrum de Groote Wielen. Op beide locaties werkt ze als
bekkenfysiotherapeute. Gelukkig dat haar medewerker Carsten Kirch - naast de
reguliere fysiotherapie - ook gespecialiseerd is in bekkenpijn voor zwangere of net
bevallen vrouwen, want de wachtlijst bij haar is pittig te noemen. Chapeau Michelle,
15 jaar, een kristallen jubileum!
Ja, doe maar wat lekkers bij de thee!
Michelle, vertel ons ‘ns wat over het bekken
Ons wordt direct een vrouwenbekken op ware grootte getoond, dat uit 2 darmbeenderen bestaat, met ‘t heiligbeen en onder
het staartbeentje ‘t stuitje. Het mannenbekken ziet er wat anders uit: hoger. De klachten ontstaan meestal door de spieren in en
rondom het bekken. Therapie is dan nodig om kracht en soepelheid terug te krijgen in het bekkengebied en natuurlijk ook om pijn
te verminderen. Vergeten we bijna nog wat organen, zoals de blaas, baarmoeder, rectum, voortplantingsorganen e.d., die kunnen
veel narigheid veroorzaken. Ze vertelt nog veel en veel meer, maar dat is allemaal op haar website te vinden. Michelle heeft nog een
specialisatie, nl. NIMOC, zodat ze met een uitwendige behandeling praktisch pijnloos een stuitje uitwendig weer kan rechtzetten. En
weet je, De Stempel zit gelijk niet meer zo lekker op de harde praktijkstoel. Het zál toch niet....?
Een soort Goedele Liekens?
Hé, horen we nu dat seks kan lijden onder bekkenbodemklachten? Jullie lezen het goed en gelukkig heeft Michelle ook een
aantekening seksuologie. Die specialisatie heeft zeker raakvlakken met een bekkenbodem. Als de bekkenbodem namelijk niet goed
functioneert, kun je, buiten bijv. urine verliezen of juist niét goed plassen, ook problemen en pijn bij het vrijen krijgen. Ook deze
problemen kunnen hier besproken worden en wellicht verholpen. En neen, ze is géén soort Goedele Liekens!
Wat kan er véél bij fysiotherapie. Veel meer dan van een pijnlijke schouder verlost worden. We hingen aan de lippen van Michelle,
want die weet er zóveel van. Over 10 jaar zijn we er weer, om je 25-jarig jubileum te vieren, afgesproken? Voor meer informatie:
www.fysio-praktijk.nl.

Plus Sponsorpunten-actie groot succes!
Door de redactie; foto door Plus William en Ursula Paans

Voor het tweede jaar op rij heeft Plus William en Ursula Paans de Empelse
verenigingen in het zonnetje willen zetten met een mooie bijdrage voor de eigen
club of vereniging. Al in juni werd de oproep gedaan om de eigen club uit Empel
of omstreken in te schrijven voor deze unieke spaaractie. ‘Samen worden we weer
sterker’, aldus William bij zijn oproep.
Dat, na een jaar vol beperkingen, een steuntje in de rug van harte welkom was, mocht
blijken. Maar liefst 18 verenigingen deden mee (waaronder ons eigen dorpsblad
De Stempel) en er was door Plus een totaalbedrag van € 8.125,- te verdelen. Plus
Paans stelde flyers en posters ter beschikking en iedere vereniging ging aan de slag
om de achterban te motiveren. En zo werden in de periode van zondag 5 september
t/m zaterdag 13 november 2021 door de klanten volop sponsorpunten gespaard en
toegekend aan ieders favoriete vereniging. Via een groot digitaal scherm in de winkel
én online kon de actuele stand per minuut worden gevolgd. De bedragen liepen al
vrij snel op. Met regelmaat werd duidelijk dat er zo hard mogelijk werd gestreden om
de hoogste plaats op de ranglijst. Het resultaat mag er dan ook zijn. Elke vereniging
heeft een mooi bedrag bij elkaar gespaard. William en Ursula kijken met een tevreden
gevoel terug op de actie. “Het was heel speciaal om iedereen na de actieweken in de
winkel te mogen ontvangen en blij te kunnen maken met een mooi bedrag en het is
extra bijzonder om te horen dat het een goede bestemming gaat krijgen.”, aldus Ursula.
Namens het Empelse verenigingsleven: William en Ursula, hartelijk bedankt!
www.empelsnieuws.nl
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Nieuws uit ’t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

We hebben een Prins! Prins Lars dun Urste. Op 7 november trokken 15 kinderen alles uit de kast om tijdens de
Prinsenverkiezing de jury te overtuigen van het feit dat hij of zij Prins of Prinses van ’t Slotgat in 2022 moest
worden.
Alles uit de kast!
Het was een geweldige middag. We hebben fantastische
optredens gezien. Kinderen die letterlijk alles uit de kast
trokken, een buut op inline skates, er werd live gezongen, een
wervelende dansact met licht en veel, heel veel geweldige buuts.
Het niveau was ontzettend hoog. Wat hebben we genoten met
z’n allen.

Uiteindelijk werd Lars als Prins verkozen na zijn buut als Han de
Glasvezelman, ’t is pas feest als de Tibosch is geweest. Fleur is
zijn Adjudant, Dean de GeisePieter en Jim is Slotkwekker. In het
Gevollug hebben we Iben, Fabian, Jana, Saranne, Olivia, Lynn,
Vivian, Myhre, Naomi, Esmee en nog een Lynn.

Driekoningen
Vooralsnog verwachten we dat we ouderwets Driekoningen
kunnen vieren. Op donderdag 6 januari willen we weer met een
mooi aantal groepen Driekoningen zingen bij zoveel mogelijk
Slotgatse huizen. We roepen daarom al onze bekende, maar
vooral ook nieuwe Koningen en Koninginnen op, om zich bij ons
te melden. Neem je buurvrouw, je teamgenoot of je sportmaatje
mee en beleef een geweldige avond. Ervaar de gezelligheid en
hopelijk de gastvrijheid van de Empelnaren en draag op deze
manier een steentje bij aan het instandhouden van carnaval in ’t
Slotgat.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen, alle goeds en veel
gezondheid voor 2022!
Blijf gezond en pas op elkaar!

Hoop
Gelukkig hebben we de Prinsenverkiezing nog kunnen laten
doorgaan. Wat was het mooi om iedereen weer te zien in zijn
jasje of kiel, de sjaal rond de nek, om samen bij te kletsen en
wat te drinken. In de huidige situatie was dat alweer lastiger
geworden. Ook wij kijken vol spanning naar de ontwikkeling van
de coronacijfers. Of we straks carnaval kunnen vieren? We zetten
nog steeds vol in op een mooi feestje eind februari, maar we zijn
uiteraard afhankelijk van de richtlijnen die dan gelden.
Embleem
Hebben jullie ook ons nieuwe embleem al gezien? Wat is hij
weer mooi! Dank aan Misha, die er weer in geslaagd is een
kleurrijk exemplaar op te leveren. Het embleem is te koop via
onze Stichtingsleden of stuur een mail naar slotgat@gmail.com.

www.empelsnieuws.nl
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Het is slechts een getal
Door Ton Geerts

Over de besmettingsgetallen wil ik het in deze column niet
hebben. Tussen het moment van schrijven en dat u het leest kan
er immers al weer zoveel veranderd zijn.
Liever heb ik het over het getal 7. Veel mensen noemen 7 als
je ze naar hun geluksgetal vraagt. Er zijn heel veel theorieën
waarom dit zo is. Uiteenlopend van simpelweg het aantal dagen
in de week. Of meer religieus onderbouwd dat God de aarde in 6
dagen geschapen heeft en een rustdag had op de 7e dag. Zeven
krijgt direct een hele andere betekenis als je er twee nullen voor
zet. ‘007’ is een begrip en wie de nieuwste James Bond-film al
gezien heeft zal herkennen dat het niet zomaar een getal is.
De Gulden Snede
Het ene getal is het andere niet. Het is bewezen dat wij ons
meer aangetrokken voelen tot
verhoudingen in een bepaald
evenwicht. De ‘Gulden snede’
heet dat. Simpel gezegd hebben
onze hersenen een voorkeur voor
vormen in een verhouding van
1:1,618. Veel gebouwen worden
daarom in die verhouding
gebouwd en mensen worden
uiterlijk knapper ervaren als hun gezicht in deze verhouding
gevormd is. Het getal wordt ‘phi’ genoemd (niet te verwarren
met ‘pi’). Ingewikkelde materie, terwijl we de dingen juist graag
simpel houden. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan.
Geef mij dan maar de ronde getallen; dan hebben we geen last
van ingewikkelde verhoudingen.
Precies 100
Het getal dat ik het meest tegenkom is 100. Ik hou niet zo van
80 of 90%. Waar ik voor ga, doe ik dan ook met meer dan 100%.
Soms is dat iets te veel, en toch liever dat, dan bijna goed. Op
de snelweg is het ook heel duidelijk: 100 is de limiet. Maar de
snelheidsmeter van de auto wijkt naar beneden af,

dus kun je net iets harder rijden. Doe je dan 103 of 105? Dat
blijft lastig. Maar 100 is de limiet, nou ja: tussen 6 en 7, of beter
gezegd tussen 06.00u en 19.00u. Daarbuiten is het dan 120 of
130. Verwarrend? Nee hoor, het is tenslotte maar een getal.
50.000 woorden
Dit is mijn 100e bijdrage aan het dorpsblad. In 2006 schreef ik
het eerste bericht. In den beginne als incidentele bijdrage, maar
al snel ging dit over in een structurele bijdrage. In 2015 en 2016
werd mijn taak tijdelijk overgenomen door collega’s. Vanaf 2017
heb ik in elke editie van De Stempel van de redactie een plekje
gekregen, waarvoor dank! Ik hoop veel mensen een plezier
gedaan te hebben met deze 50.000 woorden. Een mijlpaal? Ik
denk het niet; uiteindelijk is het maar een getal.

Op naar 2022
2021 is slechts een getal, maar we gaan er toch snel afstand van
nemen. Op naar 2022: een heel mooie combinatie van slechts
twee verschillende cijfers. Op de een of andere zoekt mijn
hoofd naar een ritme in de cijfers van een getal. Het huidige
jaar is dan een beetje saai, maar komend jaar biedt veel meer
mogelijkheden. Duizelt het u inmiddels van de getallen? Dan is
het hoogste tijd om terug te keren naar de wereld van alledag.
Mooi moment dus om iedereen heel goede feestdagen te
wensen en een nieuw jaar dat minstens zo mooi wordt als het
ritme van de cijfers.

Kom puzzels lenen bij de Puzzelbank!

Ingezonden door Iek de Jong

Sinds enige tijd is er in ’s-Hertogenbosch een Puzzelbank. Je kunt er puzzels lenen in
plaats van kopen. De Puzzelbank is opgezet omdat de laatste tijd puzzelen een enorm
gewilde bezigheid is, met name bij senioren. Op dit moment doen er circa 25-30
personen mee aan de Puzzelbank. Vooral in de herfst- en wintermaanden is het een
gewilde tijdsbesteding.
Hoe werkt het?
Deelname aan de Puzzelbank is in principe gratis, maar om het gestructureerd te
houden zijn er wel wat regels. Je kunt je als deelnemer/ lid aanmelden voor de
Puzzelbank bij Iek de Potter, woonachtig in De Maaspoort (iekdepotter@gmail.com),
tel: 073-2110787. Vermeld daarbij je naam, adres, tel. nummer en e-mailadres. Je
krijgt dan de beperkte voorwaarden opgestuurd om je te kunnen registreren.
Ruilen
Er is een vaste middag (maandag 13.30u-16.30u) waarop je zonder afspraak een puzzel
kunt komen ruilen. Op andere tijden is het ook mogelijk, maar alleen op afspraak. Het
is de bedoeling dat er één puzzel per keer wordt geleend of geruild. Voor senioren die
slecht ter been zijn of geen vervoer hebben, kan een regeling getroffen worden.
Collectie
Momenteel is er een keuze uit ca. 100 puzzels, zoals puzzels van Jan van Haasteren,
That’s life, Wasgij, Ravensburger en andere. De meeste van 1000 stukjes.
www.empelsnieuws.nl
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Floris Ontzorgt rond de ouderlijke woning
Ingezonden door Floris Makelaars

In elke familie komt ooit de dag dat het ouderlijk huis wordt
verlaten, doordat een ouder overlijdt of naar een zorginstelling
verhuist. Voor alle betrokkenen is dat een drukke en vaak ook
emotionele periode. Opeens moet er in korte tijd veel worden
geregeld. Van achterstallige administratie tot leegruimen van
het huis en juridische zaken. Een makelaar die het huis verkoopt
is dan echt niet de enige zorg. Henk van Vliet en Geraldine de
Koning van Floris Makelaars hebben dit al vaak meegemaakt.
Zij willen families daarom meer ondersteuning bieden en zijn
gestart met Floris Ontzorgt.
Geraldine de Koning is een van de gezichten van Floris Ontzorgt:
“Bij Floris Makelaars vinden we het waardevol dat we mensen
mogen vergezellen in hun zoektocht naar een passende nieuwe
woning. Daarom begeleiden we dit proces met aandacht en
zorgvuldigheid, want dat past bij ons. Dat krijgen we terug,
want de afgelopen jaren hebben onze klanten nadrukkelijk hun
waardering uitgesproken over de persoonlijke aandacht die we
geven.”

Henk van Vliet vult aan: “We kregen
steeds vaker de vraag of we meer
begeleiding zouden kunnen bieden
rond de overdracht van de ouderlijke
woning. Mensen hebben daar in die
fase van het leven echt behoefte aan. Denk bijvoorbeeld aan extra administratieve ondersteuning en hulp bij juridische vragen.
Maar ook praktische vragen, zoals iemand die kan zorgen dat
de tuin of de woning op orde wordt gebracht of hulp rond de
verhuizing. Ook merkten we dat er behoefte is aan begeleiding
op het emotionele vlak. Mensen gaan in zo’n periode toch ook
een rouwproces door.”
Floris Ontzorgt is een nieuwe activiteit van Floris Makelaars.
Floris Ontzorgt, heeft een mooi netwerk van betrokken en ervaren partners, heeft een opleiding Nabestaandenzorg gevolgd bij
Terra, zorg in rouw en is aangesloten bij het Landelijk Platform
Nabestaandenzorg.
Ga voor meer informatie naar florisontzorgt.nl.

Koo: óók voor hulp na corona
Ingezonden door Nancy van Lent, Farent

Koo is een coöperatie in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Beroepskrachten en vrijwilligers van Farent, MEE, GGD en gemeente
werken hier samen. U kunt er terecht met vragen over zorg en hulp, geldzaken, jeugd en gezin, wonen en vervoer, opleiding, werk,
meedoen en meehelpen.
Blijvende klachten
Corona kan nog lang klachten geven zoals
moeheid, angst en depressieve gevoelens.
Ook als u zelf geen corona hebt gehad kunt u
er last van hebben. Bijvoorbeeld als uw kind,
partner of ouder corona heeft gehad.

Gevolgen lockdown
De coronamaatregelen kunnen grote
invloed hebben. Misschien bent u uw baan
kwijtgeraakt, of voelt u zich alleen? Of u
maakt zich zorgen over uw kinderen.

Bel met Koo - 073 206 88 88
Herkent u dit, of hebt u andere problemen
door corona? Bel dan met Koo. Bij Koo
werken professionals die u helpen om
weer verder te kunnen. Het is gratis en u
hebt geen verwijzing nodig.

Hulp
na
corona
Hebt u te maken gehad met corona?
En hebt u vragen of zoekt
u ondersteuning? Koo luistert,
geeft advies en biedt hulp.

Is er meer nodig?
Dan neemt Koo uw vraag mee naar het
corona-nazorgteam van de GGD, MEE, Farent,
het Jeroen Bosch Ziekenhuis, C-support en
Humanitas. Het corona-nazorgteam helpt u.
Bijvoorbeeld met praktische dingen of leren
omgaan met een beperking of (tijdelijke)
hulp van anderen.

Koo = r
ook voo
jou
Contact met Koo

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
Telefoon en WhatsApp (073) 206 88 88
www.kijkopkoo.nl
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Zorg en hulp

Geldzaken

Jeugd en gezin

Wonen en vervoer

Opleiding en werk

Meedoen en
meehelpen

Contact met Koo

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
Telefoon en WhatsApp (073) 206 88 88
www.kijkopkoo.nl
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10
oliebollen
voor €10!

31
DECEMBER

Oliebollen
kraam langs
de winkel

8:00 - 16:00

OLIEBOLLEN &
APPELBEIGNETS
GEBAKKEN IN EMPEL
DOOR THEA ERKELAND

Nieuwjaars
box €13,99
- 4x oliebollen
- 4x gevulde oliebollen
- 4 x appelbeignets
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Bestuursraad Empel en Meerwijk

De volledige verslagen van deze en voorgaande vergaderingen zijn online te lezen via de website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de online bestuursraadvergadering van 2
november 2021.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom.
2. Verslag van de online vergadering van 23 september 2021
Naar aanleiding van:
Veiligheid
Dhr. Hoskam deelt mee dat het overleg over veiligheid inmiddels
heeft plaatsgevonden. Oproep van de wijkagent om zaken altijd
te melden bij de politie. Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en aandachtspunten
Dhr. Van de Graaf is afwezig.
4. A2 Deil – Vught en ontsluiting wijken en dorpen
Mw. Van de Sande informeert naar de stand van zaken
rondom de toekomstige uitbreidingsplannen voor de A2.
De verkeersdrukte in en rondom Empel neemt de laatste
tijd behoorlijk toe. Dhr. Hoskam geeft aan dat er vanuit de
gemeente een bestuurlijke reactie gegeven is op de toekomstige
uitbreidingsplannen voor de A2 bij ’s-Hertogenbosch. Op
22 september heeft de gemeenteraad ingestemd met het
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet t.b.v. de
vervolgonderzoeken voor verbetering van de bereikbaarheid van
de oostelijke gemeentedelen.
5. Ontwikkeling Empels Gat
Dhr. Blanksma meldt dat de planontwikkeling voor de
Rosmalense Plas/ Empels Gat gewoon doorgaat. Er is ook
belangstelling van derden voor een ligplaats aldaar. Een van
de speerpunten van de bestuursraad is om te komen tot “de
ontwikkeling van het Empels Gat tot een levendig en beter
gebruikt recreatiegebied voor Empel met behoud van de
aanwezige natuurwaarden”. Dhr. Bergenhenegouwen vertelt dat
de bestuursraad daarbij meegelift is in de planontwikkeling voor
de komst van woonboten. Hij is op zoek naar een aansluiting
met het convenant dat de bestuursraad in 2019 heeft afgesloten
met de gemeente om te komen tot een recreatieve invulling bij
het Empels Gat. Nu er vanuit de Ertveldplas geen woonboten
naar het Empels Gat toe komen geeft dhr. Hoskam aan dat
die koppeling losgelaten kan worden. De ontwikkeling van het
bestemmingsplan voor het Empels Gat kan nu gebruikt worden
om een visie op te stellen voor het hele gebied. Dhr. Hilgers
zal contact opnemen met mw. Baerveldt (ontwerper openbare
ruimte).
De bestuursraad is van mening dat de realisatie van de
speerpunten uit het convenant erg teleurstellend is. Er zijn vaak
meerdere afdelingen bij betrokken, waardoor het onduidelijk is
wie de coördinatie heeft binnen de gemeente. Daardoor duurt
het erg lang voordat er duidelijkheid komt over een project. De
bestuursraad dringt daarom aan op integrale samenwerking
binnen de gemeente. De bestuursraad had verwacht dat er
deze zittingsperiode meer punten gerealiseerd zouden zijn. Er is
vanuit de bestuursraad veel inzet geweest om zaken voor elkaar
te krijgen, echter met een voor het gevoel van de bestuursraad
zeer onbevredigend resultaat. Daardoor is het enthousiasme om
zich in te zetten behoorlijk afgenomen. Met als gevolg dat een
aantal leden zich volgend jaar niet meer verkiesbaar zal stellen.
www.empelsnieuws.nl

6. Een toekomstbestendig centrum
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
7. Afstemming woningbouw
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
8. Verkeerssituatie Emplina
Dhr. Van Ballegooyen informeert of het mogelijk is om weer te
gaan handhaven bij Emplina, omdat het weer drukker wordt
met het verkeer/ parkeren rondom Emplina. Dhr. Hoskam
geeft aan dat er een toezegging ligt om te gaan handhaven.
Verder wordt er gesproken over het uitblijven van resultaten
rondom de realisering van de ontsluiting van Emplina. De
bestuursraad is al jaren bezig om dit voor elkaar te krijgen,
echter tot nu toe zonder concreet resultaat. Dat ontneemt soms
het enthousiasme om zaken op te pakken. Dhr. Hoskam gaat
proberen om vóór de komende gemeenteraadsverkiezing een
toezegging te regelen voor de aanleg van de ontsluiting.
9. Buslijn Empel
Dhr. Van Ballegooyen meldt dat de gemeente het rapport
van onderzoeksbureau Goudappel heeft gedeeld met de
bestuursraad en Arriva. Op 30 november is er een overleg van
het Tactisch Ontwikkelteam gepland met de gemeente en Arriva
over o.a. het onderzoek en het rapport. Voor die tijd zal het
standpunt van de BR aan de gemeente worden doorgegeven,
zodat dit ook meegenomen kan worden.
10. Veiligheid
Dhr. Blanksma dringt erop aan om incidenten altijd te melden
bij de politie op 0900-8844 (belkosten). Als er meer meldingen
gedaan worden, dan kan de politie er ook beter actie op
ondernemen.
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur. De volgende
vergadering is gepland op dinsdag 14 december 2021.
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Vrienden bedankt!

Meer weten?
www.vriendenjbz.nl
T 073 - 553 80 63

Dankzij u realiseren
wij projecten die
ertoe doen.

Zelfhulpgroep of lotgenotencontact:
Partners van…
Oproep vanuit het Buurtteam Maaspoort Empel

Partners van? Wie zijn dat dan?
Vrouwen van partners met Autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel,
Licht Verstandelijke Beperking.
We zijn op zoek naar volwassen vrouwen die een partner hebben die moeite hebben
om aan alle verwachtingen van de samenleving en/of in het gezin te voldoen.
Herken je je in één of meer van onderstaande uitspraken?
- Ik heb het gevoel dat ik er altijd alleen voor sta.
- Mijn partner begrijpt mijn gevoelens niet.
- Ik kan mijn verhaal niet bij mijn partner kwijt.
- Ik heb meer behoefte aan intimiteit dan mijn partner of juist andersom.
- Ik zorg dat alles draait, maar waar blijf ik. Hoe kom ik aan mezelf toe?
- Mijn omgeving staat niet achter mijn partner keus.
Graag willen we een zelfhulpgroep oprichten of lotgenotencontact creëren voor
mensen woonachtig in Maaspoort en Empel. De mogelijkheid is er om een zelfhulpgroep van 4 tot 6 mensen te creëren of mensen één op één met elkaar in verbinding te
brengen.
Heb jij hier behoefte aan?
Stuur dan een e-mail naar: d.pennings@meedemeentgroep.nl
Met de volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Verder graag voorkeur aangeven bv (online)zelfhulpgroep / één
op één contact…

Colofon
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