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‘T SLOTGAT 2022: TREKKEN WE ALLES UIT DE KAST?
Door Marcel Mol

Dat is voor ons de grote vraag! Als we dit schrijven duurt het
nog 42 dagen eer de kinderoptocht door de straten zou moeten
trekken. Zojuist is bekend geworden dat we in ieder geval
tot eind januari geen bezoek aan de horeca kunnen brengen.
Verschillende Carnavalsclubs hebben de optocht al uitgesteld
of afgeblazen. Er gaan zelfs stemmen op om het Carnavalsfeest
naar de zomer te verplaatsen. Toch willen we optimistisch
blijven en vooral focussen op wat in februari wél kan!
De wens om carnaval te vieren in februari is groot. Vorig jaar
vonden we het toch wel stilletjes in ’t Slotgat met die dagen.
Enerzijds blij dat blauwbekken (er lag sneeuw en ijs) ons
bespaard bleef. Anderzijds droevig dat we niet met elkaar in D’n
As het glas konden heffen. Zeker toen we heel even de daarbij
passende muziek over het ijs hoorden schallen. Nee, als het
aan ons ligt, trekken we alles uit de kast en gaan we het volle
bak vieren. Alle sores over lockdown, mondkapjes, vaccins,
quarantaines en zelftesten even vergeten.
Onze Prinsengroep
Er staat wederom een complete Prinsengroep met 15 kinderen
in de startblokken om er met de Slotschatjes een fantastisch
feest van te maken.
Uiteraard met Prins
Lars d’n Urste voorop.
Een Prins die carnaval
van kleins af aan
al viert. Met een
Adjudant die bijna net
zo hard straalt als de
Prins en die in haar
buut, in haar glazen
bol, al zag dat carnaval
doorgaat: Fleur, we
vertrouwen volledig op
jou! Slotkwekker Jim
die nog steeds op die
geel-blauwe wolk leeft
sinds hij zijn ‘droomrol’
kreeg toevertrouwd
en Geisepieter Dean,
die nu al klaarstaat om
overal een oogje in het
zeil te houden én die uiteraard de pop in de fik mag zetten. Dan
zijn er nog de 11 kinderen in het Gevollug die er enorm veel zin
in hebben om er samen met de Slotschatjes een knalfeest van te
maken. Meer dan genoeg reden voor ons om ons uiterste best
te doen er een mooi feestje van te maken. Kijk ook uit naar De
Slotkwekker die, als het goed is, nu of binnenkort, in de huizen
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van ’t Slotgat ligt te pronken.
Slotbuiters onder mekaore
We doen het natuurlijk niet
alleen voor de kinderen.
Carnaval is een feest van jong
en oud, van verbroedering, van
Slotbuiters onder mekaore.
Voor elkaar en met elkaar.
Driekoningen, carnaval, de
Empelse Wandel3Daagse en de
rommelmarkt, allemaal mooie
activiteiten die wij als Stichting
Carnaval de laatste twee jaar hebben moeten schrappen. Denk
ook eens aan al die andere clubjes en verenigingen die hun
activiteiten in het water zagen vallen, zoals de Empelse Doe
Dagen. Het is toch jammer dat dit allemaal bijna twee jaar niet
mogelijk is.
Samen proosten
Laten we hopen dat er eind januari, als deze Stempel
is uitgekomen, definitief een eind gaat komen aan alle
beperkingen. Dat we
elkaar weer kunnen
ontmoeten, samen
lachen en bijpraten.
Gewoon Slotbuiter
zijn zoals we dat
gewend zijn. Dat
we samen mogen
proosten op de mooie
dagen die voor ons
liggen. Samen kunnen
zingen “Ik heb een
plekske in m’n hartje”.
Samen zwaaien naar
onze Prins. Samen
genieten van de
mensen om ons heen.
Samen, gewoon
samen!
Het mag duidelijk zijn
dat we genoeg redenen hebben om alles uit de kast te trekken
en er een geweldig carnaval van te maken! Wil je op de hoogte
blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op Facebook:
https://www.facebook.com/tslotgat
Tot 25 februari!
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Dank je wel Ties, we zullen je missen

Door Pastor Piet de Jong

Empel kent een levende geloofsgemeenschap. Dat is mede te danken aan de vele vrijwilligers die betrokken en belangeloos hun diensten aanbieden. Eén van de kernvrijwilligers was Ties van Goch.
Ties overleed op 3 januari 2022. We kennen hem in Empel als een zeer betrokken vrijwilliger die sinds 2005 actief is voor de Landelinuskerk. En dan bedoeld als een echte
kartrekker. Hij was verantwoordelijk voor ons kerkhof en het delven van de graven.
Ties maakte deel uit van de tuinploeg, die verantwoordelijk is voor het park rondom
de kerk, de pastorie en de parochiezaal. Hij verrichtte het grondwerk tijdens de bouw
van ons nieuwe pastoraal centrum D’n Hof. Ook zat Ties in het kerkbestuur en was hij
jarenlang collectant en bracht hij vele Kerkvensters rond.
Zijn grootste passie ging uit naar ons kerkhof. Wat heeft hij daar veel tijd doorgebracht.
Ik heb Ties daar wel eens ’s morgens om 08.00 uur al schoffelend aangetroffen. Hij was
die morgen al om 05.00 uur begonnen. “Het wordt warm vandaag”, zei Ties en als het
onkruid op tijd geschoffeld wordt kan het drogen en doet de natuur de rest. “Ge moet
met de natuur meewerken”, zei hij grappend.
Ties verrichtte met zijn kraantje het grondwerk voor ons nieuwe pastoraal centrum.
Dan zag je hem glunderend boven in zijn kraantje zitten. Je kon zien dat hij zich daar al
een beetje in de hemel waande. Wat vond hij het geweldig om het oude Stolkerhofje te
slopen en de omgeving op te knappen.”Ik vind het zo fijn dat ik dat mag doen”, zei Ties
tegen me. Het was dan ook een grote beproeving voor hem dat hij moest erkennen
dat het niet meer ging. Zijn lijf legde hem steeds meer beperkingen op. Dat was voor
Ties heel confronterend, want hij had nog nooit een dokter of een pil nodig gehad.
Nu kwam hij zelfs in het ziekenhuis terecht. Langzaam drong het tot hem door dat hij
moest loslaten en opgeven.
Ties was een diepgelovig mens en zeer verbonden met de kerk. Hij was een man die
leefde vanuit principes, waaraan hij altijd trouw bleef. Hij was een mensen-mens, een
graag geziene Empelnaar. Altijd in voor een praatje, maar toch geen échte prater maar
vooral een doener. Wat heeft ‘ie veel voor ons gedaan. Ties, wat laat je veel herinneringen na. We zijn dankbaar dat we jou in ons midden mochten hebben.
We wensen zijn vrouw Toos, zijn kinderen Huberdien, Andrea en André en zijn kleinkinderen Jim en Rik veel kracht bij het verlies van deze goeie mens.
Namens de Landelinusgemeenschap,
Pastor Piet de Jong

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen, lieve woorden en medeleven in welke vorm dan ook na het overlijden van mijn man, ons pap en
trotse opa
Ties van Goch
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Dankbetuiging
Op 15 december 2021, vierden wij onze
gouden bruiloft in besloten kring.
Verrassend waren toch nog de vele reacties die wij mochten ontvangen.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Jan en Marianne Brouwers

In memoriam
Het jaar was nog maar net begonnen toen
we het droeve bericht kregen dat onze
bezorger
Ties van Goch
in de leeftijd van 81 jaar, op 3 januari was
overleden. Sinds de oprichting van onze
stichting in 2005 heeft Ties zich trouw
ingezet bij De Stempel als vrijwilliger.
Zo was Ties verantwoordelijk voor één van
de grootste bezorgwijken in Empel en dat
betekende 8 x per jaar, 6 tot 8 uur op pad
om De Stempel rond te brengen.

Het was fijn om te zien hoe geliefd hij was. Wat zal hij gemist worden! Speciale dank
aan de Buurtzorg, pastor De Jong en Paulien Graves.

We verliezen in Ties een zeer trouwe en
betrokken vrijwilliger.
We wensen de familie veel kracht en
sterkte toe om dit verlies te dragen.

Toos van Goch, kinderen en kleinkinderen

-bestuur De Stempel
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Empel van Toen
Door Rein van Uden

Dit keer een groepsportret, uit
ongeveer 1930, van leerlingen op
de school in Gewande. Wie weet
meer te vertellen over de school
en haar leerlingen? Reacties zijn
welkom bij
redactie@empelsnieuws.nl ter
attentie van Rein van Uden.
Namenlijst (van links naar rechts,
van boven naar beneden):
Hans en Willie Croonen, Willem
van Heel, Jan en Hendrik van Lith,
Henk van Lith, Lambert van Heel,
Anneke Verhallen, Marijntje van
Hirtum, Drieka de Werd, ???,
Anneke van Lith, Betje Engelbert,
Jo van Lith. Antoon Vorstenbosch,
Riet v.d. Berg, Sjef van Hirtum, Ciska
v.d. Berg, Marie van Lith, Anneke
Seters, Rob v.d. Berg, Marie van
Heel, Marinus van Boekel, An van
Boekel. Jan v.d. Hanenberg, Mies
van Boekel, Jan van Lith, Dien v.d. Hanenberg, Jan van Boekel.
Johan v.d. Berg, Marietje Dortmans, Marie van Schijndel, Truus
van Heel, Leonard van Rossum, Cor de Veer, Netje de Werd, Leen
van Boekel.

Dank aan Friso van Dooren en Mari Geerts voor hun aanvulling
op eerder gepubliceerde foto’s in De Stempel waaronder de foto
van Jan de Kèp en de schoolfoto uit Oud Empel. Benieuwd? Lees
hun reacties op empelsnieuws.nl in de rubriek “Empel van Toen”.

Zo kom je van je coronakilo’s af
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Veel mensen vinden het moeilijk om elke dag ritme en structuur aan te brengen nu ze (weer) voor langere tijd aan huis zijn gekluisterd. Ze snoepen/ eten/ drinken meer dan voorheen en bewegen minder. Deze combinatie brengt in veel gevallen extra kilo’s
met zich mee: coronakilo’s. Hieronder een aantal nuttige tips hoe je van die coronakilo’s af kunt komen.
Wat wil je echt en waarom?
Om echt gemotiveerd te raken om een gezondere leefstijl aan
te gaan nemen, heb je intrinsieke motivatie nodig. Stel jezelf
de vraag waarom je een goede gezondheid zo belangrijk vindt.
Schrijf dat voor jezelf op en hang het op een zichtbare plek. Zo
word je er steeds aan herinnerd wat je écht belangrijk vindt.
Stel een doel
Om houvast te hebben, helpt het om een doel voor ogen te
hebben. Je weet dan waar je naartoe werkt en waar je het voor
doet. Stel een doel op dat voor jou reëel én haalbaar is.
Zorg voor een planning
Ga boodschappen doen met een lijstje, maak een weekmenu en
bedenk de avond van tevoren wat je morgen gaat eten. Allemaal
voorbeelden die je kunnen helpen om gezonder te gaan leven.
Een beetje voorbereiding helpt je namelijk om gezondere keuzes
te maken.
Zorg voor voldoende ontspanning
Het is belangrijk om voldoende te ontspannen, bijvoorbeeld
door ademhalingsoefeningen te doen of door te mediteren. Als
je stress verlaagt, verlaag je namelijk ook het cortisol in je bloed.
Daardoor gaan je bloedsuikerspiegel en insuline naar beneden,
met als effect vetverbranding in plaats van vetopslag. Lekker
www.empelsnieuws.nl

gaan relaxen dus.
Eet zo veel mogelijk onbewerkt.
In de supermarkt zijn maar weinig producten die echt gezond
zijn. Het zijn bewerkte producten met veel toegevoegde suikers
en zout. Probeer zoveel mogelijk onbewerkte producten te eten,
zoals groente, fruit, noten, zaden, zilvervliesrijst, aardappelen,
eieren, vlees en vis.
Beloon jezelf af en toe
Geef jezelf de tijd om af te vallen. Ga uit van zo’n 500 gram tot
1 kilo per week. Eet zoveel mogelijk gezond, maar vergeet niet
om jezelf af en toe te belonen met iets minder gezonds dat je
echt lekker vindt. De 80/20 regel is
hierbij een goed uitgangspunt.
Wil je graag van je coronakilo’s af,
maar kun je daarbij wel wat hulp
gebruiken? Neem dan contact met
mij op. Kijk op
www.personalvoedingscoach.nl
voor meer informatie.
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Onderwijsontwikkelingen op ‘t Wikveld
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Door Franca Boudewijns, leerkracht groep 7

Op kindcentrum ’t Wikveld wordt veel waarde gehecht aan elk kind echt zien. Daarom staan de volgende
vier kernwaarden centraal: betekenisvol, ontwikkelingsgericht, van en met elkaar leren en autonomie.
Daarbij zijn we constant op zoek naar verbetering. Wij willen van goed naar goud! Hieronder volgen twee
ontwikkelingen waar wij op dit moment mee bezig zijn.
Toetsing: van Cito naar IEP
Vanaf dit schooljaar maakt ’t Wikveld geen gebruik meer van
Cito-toetsen. In plaats daarvan maken alle leerlingen van groep
3 t/m groep 8 twee keer per schooljaar de IEP LVS toetsen. De
IEP-toetsen sluiten beter aan bij de visie van ’t Wikveld ‘Elk kind
echt zien’.
Waar Cito-toetsen de leerlingen vergeleken met het landelijk
gemiddelde, meten IEP-toetsen leergroei. Is de leerling gegroeid
ten opzichte van het vorige toetsmoment? De leerling wordt
dus vergeleken met zichzelf en zo kan iedere leerling een goede
toets maken.
Een ander groot voordeel is dat de IEP-toetsen digitaal worden
afgenomen. Alle leerlingen hebben daardoor bij ‘rekenen’ en
‘taalverzorging’ de beschikking over audio-ondersteuning. Bij
veel moeite met technisch lezen is audio-ondersteuning ook
mogelijk bij het onderdeel ‘lezen’. De digitale afname zorgt er
daarnaast voor dat de toetsen automatisch worden nagekeken
en dat er meteen een analyse van de toetsresultaten beschikbaar is voor de leerkracht.
Daarnaast geven de IEP-toetsen een completer beeld. De IEPtoetsen bestaan namelijk uit drie onderdelen: hoofd, hart en
handen. Naast de cognitieve toetsen (‘hoofd’: rekenen, taalver

zorging en lezen), wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling
(‘hart’), de leeraanpak en het creatief vermogen (‘handen’) van
de leerling in beeld gebracht.
Tot slot zijn de IEP-toetsen voor de leerlingen aantrekkelijk
vormgegeven. De leerlingen geven aan dat zij de IEP-toetsen als
prettiger en minder belastend ervaren dan de Cito-toetsen.
Rapportage middels digitaal portfolio
’t Wikveld vindt het belangrijk dat het rapport een goed beeld
geeft van de ontwikkelingen van een leerling. ’t Wikveld kent op
dit moment een zeer traditioneel cijferrapport. Echter vinden wij
dat een leerling meer is dan alleen cijfers. De komende periode
gaan we daarom geleidelijk aan overstappen op een digitaal
portfolio. Met de resultaten van de IEP-toetsen en uiteindelijk
ook foto’s en/of korte filmpjes van de ontwikkeling van de leerling. Beelden zeggen immers meer dan alleen een cijfer. Daarnaast mogen de leerlingen ook zelf aangeven waar zij trots op
zijn en wat zij een plekje willen geven in hun digitale portfolio.
Zo wordt het portfolio ook echt van hen en ontstaat er een zo
compleet mogelijk beeld van de leerling.
Meer weten over ’t Wikveld? Neem eens een kijkje op de website: kcwikveld.nl

Dierenweide ‘t Wikkie
Ingezonden door Lambert Caljouw

Weer overleefd
Zoals ieder jaar is het weer spannend hoe de dieren op ‘t Wikkie Oud en Nieuw doorkomen. Het lijkt erop dat ze dit jaar niet zo heel
veel last van vuurwerk hebben gehad. Ze waren wel wat meer schrikachtig maar gelukkig niet in paniek. En waar we vorige jaren
nog wel eens vuurwerkresten op de weide vonden (echt waar…) was het dit jaar schoon, dus het lijkt erop dat de rust van de dieren
gelukkig wat beter gerespecteerd wordt.
Vrijwilligers
De laatste jaren hadden we voldoende vrijwilligers om de dieren op ‘t Wikkie iedere dag te verzorgen. Maar door drie uitvallers
binnen een paar maanden tijd, wordt het nu toch wel erg krap en de belasting van de overige vrijwilligers steeds groter. Dus daarom
deze oproep.
Oproep:
Als iemand een uurtje per week (of per twee weken) tijd en zin heeft om de dieren op ‘t Wikkie te
verzorgen en de stoep rond de stal een keertje te vegen, dan ben je van harte welkom! Stuur een
berichtje via hetwikkie@gmail.com of een persoonlijk berichtje via Facebook. Misschien is dit iets
voor de ouder(s) van de kinderen die regelmatig vragen of ze naar binnen mogen? Dat mag namelijk, maar alleen als hun ouder(s) vrijwilliger zijn. Helaas hebben we geen vergunning om andere
kinderen op ‘t terrein te laten
Vogelgriep
Vorige keer vertelde ik het ook al: er heerst vogelgriep. Volgens onderzoekers is het dit jaar
het ergste jaar ooit! Door de ophok- en afschermplicht zijn er gelukkig minder gevallen bij
pluimveebedrijven, waardoor het doden van duizenden kippen of ander pluimvee niet zo vaak
voorkomt als in andere jaren. Onze kippen mogen voorlopig dus ook nog niet aan het hek komen
kijken naar de bezoekers. Via bijgaande foto zijn ze toch nog even van dichtbij te bewonderen.
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
www.empelsnieuws.nl
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Een echte goudsmid smeedt met hand én ... hart
Door Marja van Kampen-Molenaar

Niets geeft meer voldoening dan creatief bezig zijn met je handen. Empel telt gelukkig veel
ambachten, maar een goudsmid hadden wij nog niet. Ellen Houben vult dat gat en smeedt goud
en zilver om tot oogverblindende sieraden in haar atelier aan de Breeakkers. Sieraden met een
persoonlijke touch, eigen verhaal, inspraak en tegen normale prijzen.
Een heerlijke plek om creatief bezig te zijn
De Stempel houdt van bling-bling en bezoekt Ellen Houben op Breeakkers 50. Haar atelier is niet
echt zichtbaar en een naambord met “Ellen Houben, Goudsmid” ontdekken wij niet. De werkruimte achter in de tuin verrast: heerlijk
licht en professioneel ingericht met van die mooie gereedschappen, die al snel tot de verbeelding spreken. Hier ontvangt Ellen klanten op afspraak. In een glazen vitrine krijgen wij een glimp van haar werk: ringen, kettingen, oorbellen en armbanden. Onder een van
de werktafels ligt Kosmo, haar atelierhond, in een gerieflijke mand mee te ontwerpen!
Hoe ben je in dit vak verzeild geraakt?
Ellen is een slanke goedlachse veertiger en oogt in haar mooie lederen schort als een trotse goudsmid. Ze vertelt dat ze afgestudeerd is in ‘communicatie en marketing’, maar zo’n 5 jaar geleden signalen kreeg dat ze dit niet tot haar 70e wilde blijven doen. Ze
verzucht: “Ik wilde iets met mijn handen maken, waar niet alleen ik, maar óók andere mensen blij van worden. De alom geroemde
opleiding ‘Goudsmeden’ in Schoonhoven sprak mij direct erg aan en gecombineerd met 2 dagen marketing-/communicatieadviseur
ben ik die met groot plezier een paar jaar gaan volgen. Sinds juli 2021 mag
ik me gediplomeerd goudsmid noemen en werk ik in mijn eigen atelier
met goud en zilver, al dan niet gecombineerd met edelstenen en parels.
Ja, hier voel ik me ontzettend gelukkig.”
Zien wij daar een zilveren ijscokar?
Na een universitaire studie is het totaal anders om een ambachtelijke opleiding te volgen, maar dat dat haar zóveel voldoening zou geven, had ze
zich vooraf niet gerealiseerd. De Stempel ziet haar gezicht stralen als ze dit
vertelt. Ze liep stage in Vught en mag haar huidige werk daar ook etaleren. Ons oog valt plots op een zilveren ijscokar in haar vitrine. Ze lacht en
verklaart: “Ja, die heb ik gemaakt als werkopdracht tijdens de opleiding.
Mijn opa had een ijscokar dus dat was een mooie gedachte”. De Stempel
is onder de indruk; het is een schitterend miniatuur en zo exact gemaakt,
echt vakwerk. Dat Ellen het in haar vingers heeft is wel duidelijk!
Hoe gaat het in z’n werk
De Stempel vraagt hoe het laten maken van een sieraad in zijn werk gaat. Met enthousiasme vertelt ze: “Samen bespreken we eerst
de wensen en ideeën. Daarna maak ik vrijblijvend een of meerdere ontwerpen met bijbehorende prijsopgave. Wanneer ik aan de
slag ga met het gekozen ontwerp, houd ik de klant op de hoogte van elke stap door foto’s te sturen. Ik maak ook sieraden van oud
goud en herdenkingssieraden waarin as of een vingerafdruk van een overledene is verwerkt. Zo heeft iemand zijn dierbare altijd
dichtbij.”
Wil je iets persoonlijks of iets aparts, dan ben je bij Ellen bij het goede adres.
Op haar website www.ellenhoubengoudsmid.nl of Instagram (@houben.ellen) vind je alle informatie.
Wij zijn er inmiddels wel achter gekomen dat Ellen haar roeping heeft gevonden en letterlijk vol vuur met man, zoon en hond nog
jarenlang blijft werken met deze edele metalen.

Illusie
Gedicht door Jan Kösters, uit de bundel Morgen zal ik dansen
Jouw gedicht ook in De Stempel?
Stuur het op naar
redactie@empelsnieuws.nl

Illusie
Het is een eiland vol zonneschijn
het veld is grauw
maar de lucht is blauw
er groeien vruchten zonder pit
het vlees is zuur maar het hart is wit
er leven bloemen fris van kleur
de steel is dor maar lieflijk is hun geur
de dieren daar goed in hun vacht
ze leven, maar er is geen jacht
de mens zo superieur van geest
neen, die is daar nog niet geweest
-JK
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Collage
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Door Ruth Prinsloo
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Leeuwen Loterij 2021 een groot succes!
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Bijdrage namens de Sponsor Commissie van Drumfanfare Exempel; foto Max ter Burg

Voor de 2e keer op rij organiseerde Drumfanfare Exempel een loterij. Deels ter vervanging van de jaarlijkse donateursactie,
maar vooral vanwege de gemiste inkomsten uit optredens door corona. Dankzij de trouwe ondersteuning van onze (lokale)
sponsoren en de geweldige inzet van onze leden/ vrijwilligers en fans, mogen we met trots mededelen dat het uiteindelijke
resultaat FANTASTISCH is.
Stratenverkoop
Naast de verkoop van digitale loten in onze webshop, was dit
jaar de stratenverkoop een nieuw element. Het plan lag klaar en
duidelijk was dat de inwoners ons massaal wilden ondersteunen
met de aankoop van één of meerdere loten, waarbij de duo
verkoop absoluut favoriet was. Maar er waren beperkingen door
de geldende RIVM-regels. Deze keer moesten we onze deur-aandeurverkoop hierdoor stoppen, ondanks dat onze enthousiaste
verkopers met liefde en plezier verder waren gegaan. Laten we
hopen dat de 3e editie daar niet meer door gehinderd wordt en
we uiteindelijk iedereen in Empel kunnen bereiken. Alle kopers
BEDANKT voor jullie ondersteuning!
Overigens, als u denkt dat onze kopers allemaal uit Empel of
’s-Hertogenbosch komen, dan heeft u het mis. Onze loten zijn in
nagenoeg elke provincie verkocht en zelfs in Spanje, Engeland en
op de Nederlandse Antillen. Wellicht familie van, of trouwe fans
van onze gezellige club? Wie weet.
De prijzen
Uiteindelijk zijn er vier trekkingen geweest en maakten de
winnaars kans op een zestigtal prijzen. Er waren hoofdprijzen
zoals een LG 55” 4K smart tv, een Whirlpool wasmachine (beide:
Expert Van ERP) en een trendy BIKKEL elektrische fiets met
middenmoter (HALEWIJN Fietstechniek). Daarnaast waren er
diverse creatieve workshops voor 4 personen, waaronder Beauty
(Ms More en Pour Vous Van der Doelen), Bier (De Lachende Vis)
en Bloemen (Uit ’t Wild).
De uitslagen zijn te vinden op onze website exempel.net,
Facebook en Instagram. Prijzen kunnen worden opgehaald en
geclaimd tot en met 31 Januari 2022! Mocht dat niet gebeuren,
dan worden deze prijzen geschonken aan een goed doel.
Passende suggesties zijn altijd welkom!
Ondersteuning blijft nodig
Hebben wij u als ondernemer, bedrijf of investeerder niet
benaderd of gemist? Weet dan dat u ons te allen tijde kunt
benaderen als u ons als vereniging wilt ondersteunen in welke
vorm dan ook. Dat kan financieel, in diensten

of zelfs goederen of andere middelen. Zonder lokale
ondersteuning, fondsen en subsidies is het onmogelijk een
club met ‘slechts’ 140 betalende leden te runnen. Het huidige
uniform kost al snel €1.000,- per lid, en wij kunnen helaas geen
‘shirtsponsor’ hiervoor benaderen! Waarom niet? Omdat dit
simpelweg niet toegestaan is. Verder werken wij uiteraard met
professionele en gecertificeerde instructeurs en beschikken wij
over een uiterst kostbaar assortiment van instrumenten dat
regelmatig onderhoud nodig heeft. Het liefste natuurlijk treden
we op en komt een groot deel van onze inkomsten uit nationale
en internationale optredens.

Trots op Exempel
Vooruitkijkend naar dit jaar hopen we dat we weer mogen
repeteren, ons in Empel kunnen laten zien en horen en
uiteindelijk deel kunnen nemen aan het Wereld Muziek
Concours naast alle andere geplande optredens. We prijzen ons
gelukkig met een eigen professioneel ingericht exercitieterrein
aan de Pottenbakker en onze oefen- en repetitieruimte in
S.C.C D’n As. Blijf trots op Exempel, blijf gezond en hopelijk tot
binnenkort!

Kom bij De Stempel!
Door Marjos le Duc

Een stukje schrijven, ingezonden stukken redigeren,
een pagina opmaken (Adobe InDesign), advertenties
werven, een interview afnemen, foto’s maken, online
posten voor Empelsnieuws:
allemaal taken die komen kijken bij het samenstellen 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 ‘hart’ 
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
www.empelsnieuws.nl

Word jij onze
bezorger van
weekblad
De Rosbode?
Bel voor meer info naar
Jan & Jan Media,
tel. 0492-371112 of
stuur een mailtje naar
bezorging@janenjanmedia.nl

JAN EN JAN MEDIA
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Terug in de tijd

Door de redactie in samenwerking met Rein van Uden

We kennen allemaal de hoek van de Burgemeester Godschalxstraat en
de Pastoor Verhoevenstraat waar het goed toeven is bij Grand
Café De Sport.
Ooit zag die hoek er heel anders uit zoals op de historische foto te zien
is. Daar zien we vrachtwagens geparkeerd staan die gebruikt werden
bij het werk aan de nieuwe Maaskantweg (Provincialeweg). Deze weg
verbond de Maasdorpen Lith - Kessel - Maren - ´t Wild - Gewande en
Empel met de oude Rijksweg in Orthen en ‘s-Hertogenbosch. Deze
weg is in 1956 opgeleverd.
Reacties op deze foto zijn van harte welkom via redactie@
empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.

In de startblokken voor een SUPER Koningsdag
Door Marja van Kampen-Molenaar

Het sloeg in als een bommetje toen ons voltallige Oranje Comité bekend maakte te stoppen met ‘t organiseren van onze
traditionele dorpse Koningsdag. Zeker na 2 door corona beperkte Koningsfeesten was het voor hen – na járenlange inzet –
welletjes. Gelukkig boden - nét op de valreep - 3 jonge vrouwen aan ’t stokje te willen overnemen! Dus daar moet De Stempel
echt meer van horen.
Een draaiboek van 20 pagina’s
Met Nicole Verhoeven en Inge Gnirrep zit De Stempel gezellig
aan de keukentafel. Twee super-enthousiaste dames met
basisschoolgaande kinderen, dus 100% dé doelgroep! De derde
is Simone van Zandvliet en dan vergeten wij bijna Wim Donk uit
’t oude comité, die als hun collectieve geheugen fungeert. De
overdracht van het oude comité ging heel soepel. Ze kregen een
draaiboek van 20 pagina’s, waar ze als kersverse organisatoren
heel blij en dankbaar voor zijn. Dit jaar wordt immers hun
vuurdoop en of ze hen kunnen evenaren …

Wat weten de kinderen van onze koning en/of de Oranjes?
Nicole is ervan overtuigd dat er op de basisschool zeker rond
die tijd veel aandacht aan het koningshuis wordt besteed. Vast
ook het verhaal over het ontstaan van ons koninkrijk na de
napoleontische tijd, alweer zo’n dikke 200 jaar geleden. “Oh,
maar het allerleukst vinden ze toch de sportieve Koningsspelen,
die op de laatste vrijdag - dit jaar op 22 april - vóór Koningsdag
plaatsvinden. Vooraf wordt er op sommige scholen nog een
Koningsontbijt georganiseerd. Al dan niet gesponsord door de
plaatselijke supermarkt. Koningsdag is een feestje!” Inge voegt
daar nog het Oranje-lied van Kinderen voor Kinderen aan toe,
waar vrolijk op gedanst en meegezongen wordt. Vorig jaar met
de titel “Zij aan zij”, ‘n accent dat álle kinderen erbij horen.
www.empelsnieuws.nl

Hebben jullie al een plan?
Ze kijken elkaar bedachtzaam aan. “We zijn er druk mee bezig.
Vanmiddag gesprek met een springkussensverhuurder. Wij
willen er voor de allerkleinsten zijn, maar ook tot, zeg ... 14 jaar.
Alles moet wel ‘n beetje een verrassing blijven.” De Stempel
begrijpt ‘t, maar vraagt zich af of de kindjes met versierde fietsen
nog mogen paraderen voor onze gedecoreerden. “Zeker weten,
hopelijk met Exempel, maar we denken ook aan gamen, waar
oudere kinderen weer graag aan meedoen. Of de spannende
klimtoren voor durfals. En wat niet mag ontbreken is een gezellig
terras vanuit Café De Sport, waar zowel
oud als jong kan genieten van een drankje.
Hopelijk met zicht op de vrijmarkt op De Brink
vol met uitgestalde kleedjes.” De Stempel
voelt dat er meer in het vat zit, maar dat
Nicole en Inge nog niet op de plannen vooruit
willen lopen. Dát maakt supernieuwsgierig!
Behulpzame handen genoeg?
“Mooi droog weer hebben wij aangevraagd
bij Weeronline, Buienradar én pastoor Piet
de Jong en aan onze dorpsgenoten vragen we ‘n paar uur tijd
voor hand-en-spandiensten op 27 april. Het liefst zouden wij er
óók nog een commissielid bij willen hebben. Het is voor ons de
eerste keer en ook al gaan wij er fris en fruitig tegenaan, een 5e
lid zou ontzettend fijn zijn. Enthousiasme, daar draait het om.”
Zo, dat hebben Nicole en Inge mooi verwoord. Daar heeft De
Stempel niets aan toe te voegen. Enkel dan om ze veel succes
te wensen en... wíl je een handje helpen: hieronder vind je hun
emailadres.
oranjecomite.empel@gmail.com
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Duurzaamheid
Door Ton Geerts

We gaan van het gas af. Waarschijnlijk vertel ik daarmee weinig nieuws. En toch is dat best een ding als je er over nadenkt. Ik
neem u graag mee in de overtuiging dat de enige zekerheid die we hebben is dat er geen zekerheden zijn.
Van kolen naar gas
Net na de tweede wereldoorlog in 1948 werd in Drenthe voor
het eerst aardgas gevonden in de Nederlandse bodem. Ruim
10 jaar later ontdekten we in Groningen een gasbel die één van
de grootste van de wereld blijkt te zijn. En dan gaat het snel. In
heel Nederland wordt een gasnet aangelegd. De kolenkachels
verdwijnen en de gashaarden verschijnen. Als je kolenman van
beroep was, dan zag je je klantenkring als sneeuw voor de zon
verdwijnen en moest je noodgedwongen op zoek naar ander
werk. Datzelfde geldt voor de mensen in Limburg die in de kolenmijnen werkten. Maar ondertussen zitten we er in de huishoudens comfortabel en warmpjes bij.

Van gas naar goud
Die gasbel heeft Nederland geen windeieren gelegd! Jaarlijks
leverde het gas de overheid 10-15 miljard euro op. Een bedrag
waar ik zo niet echt een gevoel bij heb, los van dat het ongelofelijk veel is. Misschien een kleine vergelijking: er is in Europa voor
1 jaar gasinkomsten aan oude munten achter gebleven bij de
overgang naar de euro. Inmiddels te laat om nog in te leveren,
maar ik kom vast ook nog wel ergens een briefje van 25 gulden
tegen. Als je er goud voor zou kopen tegen de huidige goudprijs
zou je 555.555kg (555 ton) 14-karaats goud kunnen kopen.

Nog steeds enorme bedragen. Voor de overheid leverde het
gas twee keer zoveel op als de wegenbelasting van alle auto’s
samen. Dat geeft een beetje idee.
Van goud naar CO2
In onze honger naar gas zijn we naast de bel in Groningen op
zoek gegaan naar meer bodemschatten en die hebben we
gevonden. Ook op zee liggen veel gasvelden en het loont om dat
gas op te pompen. In totaal zijn er zo’n 420 gasvelden gevonden waarvan er 250 in gebruik genomen zijn. Nederland is de
grootste aardgasproducent van de Europese Unie. Er is berekend
dat er voldoende gas in de bodem zit om tot 2050 te kunnen
verbranden. Maar, bij het verbranden van gas blijft er CO2 over.
En laat dat nu precies de oorzaak zijn van de opwarming van de
aarde.
Hoe nu verder?
Eigenlijk hebben we dus geïnvesteerd
in een systeem waarmee we onze eigen
leefomgeving kapotmaken in plaats van
verrijken. Ik ben geen klimaatactivist,
maar dit kan toch niet de bedoeling
zijn? Als gas niet de oplossing is, wat is
dat dan wel? Volgens mij hebben we
die nog niet echt gevonden. Het is veel
eenvoudiger te weten wat je niet (meer) wil, dan het is om een
goed alternatief te hebben. Zonder de oplossing te weten ben
ik ervan overtuigd dat we deze dichtbij huis moeten zoeken; letterlijk. We willen als het kan de wereld voor onze kinderen beter
achterlaten. Tot dit moment is de winter van dit jaar een milde
variant, maar of dat nu een geluk is dat we minder gas verbruiken, of een slecht teken dat de aarde meer opwarmt dan we
denken, dat is voorlopig de zekerheid van onzekerheid.

Medisch Centrum De Brink bestaat 15 jaar

Ingezonden door Mario Zanin

Alweer 15 jaar staat medisch centrum De Brink in Empel garant voor een goede en prettige dienstverlening.
In 2007 was de officiële opening van het centrum. De eerste vijf jaar was het zoeken naar de beste samenstelling. Vanaf 2012 heerst
er in ons medisch centrum een prettige sfeer en is er veel intercollegiaal overleg. De disciplines maken veel gebruik van elkaars
kennis en vaardigheden. De patiënten ervaren deze manier van samenwerken als zeer positief.
In het medisch centrum zijn op dit moment gevestigd: fysiotherapie, Cesar oefentherapie, podotherapie, diëtetiek,
psychologenpraktijk en vanaf 1 februari is er ook osteopathie. Alle disciplines hebben daarnaast nog hun specialisaties. Binnen ons
centrum is nog ruimte voor een logopediepraktijk die onze intercollegiale samenwerking nog meer kan versterken.
Voor vragen kunt u ons bellen en verwijs ik u naar de contactgegevens op onze website: www.mcdebrink.nl. Of loop gerust eens
binnen. Wij lunchen iedere middag om 12.30u in onze openbare ruimte waar u ook van harte welkom bent voor vragen of een kijkje
in ons medisch centrum.

www.empelsnieuws.nl
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Tuinvogel speurkaart: doe je mee?

Door Jasper de Ruiter, natuurillustrator. Bekijk alle speurkaarten op www.jasperderuiter.com

Wat weten we over vlinders, libellen en andere insecten?
Door Tineke Cramer, coördinator insecten-werkgroep IVN ‘s-Hertogenbosch

Insecten zijn griezels voor sommigen. Al vindt iedereen vlinders wel mooi. Als je echter goed gaat kijken, worden alle insecten
steeds interessanter. In de Werkgroep Insecten van IVN ’s-Hertogenbosch komt een aantal mensen bij elkaar die geïnteresseerd
zijn in het wel en wee van vlinders, libellen en andere insecten om ons heen. Een korte kennismaking.
Op pad in het Kanaalpark
Er zijn veel verschillende soorten insecten, vlinders, libellen,
kevers, bijen, vliegen etc. In de werkgroep kiezen mensen
zelf met welke groep(en) ze zich bezig willen houden. Voor
vlinders en libellen worden monitor-routes gelopen, o.a. in het
Kanaalpark. Dit houdt in dat een route regelmatig op dezelfde
manier gelopen wordt waarbij alle vlinders of libellen op
dezelfde manier geteld worden. Zo zie je na verloop van tijd hoe
het met de betreffende vlinders of libellen gaat en kunnen er,
indien nodig, maatregelen genomen worden om het leefgebied
te verbeteren.

Inventarisaties en excursies
Normaal gesproken (buiten coronatijd) houden we excursies
naar diverse gebieden. Ook wordt er door een aantal leden aan
nachtvlinder-inventarisatie gedaan. Bij deze inventarisaties en
www.empelsnieuws.nl

bij onze excursies komen we regelmatig andere insecten tegen.
Deze proberen we ook op naam te brengen. We hebben ook
bijscholingsavonden, waarop gekeken wordt naar een bepaalde
groep insecten. We proberen zoveel mogelijk van elkaar te leren,
initiatief wordt zeer gewaardeerd.
Landelijke Vlinderdag
Jaarlijks op de eerste zaterdag in maart organiseert de
Vlinderstichting een symposium met prachtige films,
interessante lezingen en stands met o.a. de nieuwste boeken.
Een ontmoetingsplaats voor vlinder- en libellenliefhebbers uit
het hele land. Helaas heeft corona hier voor de tweede keer
ook een streep doorheen gehaald en wordt 5 maart 2022 weer
online gepresenteerd. Informatie hierover kun je vinden op de
site van de Vlinderstichting:
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag/
Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over het IVN, de
verschillende werkgroepen en het lidmaatschap? Kijk dan op
www.ivn-s-hertogenbosch Daar vind je ook informatie over de
natuurgebieden in onze buurt.
Voor vragen over de insecten-werkgroep mail
insecten@ivn-s-hertogenbosch.nl
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Maak kennis met de bestuursraad
Empel & Meerwijk; periode 2022-2026!
Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van ‘s-Hertogenbosch in maart 2022 worden normaal
gesproken ook de leden van de Bestuursraad gekozen voor dezelfde ambtstermijn van vier jaar.
Omdat er zich 9 kandidaten hebben gemeld en er ook maximaal 9 zetels te verdelen zijn, betekent dit
dat de onderstaande inwoners van Empel, Gewande en Meerwijk officieel zullen worden beëdigd.

Aafko
Bergenhenegouwen

Samen bouwen aan Empel
met extra aandacht voor
de ontwikkelingen rondom
het Empels Gat!

Ruben
Ogink

Voor een daadkrachtig,
toegankelijk en een
gezellig Empel.

Frank
van Ballegooyen

Roel
van de Graaf

Ronald
van der Burgt

Graag zet ik mij
wederom vier jaar in voor
een veilig, gezellig en
levendig Empel!

Veiligheid voor jong en
oud en een verkeersarme
Empelse Dijk hebben
mijn extra aandacht de
komende 4 jaar.

Aanspreekpunt zijn voor alle
dorpsgenoten. Inzetten voor meer
woonvoorzieningen voor (Empelse)
ouderen en jongvolwassenen én
kinderen met “zorgindicatie”.

Geert
van der Velden

Dave
Meeusen

Viktor
Heitkamp

Harold
Burger

Zorgen dat Empel klaar is
voor de komende 4 jaar,
door werk te maken op het
gebied van duurzaamheid
en betrokkenheid.

Bouwen aan
een bruisend en
levendig Empel!

Inzetten voor een Empel
waar wat te beleven
valt en voor de kwaliteit
en veiligheid van onze
leefomgeving.

Samen voor een
levendig en duurzaam
Empel, Meerwijk én
Gewande!

Samen gaan we voor een nog mooier Empel!
Bestuursraad
Empel & Meerwijk
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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 14 december 2021.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom.
2. Verslag van de online vergadering van 2 november 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en aandachtspunten
Er zijn geen mededelingen.
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. Dhr. Hoskam
geeft aan dat het Rijk momenteel werkt aan het opstellen
van een Nota van Antwoord waarin wordt gereageerd op alle
ingediende zienswijzen en bestuurlijke reactie. Daarna is het
aan de minister (bevoegd gezag) om een voorkeursbesluit te
nemen en de MIRT-verkenning af te ronden. Daarna start de
planuitwerkingsfase waarin het voorkeursalternatief meer in
detail wordt uitgewerkt. Dit zal naar verwachting begin 2022
zijn.
5. Ontwikkeling Empels Gat
Dhr. Blanksma meldt dat Stichting Platform Coöperatief
Duurzaam Noordoost Brabant een presentatie heeft gegeven
aan de bestuursraad. Samen met de commerciële partij Sunrock.
Zij gaven aan dat de stichting een wedstrijd gewonnen heeft
waarbij ideeën ingediend konden worden over zonnepanelen.
Het zou gaan om ideeën voor het plaatsen van zonnepanelen
bij het Empels Gat en de Ertveldplas. Aan de bestuursraad
is gevraagd in hoeverre zij hier een partij in kunnen zijn.
Het is voor de bestuursraad absoluut niet duidelijk in welke
fase dit project zit in de planvorming. Het is ook lastig voor
de bestuursraad om hierbij een positie in te nemen. Past
het in het bestemmingsplan? Vinden de mensen van de
woonboten dit ook een goede ontwikkeling? Er schijnt sprake
te zijn van een gunning en er zouden al gesprekken in het
kader van de Omgevingsdialoog plaatsgevonden hebben.
Dhr. Hoskam is hiervan niet op de hoogte. Hij gaat uit laten
zoeken wat er aan de hand is. Hoe zit het met het initiatief?
Wat is de (ver)gunningstechnische staat van de aanvraag?
Hoe verhoudt dit initiatief zich tot de andere ontwikkelingen
en de planontwikkeling van het Empels Gat? Daarna kan de
bestuursraad vrij eenvoudig de positie bepalen zowel inhoudelijk
als qua verbinding.
6. Een toekomstbestendig centrum
Dhr. Trommar meldt dat hij over twee weken samen met dhr.
Blanksma de laatste puntjes op de i gaat zetten op de enquête.
Dan wordt er ook een datum geprikt waarop de enquête wordt
uitgezet.

voor de aanleg van de ontsluiting. Dhr. Van Ballegooyen vraagt
naar de stand van zaken. Dhr. Hoskam geeft aan dat er gewerkt
wordt aan een eerste voorstel met adviezen vanuit openbare
ruimte, verkeer en stadsbeheer over de rotonde met daarbij
de ontsluiting van Emplina. Verwacht wordt dat het advies
eind januari/begin februari 2022 aan het college kan worden
voorgelegd, waarna vermoedelijk de opdracht vanuit het bestuur
komt om een haalbaarheidsonderzoek te starten.
9. Buslijn Empel
Dhr. Van Ballegooyen meldt dat de bevindingen van de
bestuursraad over het rapport van onderzoeksbureau Goudappel
uitgebreid besproken zijn met dhr. Berends. Dhr. Berends gaat
in gesprek met Arriva, o.a. over het onderzoek en het rapport.
Daarna volgt er een terugkoppeling aan de bestuursraad.
10. Veiligheid
Dhr. Van de Graaf geeft aan dat er qua veiligheid in Empel veel
is veranderd in positieve zin. De actie die daarop vanuit de
gemeente is ondernomen levert duidelijk zichtbare resultaten
op. Er is een stuk minder overlast. Er is een aantal punten dat
nog wat extra aandacht behoeft. Weet dat we daar heel scherp
op toezien met z’n allen.
11. Rondvraag
Verkiezingscampagne
Dhr. Van Ballegooyen is bezig om het eerste concept van de
verkiezingscampagne op te stellen. Dat zal op korte termijn via
allerlei media worden verspreid.
Vergaderdata 2022
De openbare vergaderingen van de bestuursraad zijn op de
volgende data gepland:
Dinsdag 8 februari 2022
Dinsdag 5 april 2022 (installatie nieuwe bestuursraad)
Dinsdag 17 mei 2022 (fietsrondje)
Dinsdag 5 juli 2022
Dinsdag 13 september 2022
Dinsdag 1 november 2022
Donderdag 8 december 2022
Wijkregisseur
Dhr. Van Mierlo stelt zich aan de bestuursraad voor. Hij is sinds
1 november 2021 in dienst bij de gemeente als wijkregisseur. Hij
houdt zich bezig met participatie en het zorgen voor verbinding
op het fysieke beheer van de openbare ruimte. Dhr. Hilgers stelt
voor om samen met mw. Pawiroredjo een “smoelenboek” te
maken van de ambtenaren die zich voor Empel en Meerwijk
inzetten.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. De volgende
vergadering is gepland op dinsdag 8 februari 2022.

7. Afstemming woningbouw
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
8. Verkeerssituatie Emplina
Er is weinig te melden. Vanwege de coronamaatregelen wordt er
beperkt gesport en is er weinig verkeersoverlast. De vorige keer
heeft dhr. Hoskam aangegeven dat hij zou proberen om vóór de
komende gemeenteraadsverkiezing een toezegging te regelen
www.empelsnieuws.nl

21

februari | 22

22

www.empelsnieuws.nl

Koo: bent u er al bekend mee?
Ingezonden door Nancy van Lent, Farent

Startpunt voor vragen
Koo is hét loket in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor vragen over geldzaken, zorg en
hulp, jeugd en gezin, wonen en vervoer, opleiding en werk en meedoen en meehelpen.
De medewerkers van Koo zoeken samen met u naar oplossingen. Ze geven informatie
en advies. Is het nodig, dan melden ze u aan bij het Buurtteam of de gemeente. Koo is
een coöperatie. Beroepskrachten en vrijwilligers van Farent, MEE, GGD en gemeente
werken hier samen.
Neem contact op met Koo
Koo kunt u bereiken op een manier die u zelf prettig vindt. U kunt bellen met Koo:
073-2068888. Dan krijgt u een professional aan de lijn. Die kan u zelf antwoord geven
of naar de juiste plek doorgeleiden. U kunt ook zelf zoeken naar informatie op www.
kijkopkoo.nl of u kunt langskomen bij één van de wijkpleinen voor informatie en advies.
Vrijwilligers met verstand van zaken helpen u daar verder.
Empel
Voor Empel is Wijkplein Maaspoort, aan de Troelstradreef 160, het dichtst bij u in de
buurt. Onze locatie is Sociaal Cultureel Centrum De Schans op de 1e verdieping. Voorbij
de hoofdingang, links om de hoek, is een lift aanwezig als traplopen wat moeilijker gaat.
Op dit moment werken wij op afspraak om het bezoek van onze buurtbewoners zoveel
mogelijk te spreiden. Zo kunnen we u veilig helpen.
Wist u dat?
De medewerkers in het Wijkplein u kunnen helpen met
praktische ondersteuning:
• Het (digitaal) aanvragen van o.a.: een Coronacheck
QR code op papier of op uw telefoon, bijzondere
bijstand voor sociale activiteiten, DigiD, individuele
inkomenstoeslag, jeugd-/ cultuursportfonds, de collectieve
ziektekostenverzekering, kwijtschelding gemeentelijke
belastingen, uitkeringen en andere formulierenhulp
• Het lezen van officiële brieven of het schrijven van een simpele brief
• Telefonische contacten met organisaties
• U doorverwijzen naar de juiste persoon/ instantie als u niet weet waar u met uw
hulpvraag terecht kunt
• Helpen met internetbankieren
• Uw administratie ordenen (voor schuldhulpverlening)
• Het aanvragen van een betalingsregeling
• Een luisterend oor bieden
• Het opzoeken van allerlei informatie of als u dat zelf kunt een computer van het
Wijkplein mag gebruiken in de ontvangstruimte
• En zij hebben korte lijnen met medewerkers van het Buurtteam en andere
professionals in de wijk.
Wij ontmoeten u graag!

Oproep EHBO cursus
Ingezonden door Hanny Willems

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het volgen van een EHBO-cursus in
Empel. Uiteraard als dit volgens de dan geldende coronaregels is toegestaan. De cursus bestaat uit 13 lessen van 2 uur inclusief het examen.
Reanimatie en AED-bediening maken deel uit van de verplichte leerstof, zo ook reanimatie bij zuigelingen. Ook het vaststellen en voorkomen van stoornissen in de vitale
functies en het oefenen in speciale vaardigheden en het aanleggen van de diverse
soorten verbanden zullen worden behandeld.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat: tel.
073-6414359/ 06-22580333 of via de e-mail: pierre.willems@hetnet.nl
www.empelsnieuws.nl
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Wij vergelijken voor u de rente en voorwaarden
van nagenoeg alle in Nederland gevestigde hypotheekbanken.
Vaste lage advies- en bemiddelingskosten.

Kantoor Rosmalen: Raadhuisstraat 8 | Kantoor Empel: Pastoor Verhoevenstraat 4 (1 maart)
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