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EEN VOEDSELBOS IN WORDING
Door de redactie in samenwerking met Mirjam van Huizen

Het is inmiddels een jaar geleden dat in het Kanaalpark een
start is gemaakt met de aanleg van een gedenkplek voor
coronaslachtoffers. Het is deze gedenk- en rustplek die de
entree markeert van het nieuwe Voedselbos Woest. Dit bos
wordt momenteel gerealiseerd ter hoogte van de kruising van
de Bankade met de Blauwe Sluisweg. De Stempel wilde er
meer van weten en kwam terecht bij bestuurslid Mirjam van
Huizen van Stichting Voedselbos Woest.
Wat is jullie doelstelling?
Het doel van onze stichting is het aanleggen en onderhouden
van een voedselbos en het ontwikkelen van diverse en vitale
natuur. Dat doen we door het verhogen van de biodiversiteit
en bodemvitaliteit. Zo wordt de lucht gezuiverd en koolstof
vastgelegd.
Daarnaast
bieden we
educatie en een
natuurbeleving
voor
omwonenden. En
niet te vergeten:
er gaat gezond
voedsel geoogst
worden, voor
zowel mens als
dier.
Wat hebben
jullie al concreet
bereikt?
De afgelopen jaren hebben we met de gemeente
's-Hertogenbosch overleg gehad over de locatie,
gebruiksovereenkomst en een financiële bijdrage. In
verschillende sessies is vervolgens het ontwerp gemaakt.
Momenteel zijn we druk bezig met het aanplanten van de
bomen. Daar zijn we eind maart klaar mee. Volgend najaar
starten we met het tweede deel.
Wie zijn de mensen achter dit project?
De stichting bestaat uit vrijwilligers die allemaal in de buurt
wonen. De bestuursleden zijn Annette Prinsen, Martijn van
Riet en Mirjam van Huizen. In de werkgroep zijn naast de
bestuursleden ook Oscar Bakhuizen, Wouter Kuipers en
Monique Westerlaken actief. Ook werken er al ruim vijftig
vrijwilligers mee aan de aanplant en het onderhoud.
Wat zijn de kenmerken van een voedselbos?
In een voedselbos staan veel verschillende plantensoorten
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door elkaar. Ze ondersteunen, voeden en beschermen elkaar.
Daardoor ontstaat er een ecosysteem dat goed in balans is en
zichzelf bedruipt. Een voedselbos is opgebouwd in lagen: grote
bomen, kleine bomen, een struiklaag,
kruidlaag, bodembedekkers, klimplanten
en wortels en knollen.
Hoe krijgt het voedselbos vorm?
We zijn al diverse vrijdagen en zaterdagen
met vrijwilligers bezig het ontwerp in
het veld uit te zetten en bomen aan
te planten. Het eerste jaar worden,
naast eetbaar plantgoed, ook veel
‘ondersteunende’ bomen en struiken geplant. Deze bouwen
een goed microklimaat op en maken de bodem losser. In
de jaren erna zullen ook de ‘moeilijkere’ soorten volgen.
De aanplant zal in het begin nog erg klein zijn. Met geduld
en zorg zal over een paar jaar, in de rijke rivierklei, een
voedselbos ontstaan met een grote variëteit aan eetbare
producten waar de wijkbewoners ook heel graag voor hun
ontspanning zullen komen.
Ook voor kinderen?
Jazeker, juist voor kinderen is het fantastisch om dit ‘bos in
wording’ vanaf het begin mee te maken. Het groeit als het
ware met hen mee. We zullen ook langs het wandelpad
een buitenleslokaal maken van wilgentenen. Het is
natuurlijk veel leuker om ín de natuur (biologie-)les te
krijgen dan in een gewoon leslokaal!
Waar kijken we naar uit?
Over een paar jaar zal het een bijzondere plek zijn om te
wandelen en even in het gras te zitten, om er te kijken en
te luisteren naar de enorme biodiversiteit. Je kan er ruiken
en proeven en iets lekkers mee naar huis nemen voor eigen
gebruik. Er zullen educatieve en verbindende activiteiten zijn
voor jong en oud.
Nog hulp nodig?
Jazeker, we horen het
graag als je wilt helpen.
Er is van alles te doen,
bomen planten, een oogje
in het zeil houden, het gras
bijhouden, afval opruimen
enz. Ook een financiële
bijdrage is waardevol. Alle
informatie over activiteiten
en planning vind je op www.voedselboswoest.nl
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Avontuur op de echte boerderij

Kinderopvang op de échte boerderij. Dat is Het Vrolijke Koetje, gelegen in de
polder van Empel. Met de unieke Agrarische Groene Visie waarin rust, ruimte,
natuur en dieren een mooie afwisseling tussen ontspanning en ontwikkeling
bieden. Bent u nu ook zo enthousiast als wij? Lees dan snel verder…

Peuterarrangement

Vanuit nieuwsgierigheid en de eigen drive te willen leren, ontdekken
kinderen de boerderij. Zo worden ze op een natuurlijke wijze
gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ervarend leren noemen we dat. De
pedagogisch medewerkers weten hier slim op in te spelen en grijpen
kansen om het spel uitdagender of leerzamer te maken. Met het vullen
van een waterfles voor een konijn bijvoorbeeld leren de kinderen niet
alleen zorg te dragen en goed te zijn voor de dieren maar oefenen ze
ook hun fijne motoriek. Daarnaast wordt de cognitieve ontwikkeling
ook gestimuleerd. Is de waterfles vol of leeg? Samen de moestuin
onderhouden bevordert samenwerking en onderlinge interacties. Ook
leren de kinderen zo waar ons voedsel vandaan komt door het proces
van zaaien tot oogsten zelf te beleven.
Bij het klimmen op de strobalen verleggen de kinderen hun grenzen en bevorderen zij hun uithoudingsen doorzettingsvermogen. Gaan ze er hutten mee bouwen dan doen ze weer een beroep op hun
creativiteit. Al deze life skills leren ze als vanzelfsprekend door het buitenleven op de boerderij. Deze
avonturen worden gekaderd in een vast herkenbaar dagritme, zoals ze dat straks op school ook zullen
ervaren.

Het peuterarrangement is maandag t/m vrijdag geopend van 8.15 – 12.45 uur (incl. lunch) voor
kinderen van 2-4 jaar.

BSO

De BSO is een mooie tegenhanger van rust, ruimte, natuur en dieren ten opzichte van een drukke
schooldag. Niks moet, veel mag! Met maar twee BSO-groepen en zeeën van ruimte op de boerderij is er
voor ieder wat wils. Kinderen kunnen hier na een schooldag komen spelen, ontspannen, gewoon even zijn.
Want dat gewoon even zijn is zo belangrijk. We dompelen ons onder in de natuur wat een ontspannende
werking heeft. Tegelijkertijd biedt het zoveel uitdaging voor de kinderen. Ze zijn voortdurend in beweging,
bedenken constructies voor hutten of bestuderen de natuur, werken samen en lossen zelf problemen op.
En dat in weer of geen weer, over flexibiliteit, veerkracht en doorzettingsvermogen gesproken.

De pedagogisch medewerkers bieden een grote diversiteit aan
activiteiten aan die samen met de kinderen tot stand zijn
gekomen. Zelf soep maken boven een eigen gemaakt
kampvuur, een vogelhuisje timmeren in onze timmerschuur, een
middag hutten bouwen op de zandverstuiving of heerlijk met je
vriend of vriendin voor de dieren zorgen en ermee knuffelen. De
mogelijkheden zijn eindeloos. Tijdens schoolvakanties
organiseren we vaak iets extra’s voor de BSO. Zo hebben we een
reptielenworkshop en roofvogelshow op locatie gehad en
maken we uitstapjes naar de kamelenboerderij, het blote
voetenpad of een speeltuin.

Buiten schoolse opvang bij Het Vrolijke Koetje betekent op avontuur gaan op en om de
boerderij. De BSO is maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 tot 18.30 uur voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Ook is het mogelijk om in combinatie vakantieopvang af te nemen of alleen
vakantieopvang zonder naschoolse opvang.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking
en rondleiding met Lizet van Asseldonk 06 22 52 72 27
Het Vrolijke Koetje, Empelsehoefweg 5, Rosmalen

2

www.empelsnieuws.nl

Maria in ons midden
Ingezonden door Paula Doorenbosch

Zoals u wellicht weet komt er jaarlijks een week vóór de zondag van 8 december (de
feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis) een grote delegatie van het Spaanse
leger naar Empel om het Wonder van Empel te gedenken. Op 8 december 1585 werd
nl. een heel regiment Spaanse soldaten, in de omgeving van Oud-Empel, op wonderbaarlijke wijze op voorspraak van Maria
bevrijd. Deze gebeurtenis wordt in Spanje elk
jaar op 8 december op grootse wijze gevierd,
waarbij ook een delegatie uit Empel wordt
uitgenodigd.
Tijdens hun bezoeken hebben de Spanjaarden
reeds vele geschenken voor Empel meegebracht, waaronder twee grote schilderijen,
een houtsnijwerk en een tenue van een echte
Tercios (strijder in de 16e eeuw). In 2021 wilden
zij Empel een Mariabeeld schenken. De Spaanse
militairen, onder aanvoering van Generaal César
Muro Benayas, hadden beeldhouwer Fernando
Montero de Espinosa opdracht gegeven om
twee bijna identieke beelden te maken van Maria. Eén voor in de kazerne te Pontevedra in het
noorden van Spanje en één voor in de Landelinuskerk te Empel.
Begin december 2021 zijn vanuit Empel Gabriela en Theo Vissers en André en Paula
Doorenbosch naar Spanje afgereisd. Dit keer niet naar Toledo, maar naar Pontevedra,
waar we te gast waren op de kazerne van het Spaanse leger. Bijzonder is dat in Pontevedra een eeuwenoud bataljon lichte infanterie, ‘Zamora’ genaamd, is gehuisvest.
Een regiment dat in 1585, ten tijde van het ‘Wonder van Empel’, gelegerd is geweest in
Empel.
Nadat het beeld op 7 december in de Basiliek “Santa Maria la Mayor” was ingezegend
door de priester van het leger, mochten we ‘ons’ Mariabeeld op de feestdag van Maria
Onbevlekte Ontvangenis officieel in ontvangst nemen tijdens de militaire parade. Op
24 februari jl. arriveerde het Mariabeeld in Empel en het heeft reeds een mooie plaats
gekregen in de voormalige doopkapel van de Landelinuskerk. Gebed tot Maria heeft al
veel mooie dingen voortgebracht en we bidden en hopen dat er in Empel nog mooie
wonderen mogen gebeuren. Maria, wij heten U welkom in ons midden!

Pastor de Jong viert 80ste verjaardag
Ingezonden door Paula Doorenbosch

Op zaterdag 2 april 2022 hoopt onze pastor Piet de Jong 80 jaar te mogen worden.
Wij willen dit vieren op zondag 3 april met een heilige Mis en daarna een gezellig
samenzijn.
Pastor De Jong is bijna zeven jaar priester in Empel en
heeft al veel voor de Landelinuskerk en Empel mogen
betekenen. Tijdens de heilige Mis op zondag 3 april a.s.
om 09.30u zal het Landelinuskoor zijn lievelingsliederen
zingen en Drumfanfare Exempel heeft aangegeven ook
graag muzikaal bij te willen dragen.
Pastor De Jong zou het fijn vinden als u dit feest met
hem komt meevieren. Hoewel hij liever geen felicitatiekaarten ontvangt, is een bijdrage bestemd voor onder
andere de diaconale zorg voor de gemeenschap in Empel, altijd welkom. Wilt u hem daarmee verblijden, dan
kunt u uw bijdrage eventueel overmaken op de rekening
van de Landelinuskerk (NL66RABO 0121 910 601 t.n.v.
parochie H. Maria Landelinuskerk, onder vermelding
van Pastor De Jong 80 jaar. We hopen op een mooie en
vreugdevolle dag voor hem.
www.empelsnieuws.nl
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Dankbetuiging
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de
lieve en troostende woorden en prachtige kaarten die ik ontvangen heb na het
overlijden van mijn man
Riet van Eijk

Frans van Eijk

Voice Sensation zingt
liederen uit de Young
Messiah
Ingezonden door Eline van der Voort

Op Eerste Paasdag zal Voice Sensation een
mini-concert geven in de Landelinuskerk.
Een aantal liederen uit de Young Messiah, bewerkt voor een popkoor, wordt
uitgevoerd. Het concertje is gratis en zal
plaatsvinden om 14.30u.
We verwelkomen u graag. Namens Voice
Sensation: tot ziens op Eerste Paasdag,
zondag 17 april, 14.30u in de Landelinuskerk!
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Koningsdag in Empel 27 april 2022
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Ingezonden door het Oranjecomité Empel

We kunnen weer!
Na de coronajaren kon het draaiboek weer afgestoft worden en
zijn we volop in voorbereiding voor een fantastische koningsdag.
Traditiegetrouw begint de dag rond 10.00u met het eren van de
gedecoreerden en de ronde door Empel met versierde steppen,
fietsen en skelters, onder begeleiding van Exempel. Wat zou het
leuk zijn als de huizen en straten langs de route versierd zijn en
de kinderen worden aangemoedigd!

De Brink
Meteen aansluitend, om 11.00u
starten de festiviteiten op De
Brink. Springkussens, stormbaan,
klimtoren, bewegen met Nijntje pleintje, knutselen, schminken,
FIFA-voetbalcompetitie en nog veel meer! Voor elke leeftijd is
er iets te doen. Vergeet niet je cupcake in te leveren voor de
Empelse Cupcakecup. Ook de vrijmarkt mag natuurlijk niet
ontbreken! Dus ga alvast op zoek naar speelgoed en spulletjes
om te verkopen.
Terras
Op het terras van café De Sport kan worden genoten van een
hapje en een drankje. In de middag krijgen we een spetterend
optreden. We houden nog even geheim van wie, maar gezellig
gaat het zeker worden.
Hulp is welkom!
We zijn nog op zoek naar mensen die ons een paar uurtjes
willen helpen bij bijvoorbeeld opbouwen, opruimen of andere
activiteiten gedurende de dag. Wil je helpen? Stuur een mail
naar oranjecomite@gmail.com
Houd Facebook (Oranjecomite Empel en Empelsnieuws) in de
gaten voor meer informatie.
*** Kom op 27 april naar De Brink in Empel om er een
feestelijke dag van de maken! ***
Namens het Oranje comité Empel: Wim Donk, Simone van
Zandvliet, Nicole Verhoeven en Inge Gnirrep.

Empel van toen
Ingezonden door Rein van Uden

Boerderijen in Empel
Hierbij een foto van rond het jaar 1950. Het betreft twee boerderijen aan de Deken Pompenstraat. Tegenwoordig heet het
er Kasteeldreef. De locatie is tegenover waar nu De Trub is en
schuin tegenover waar nu firma De Groot is. Links zien we de
boerderij van Marinus van Engelen en daar rechts naast de boerderij van Willem Reuser. De boerderij van Marinus van Engelen

www.empelsnieuws.nl

werd afgebroken om er een woonhuis te bouwen. De boerderij
van Willem Reuser is begin jaren '70 afgebroken.
Wie weet meer? Wil je iets vertellen over deze foto? Stuur je
reactie naar redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.
Kijk ook eens op onze website empelsnieuws.nl voor updates en
aanvullingen op de foto’s uit deze rubriek.
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Wheelness vertroetelt autovelgen
Door Marja van Kampen-Molenaar

De Stempel verheugt zich op een interview met WHEELNESS en wil na het interviewtje ook hun sauna testen. Slecht voorwerk en
half lezen is de oorzaak van de spraakverwarring, hoewel er zeker een link met WELLNESS (welzijn) is. Hun sauna van 160 tot 200
graden is alleen niet geschikt voor ons, maar wel voor het vertroetelen van...autovelgen!
Goed gevonden bedrijfsnaam
Het was even zoeken naar nummer 67C op het industrieterrein
Balkbrug-Oost, dat alsmaar gestaag doorgroeit. Sinds 1 september is daar een specialist op het gebied van velgreparaties bij
gekomen met de licht verwarrende, maar goed gevonden naam

WHEELNESS. Eigenaar Koen Bosters, een ondernemende einddertiger, verwelkomt De Stempel en zegt velgschade te kunnen
repareren tot het fabrieksorigineel. “Dat is mijn specialisme”,
vertelt hij trots. “Hiervoor was ik werkzaam bij een autoschadebedrijf en bij schade aan de velgen brachten wij die altijd
naar een velgherstelbedrijf. Daar komt heel wat bij kijken en dat
proces boeide mij intens. Ik heb daarvoor een specialistische
opleiding gevolgd en toen begon het plan te rijpen een eigen
velgherstelbedrijf te starten”. Zijn partner Kristel Timmermans
en hun twee dochters van 11 en 8 jaar moesten het daar allicht
mee eens zijn.
De nieuwste apparatuur en optimale kennis
De Stempel wordt meegenomen naar de bedrijfsruimte op de
begane grond en ziet er professionele gloednieuwe machines.
De computergestuurde richtbank is nodig om een velg te richten,

een heel secuur werk. Er staat ook een CNC-freesmachine, waar
de velg wordt ‘ingelezen’ en tot op 1/1000e mm afgedraaid van
grof tot ‘spiegel'. De keiharde laag op de velg, het poedercoaten
gebeurt in een grote oven bij een temperatuur tot 200 graden.
En dan hebben wij het nog niet over alle wat kleinere apparatuur die erbij hoort. “De nieuwste
machines, de nieuwste materialen
en de beste producten; daar sta ik als
specialist voor”, voegt Koen Bosters
toe. Hij werkt alleen en dat gaat met
alle apparatuur gesmeerd. Zowel
bedrijven als particulieren kunnen hier
terecht voor velgreparatie.
Hoe lang zijn de velgen weg bij reparatie?
“De eerste dag inspecteer ik de velg
en werk ‘m voor. De volgende dag
kan het herstel beginnen en het coaten. Op de derde dag zal, na
uitharding van de coating, de band worden gemonteerd. Praat je
over een complete set van 4 velgen, dan duurt het wat langer”,
probeert Koen ons simpel uit te leggen. Wij horen ook dat de
lichtmetalen velgen in diverse kleuren kunnen worden gecoat.
Ja, onze heilige koe wil fraaie hoefjes!
Alles in een notendop
“Het is in feite ook duurzaam”, voegt hij toe. “Bij stoeprandschade of een crash hoeven er niet direct nieuwe velgen onder”.
Wij beseffen dat Koen een complex proces in een notendop
heeft uitgelegd. Gelukkig heeft hij een goede website en staat hij
ook open voor persoonlijke vragen. Koen, wij hopen dat ze jouw
mooie bedrijf snel kunnen vinden en wensen je veel klandizie.
Kijk op www.wheelness.nl en Facebook en Instagram.

Wikveld for Africa

Ingezonden door Team Wikveld for Africa

Door kinderen, voor kinderen
Dit motto zegt eigenlijk alles: Wikveld 4 Africa wil de kinderen
van ’t Wikveld laten ervaren wat ontwikkelingswerk is. De kinderen aan wie de hulp wordt geboden zijn in dezelfde leeftijd als
onze basisschoolleerlingen. Het zijn de kinderen van ’t Wikveld
zelf die, met begeleiding van onze stichting, deze hulp gaan
bieden door het organiseren van activiteiten, het maken van
knutselwerkjes of het onderhouden van de communicatie.
Update basisonderwijs Oeganda
We hebben onlangs contact gehad met Arise and Shine in Oeganda. De situatie in Oeganda met COVID-19 is niet zo best. Veel
personen zijn ziek, maar de symptomen vallen gelukkig mee.
De school in Kibuye is bijna 2 jaar gesloten geweest vanwege
COVID-19. Sinds januari is de school weer open. De school heeft
helaas niet de mogelijkheden om thuisonderwijs te geven en de
leerlingen hebben helaas niet de mogelijkheden om thuisonderwijs te volgen, zoals wij dat wel hebben. Kibuye is bij de eerste
golf hard geraakt door corona. Nu lijkt het meer onder controle
te zijn, waardoor de kinderen allemaal weer naar school mogen.
www.empelsnieuws.nl

We hopen dat het onder controle blijft en dat
hierdoor de school openblijft.
Start middelbare school
Ook mooi om met jullie te delen is dat ze in Kibuye bezig zijn met
het realiseren van voortgezet onderwijs. Deze school ligt op 5
minuten loopafstand van de basisschool. Dit betekent dat leerlingen vanuit het basisonderwijs door kunnen stromen naar de
middelbare school. Dit was in het verleden erg moeilijk haalbaar
vanwege de afstand. Het is een mooie kans om verder te studeren voor de leerlingen. In het verleden stopte het onderwijs
bijna altijd nadat de kinderen klaar waren op de basisschool. Het
doel was om de middelbare school tegelijk te openen met de
basisschool, maar helaas is het dak nog niet af. Het regenseizoen
is begonnen en hierdoor is het ook niet mogelijk om de leerlingen buiten les te geven. Zodra er een dak op de school zit, kan
de school opengaan.
We houden jullie op de hoogte!
Meer weten? Kijk op onze website: www.wikveld4africa.nl
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Vage of steeds terugkerende klachten? Raadpleeg een osteopaat
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Door Marja van Kampen-Molenaar

De Stempel hoorde dat osteopaat Ellis van der Sanden zich in Medisch Centrum De Brink heeft gevestigd, maar weet eigenlijk niet wat osteopathie precies
inhoudt! Alleen dat het soms aangemerkt wordt als een ‘alternatief’ voor de geneeskunde door de holistische (totale) en manuele (met de handen) aanpak. Wij
kloppen eens aan om daar wat meer over aan de weet te komen.
Een heel speciaal en veelomvattend beroep: osteopaat!
Wat De Stempel direct opvalt is de rust en professionaliteit die Ellis van der Sanden uitstraalt. Opvallend zijn haar slanke handen met
lange vingers, die als osteopaat belangrijk zijn en bijna al het werk moeten doen, tegelijk met haar inlevingsvermogen in de mens an
sich. Neen, het ruikt hier niet naar wierook, er liggen ook geen stenen met bijzondere krachten, hier wordt de gezondheid gestimuleerd met het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid van het lichaam.
Waarom gekozen voor juist dit beroep?
Ellis (28), een slanke, sterke jonge vrouw, vertelt: “Na mijn studie fysiotherapie heb ik de master Bewegingswetenschappen afgerond,
maar dat had toch niet mijn passie. Een brede visie en holistische aanpak spraken me meer aan en zo begon ik in 2017 aan de parttime opleiding Osteopathie aan The International Academy of Osteopathy. Voordeel was dat ik het geleerde direct met succes in de
praktijk kon toepassen tijdens mijn werk als parttime fysiotherapeut en dat
voelde zó goed. Het bleek een fascinerende aanvulling.” Na het afronden
van de studie kreeg ze 1 februari de kans bij Medisch Centrum De Brink een
eigen praktijk Osteopathie te starten en dat sloot comfortabel aan bij het
feit dat ze sinds oktober met haar vriend in een van de “akkers” in Empel
woont.
Osteopathie en fysiotherapie hebben zeker een raakvlak
De Stempel vraagt zich af wat nou het verschil is tussen fysiotherapie en
osteopathie. “Bij osteopathie wordt het lichaam als geheel gezien. Het
bewegingsapparaat en het zenuwstelsel, maar ook het orgaanstelsel e.d.
worden aan elkaar gekoppeld. Er wordt niet gefocust op enkel de klacht,
maar gekeken naar waar die klacht vandaan komt. Langdurige klachten die
steeds terugkomen, kunnen zo in de kern aangepakt worden. Volgens ons is
het een pluspunt dat Ellis ook fysiotherapeut is en is osteopathie een dikke
bonus. Heel langzaam begint het De Stempel te dagen, want vult het een
het ander zo niet aan?

Op zoek naar de onderliggende oorzaak
Osteopathie behelst dus lichaam én geest. Niet enkel die helende handen, maar ook leefstijl, voeding, houding, sport en opmerkzaamheid. Als osteopaat ben je gespecialiseerd in het achterhalen én behandelen van de onderliggende oorzaak van een klacht en
dat is een vakgebied apart. Ellis neemt als ‘simpel’ voorbeeld een keizersnede. De organen, wervelkolom en het bindweefsel in de
buik zijn totaal van slag en daar kan een vrouw veel en lang last van hebben. Ook rugklachten hebben meer oorzaken dan enkel die
scheve wervel, misschien een onderliggende psychische last? Huilbaby’s, baby’s met darmkrampjes of een voorkeurshouding hebben
zeker baat bij osteopathie. Oh, er is zoveel als je daarover nadenkt; het duizelt je bijna.
Samengevat daagt osteopathie uit tot het leggen van links en het zoeken naar oorzaken voor problemen in het lichaam. Inmiddels
wordt osteopathie als een ‘aanvulling’ op de klassieke geneeswijze gezien en – na een gedegen én erkende opleiding - ook geaccepteerd door de zorgverzekeringen. Haar praktijk is zeker een aanwinst voor Medisch Centrum De Brink, waar interdisciplinaire samenwerking immers hoog in het vaandel staat. Ellis van der Sanden, ga ervoor. Wij wensen je veel dankbare cliënten. Meer Informatie:
www.osteopathie-empel.nl

KC Caleidoscoop

Ingezonden door Mariëtte de Haas-Loef

De groepen drie van Caleidoscoop hebben een heerlijke carnaval gehad en
dat is te zien in de mooie tekeningen
die ze hebben gemaakt.
www.empelsnieuws.nl
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Lekker actief aan de slag? Vraag de Sportgids aan!
Aanbod 50-plussers per wijk
´S-PORT verzamelt het sport- en beweegaanbod voor 50-plussers en geeft jaarlijks de sporten beweeggids uit. De activiteiten zijn per wijk en ook per sport gebundeld, zodat u makkelijk kunt vinden wat er bij u in de buurt te doen is of waar uw favoriete activiteit wordt
aangeboden.
Vraag de gratis gids aan!
Op www.s-port.nl/sportgids vindt u de digitale versie van de gids. Ontvangt u liever een
papieren versie? Dat kan! Vraag hem gewoon aan! Mail naar: sport@s-hertogenbosch.nl of
bel naar Melissa van den Berg: (073) 615 30 95.
Hulp bij het zoeken naar een geschikte activiteit?
Wilt u sporten of meer bewegen, maar weet u niet goed wat? Neem dan contact op met
Buurtsportcoach Roel van de Sande. Hij helpt u graag met het vinden van een geschikte activiteit. Roel is te bereiken via: r.v.d.sande@sportalliantierosmalen.nl of bel 06 55 51 77 60.

Op de pedalen met drie nieuwe fietsroutes in ’s-Hertogenbosch
Fiets 100km, 50 km óf unieke 'Surprise Me'verrassingsroute
In ’s-Hertogenbosch zijn drie fietsroutes gelanceerd bij het nieuwe Service Course van wielerploeg Team Jumbo-Visma. De routes nodigen bezoekers en inwoners uit om op de fiets te stappen en actief te genieten van het mooie Brabantse landschap. Bij de startplek
staat een routebord met drie routes. Fietsers vinden er daarnaast een watertappunt om de bidon te vullen. Binnenkort wordt ook
een fietsreparatiestation geplaatst, inclusief automaat voor vergeten binnenbanden en krachtvoeding.
De nieuwe fietsroutes zijn een unieke samenwerking tussen Team Jumbo-Visma (één van de beste wieler- en schaatsploegen ter wereld), gemeente ’s-Hertogenbosch en VisitBrabant Routebureau. De samenwerking is een opmaat naar de voorbereiding van La Vuelta Holanda. Twee etappes van de Ronde van Spanje worden in augustus 2022 in Brabant verreden, waaronder in ‘s-Hertogenbosch.
Samen willen de drie partners zoveel mogelijk fietsliefhebbers
op de fiets krijgen en laten genieten van het mooie Brabantse
landschap. Voor nog meer gezonde en gelukkige jaren voor
iedereen!
Surprise Me! Fietsroute
Bij het Service Course aan bedrijventerrein De Brand in ’s-Hertogenbosch starten drie routes; 100 kilometer, 50 kilometer,
inclusief een stuk parcours van La Vuelta Holanda 2022 tussen
Vlijmen en Heusden, en een unieke ‘Surprise Me!’ fietsroute.
Elke drie maanden wisselt deze fietsroute.
De routes zijn gratis te downloaden (als GPX-bestand) via de
QR-code op het routepaneel bij het
Service Center en via www.teamjumbovisma.nl/routes/ Fietsers kunnen navigeren met hun telefoon of fietscomputer.
Adresgegevens Service Course Team Jumbo-Visma:
Kruising Het Zuiderkruis - De Grote Beer, Bedrijventerrein De Brand

Steun voor Oekraïners

Als gemeente, organisaties en inwoners van ’s-Hertogenbosch willen we de mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne zo goed mogelijk
opvangen, steunen, helpen en begeleiden. Wil je bijdragen? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/oekraine voor de laatste informatie.
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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Parochienieuws

Ingezonden door Pastor Piet de Jong

Welkom in D’n Hof
Dit welkomstdoek staat sinds kort aan het begin van het pad naar D’n Hof. Het is de kers op de taart
van onze nieuwbouw. Een oprecht dankjewel aan Ronald van der Burgt, die dit welkomstbord heeft
ontworpen en voor ons laten maken. Dankjewel ook aan Joost en Rien die het een mooi plekje hebben
gegeven. We zijn trots op D’n Hof en willen graag dat het een plek is waar veel Empelnaren zich thuis
voelen.
			
Vastenaktie
Met Aswoensdag zijn we de vastentijd binnengetreden. Ons wordt gevraagd in die tijd wat soberder te gaan leven. Om vervolgens wat je daarmee uitspaart te geven aan mensen die zoveel tekortkomen. Daar herinnert ons de jaarlijkse Vastenaktie aan.
Dit jaar willen we de opbrengst van de Vastenaktie bestemmen voor de vele vluchtelingen uit Oekraïne. U kunt uw bijdrage doneren
in onze kerk in de daarvoor bestemde offerdozen of overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Vluchtelingen Oekraïne.
Palmpasenstok maken
Op zaterdagmiddag 9 april gaan de kinderen die hun Eerste Heilige Communie gaan doen een Palmpasenstok maken. Ook de kinderen die al eerder hun communie hebben gedaan, vriendjes of broertjes en zusjes nodigen we uit. Wel eerst even aanmelden via de
app 06 14029118 of mailen naar eerstecommunie.empel@hotmail.com. Dit i.v.m. de inkoop van het knutselmateriaal.
Het maken van een Palmpasenstok aan het begin van de Goede Week is een mooie traditie. De kinderen mogen de Palmpasenstok
versieren met symbolen die met de Goede Week te maken hebben. Daar praten we samen ook over. Zo herinnert het haantje boven
op de stok aan het verraad van Petrus. Dat haantje gaan de communicanten bakken in de bakkerij van De Broodspecialist Van Schijndel in Den Bosch. De palmtakjes herinneren aan Palmzondag toen Jezus als een koning gezeten op een ezel Jeruzalem binnenreed.
Op Palmzondag dragen de kinderen de Palmpasenstok in processie de kerk binnen. Na afloop mogen de kinderen hun stok naar
iemand brengen die heel bijzonder voor hen is of naar iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. We hopen veel kinderen op
zaterdag 9 april 13.30u te mogen begroeten in D’n Hof.
Paaseieren zoeken in D’n Hof
Paaseieren zoeken op eerste paasdag voor kinderen tot en met groep 4. Je grote broer of
zus mag ook mee komen helpen of om gezellig wat te kletsen met andere broers of zussen. Voor papa en mama is er een kopje koffie of thee met iets lekkers. Ze zeggen dat de
echte paashaas ook komt. Laat papa of mama je wel even per e-mail (eerstecommunie.
empel@hotmail.com) aanmelden s.v.p. Een briefje met je naam, (mail)adres en groep, in
de brievenbus van de kerk (Proosdijstraat 14) is ook goed.
Kledingactie
Op zaterdag 9 april 2022 vindt weer de halfjaarlijkse kledingactie plaats. U kunt dan tussen 10.00u en 12.00u uw overtollige kleding
verpakt in vuilniszakken aanbieden op het plein voor de kerk. De opbrengst is bestemd voor Kerk in Nood.
Misintenties
De kosten voor een misintentie zijn verhoogd naar €12,50.
PLUS-pakketten, opnieuw een succes!
Ook dit jaar was de zegeltjesactie van de PLUS weer een groot succes. Onze gemeenschap heeft ruim 80 pakketten bij elkaar gePLUSt. Bijzonder dat zoveel mensen de moeite hebben willen nemen om de zegeltjes van de PLUS beschikbaar te stellen om zo een
beetje vreugde te brengen in het leven van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is een klein gebaar, dat zijn
uitwerking niet mist. Een aantal pakketten heeft zijn weg gevonden in onze Empelse gemeenschap. De resterende pakketten zijn
naar de voedselbank gegaan. Namens al die blijde mensen, dankjewel!
"Op weg naar Pasen, feest van het Licht" de diensten:
"Palmzondag: ‘Vandaag bejubeld, morgen onderuit gehaald’"
zondag 10 april 		
om 09.30 uur
"Witte Donderdag: ‘Dienen is de hoogste norm’"
donderdag 14 april
om 17.00 uur voor de kinderen
om 19.00 uur voor de volwassenen

"Stille Zaterdag: ‘Een doodlopende
weg’"
zaterdag 16 april om 20.30
"Pasen: ‘De liefde overwint altijd’"
zondag 17 april om 09.30 uur

"Goede Vrijdag: ‘Door iedereen verlaten’"
"Dag na Pasen"
vrijdag 15 april 		
om 15.00 uur voor de kinderen
maandag 18 april om 09.30 uur
			
om 19.00 uur voor de volwassenen
De diensten van Palmzondag en Pasen en ook de overige zondagen kunt u volgen via onze
livestream: Youtube Landelinuskerk Empel
www.empelsnieuws.nl
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verrukkelijk genieten aan de maas
Krommenhoek 11 • 5236 BE • ‘s-Hertogenbosch
@deblauwesluis
@blauwesluis
T 073 644 8060 • E info@deblauwesluis.nl
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Zo eet je meer groente op een dag
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Nederlanders eten te weinig groente: gemiddeld zo’n 131 gram per dag (terwijl het advies vanuit het Voedingscentrum
250 gram is). Er zijn veel manieren om aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente te komen. In dit artikel zet ik ze allemaal voor je op een rijtje.
Niet alleen bij de avondmaaltijd
De meeste mensen eten groenten alleen bij de avondmaaltijd.
Het beste is om bij je andere maaltijden en door de dag heen
ook groente te eten. Maar hoe doe je dat?
Groente als tussendoortje
Een heel makkelijke manier om meer groente te eten, is om het
als tussendoortje te nemen in de vorm van rauwkost. Denk aan
komkommer, worteltjes, tomaatjes, reepjes paprika en radijsjes.
Een schaaltje rauwkost weegt al snel 100-150 gram, dus dan zit
je al ongeveer op de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. De meeste tussendoortjes die mensen eten, zijn namelijk
niet zo gezond (koeken). Door rauwkost te eten heb je meteen
wat groente binnen en een gezond tussendoortje dat goed vult.
Groente bij de lunch
Een andere manier om meer groente binnen te krijgen, is door
groente toe te voegen aan je lunch. Denk hierbij aan zelfgemaakte soep (bijvoorbeeld tomatensoep of courgettesoep). Kies
een dag waarop je tijd hebt om de soep te maken en vries het
vervolgens in porties in. Nu de lente is begonnen, is een salade
ook een heerlijke groentelunch. Een salade is meestal niet heel

veel werk om te maken en
door het vele thuiswerken,
heb je wellicht tussen de
middag ook even tijd om je
lunch te bereiden. Je kunt een
salade vaak ook de avond van
tevoren maken.
Kinderen en groente
De meeste kinderen zijn
geen grote groente-eters bij
de avondmaaltijd. Geef ze
wat rauwkost mee voor bij
de lunch of geef ze een bakje rauwkost als je zelf aan het koken
bent. En zet wat vaker soep op het menu.
Conclusie
Eet niet alleen maar groente bij je avondmaaltijd, maar eet het
ook bij je lunch en/of als tussendoortje. Zo eet je meer groente
op een dag. Groente bevat veel voedingsstoffen en weinig calorieën, dus wees niet bang dat je er teveel van eet. En groente is
ook nog eens ontzettend lekker, dus geniet ervan!

D’n Hof

Ingezonden door de Werkgroep Diaconie

Pastoraal Centrum
D'n Hof Empel
Programma
voorjaar 2022

Pastoraal Centrum
D'n Hof Empel

Mei 2022
Welkom aan tafel!

D’n Hof staat open voor iedereen die de ander
wenst te ontmoeten. Ook als je nooit een kerk
bezoekt, zeggen wij volmondig: Kom maar binnen!
De deur staat open en de koffie staat klaar!

D’n Hof staat open voor iedereen die de ander
wenst te ontmoeten. Ook als je nooit een kerk
bezoekt, zeggen wij volmondig: Kom maar binnen!
De deur staat open en de koffie staat klaar!

Kom Buurten in D'n Hof.

Ben jij een alleenstaande man of vrouw? Tussen
de 40 en 65 jaar? Dan is dit wellicht iets voor jou!

Elke dinsdag, van 13.30 uur tot 15.30 uur, gezellige
ontmoetingen in open, ongedwongen sfeer. Iedereen
is van harte welkom. Tot ziens in D'n Hof! (ingang
tegenover de bakker, achter de kerk.)

D’n Hof introduceert “Een maatje voor een praatje”

In onze onrustige samenleving, waar persoonlijk
contact soms wat verder weg lijkt te raken,
vinden wij het belangrijk om mensen uit Empel
gemakkelijker met elkaar in contact te brengen.
Zin in zomaar een praatje, want iedereen heeft
daar wel eens behoefte aan? Bel 06-11751035 of
mail naar: dn-hof@outlook.com.
Dan regelen wij jouw gewenste maatje!
www.empelsnieuws.nl

Op een nog nader te bepalen dag in mei wordt in D’n
Hof een Italiaans 3-gangen diner georganiseerd,
speciaal voor mensen die een partner hebben
verloren door overlijden of echtscheiding. Een pracht
gelegenheid voor een gezellige ontmoeting en om
elkaar te bemoedigen.
Aanmelden kan tot 1 mei a.s. door te mailen naar
diner.ontmoeten@gmail.com. Er wordt dan een fijn
plekje voor je gereserveerd. Wacht niet te lang met
aanmelden, want we hebben maar een beperkte
beschikbaarheid

Voel je welkom en niet bezwaard om dit cadeau te aanvaarden
(maar het staat vrij om iets achter te laten).
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Schoon

Door Ton Geerts

De regelmatige lezers van mijn bijdrage aan De Stempel herinneren zich de vorige bijdrage over gas wellicht. Op het moment van
schrijven kon ik de recente ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland niet vermoeden. De noodzaak en het belang om onafhankelijk
te worden van fossiele bronnen worden helaas hierdoor nog extra onderstreept. Iedereen met direct of indirect betrokkenen in
de getroffen gebieden wensen we het allerbeste toe.
Gif
De gebeurtenissen in Oost-Europa laten beelden zien die de
meesten van ons slechts van de tv kennen. En dan vaak in zwartwit beeld, omdat het gelukkig lang geleden is dat een dergelijke
ramp zich hier voordeed. Dat brengt mij bij het onderwerp waar
ik het in deze bijdrage over wil hebben. In 1980 werd het nieuws
een tijd bepaald door een groot gifschandaal in Lekkerkerk.
Een woonwijk bleek gebouwd op vervuilde grond en Nederland
stond versteld van de effecten van illegale gifstortingen. Niet
veel later kwam ons eigen Empel op een soortgelijke manier in
het nieuws. De Koornwaard bleek namelijk een plek waar naast
huisvuil ook veel illegaal gif gestort was.
Huisvuil
Na de tweede wereldoorlog was er veel behoefte aan zand en
klei voor de bouw van huizen. Dit zand werd onder meer gewonnen uit de plas in het huidige wandelgebied nabij sluis Empel in
het Maximakanaal. Deze plas is heel diep en was een stuk groter
dan vandaag de dag. Een deel van de plas werd namelijk vanaf
halverwege de 60’er jaren, gedurende ruim 10 jaar, gebruikt
als vuilstort. Op de plek van het huidige wandelgebied stond
destijds een verbrandingsoven voor huisvuil. Naast verbranden
werd er ook veel vuil gestort in de plas. Zo deed men dat in die
tijd.
Van probleem naar kans
Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten, moet men toen
wel gedacht hebben. Daar zaten we dan met een grote diepe
plas, vol met huisvuil en illegaal gestort gif. Zoals we nu tegen

de transitie van gas naar andere verwarmingsvormen kijken, zo
moet men toen waarschijnlijk ook naar dit gifprobleem gekeken hebben. Om de Koornwaard te zuiveren heeft men destijds
besloten om niet de vervuiler te laten opruimen, maar juist de
natuurbeschermers het probleem in een kans te laten omzetten.
Natuurmonumenten heeft stukken grond van de Koornwaard
verworven en is op dit moment eigenaar.
Natuurvriendelijk beheer
Het gif is niet verwijderd en zit
dus nog altijd in de bodem. Het
is wel afgedekt waardoor het
opgesloten is en niet weg kan
lekken. Iets soortgelijks is met
de vuilstort gebeurd. Geen fraai
verleden dus, een gevolg van
-met de inzichten van nu- foute
keuzes destijds. Maar: geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt
met de kennis en mogelijkheden
van nu. Door het natuurvriendelijke beheer van de gebieden is
de flora en fauna niet alleen hersteld, maar zelfs verbeterd. Na
de aanleg van het Maximakanaal is zo uiteindelijk een prachtig
stuk natuur en wandelgebied ontstaan.
Als u binnenkort over de dijk richting sluis Empel fietst of
wandelt en u kijkt in de richting van de Maas, dan geniet u van
de prachtige natuur aldaar. De huidige inzichten om de natuur
natuurlijk te laten, zijn zo gek nog niet.

Uitnodiging lezing Tempel van Empel bij De Lachende Vis
Ingezonden door Arjan Senden

Op 14 april organiseert de Stichting Tempel van Empel een lezing in De Lachende Vis. Het betreft de lezing die eerder in november
2021 niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. Spreker is Dr. Mieneke te Hennepe, conservator medische collecties Rijksmuseum Boerhaave en docent medische geschiedenis aan het Leids Universitair Medisch Centrum.
Het epidemie-spook: over verleden en heden van besmettelijke ziekten
In haar lezing zal Dr. Mieneke te Hennepe ingaan op epidemieën van vroeger en nu. Op welke manieren zijn epidemieën verbeeld
en welke impact hadden besmettelijke ziekten op de samenleving? Aan de hand van voorbeelden uit de tentoonstelling “Besmet!”
(verlengd t/m 7 augustus 2022) laat Te Hennepe zien hoe herkenbaar verhalen uit het verleden zijn geworden en wat dit zegt over
het belang van de medische geschiedenis.
Arjan Senden van de Stichting Tempel van Empel zal als inleiding bij Te Hennepe een korte voordracht geven over Epidemieën en
crises in de Romeinse oudheid.
Deze avond is gratis te bezoeken.
Consumpties zijn voor ieders eigen rekening.
Zaal is open vanaf 19.30u.
Datum: do. 14 april 2022.
Tijd: 19.30-22.30u.
Locatie: Café/ zaal De Lachende Vis te Oud-Empel.

Kinderen met mondmaskers, 1918.
Collectie Rijksmuseum Boerhaave.

www.empelsnieuws.nl

Conservator Mieneke te Hennepe in
Besmet!. Foto: Fred Ernst.
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’t Slotgat kijkt terug

Ingezonden door Marcel Mol; fotografie door Karel Goossens van Thuis in het Nieuws

Het zit er weer op! Vlak voor carnaval kregen we dan toch te horen dat we alles uit de kast mochten
trekken. Sommige onderdelen konden we nog regelen, andere moesten we helaas cancellen. Maar wat
hebben we een lol gehad.
Vrijdag
Vanaf het moment dat we konden, hebben we alles uit de kast
getrokken om er een feest van te maken. Dat betekende op
vrijdag dus wél bij de scholen op bezoek met Prins Lars d’n Urste.
Zoals gebruikelijk daar hartelijk ontvangen door zowel Jorg (‘t
Wikveld), als Richard (Caleidoscoop). Onze Prins met zijn hele
gevolg én de Slotschatjes hebben alles flink in het zonnetje gezet
en lekker kunnen optreden. We haalden zelfs het nieuws bij DTV.
Verder hebben we nog een buitenoptreden verzorgd bij het
Breeakkerhuis, waardoor deze dag voor de bewoners een beetje
extra kleur kreeg. ’s Middags was het Slotbuitershof open om
muntjes te kopen. Dan blijven er toch mensen plakken en is het
met een klein clubje meteen erg gezellig.
Zaterdag
De ZaterdagMiddagShow begon met één optreden, maar
gelukkig trokken meer kinderen alles uit de kast om op het
podium te stralen. Het was weer gezellig in ’t Slotbuitershof.
Iedereen was blij om elkaar eindelijk weer te mogen begroeten
en het glas te heffen. In één moeite daarna door naar “ ’t Slotgat
gaot dur”, waar de mensen lekker door konden zakken.
Zondag
Op zondag helaas geen optocht maar wél een intocht. Onze
Prins werd met de Prinsenwagen opgehaald. De hele straat
was uitgelopen om de Prins, zijn Adjudant en het hele gevolg
te verwelkomen. Vervolgens een rondje over De Brink richting
’t Slotbuitershof waar onze Prins de sleutel van ’t Slotgat kreeg
overhandigd. Een woord van dank aan de dames van de Witte
Gei’t die alles uit de kast hebben getrokken om toch een bijdrage
te leveren aan de intocht. Terecht dat aan hen De Visker, de prijs
voor Creativiteit, is uitgereikt.

www.empelsnieuws.nl

Maandag
Maandagmorgen was het weer vroeg dag met Slotgatters onder
mekaore. Oud en jong was welkom in het Slotbuitershof waar
de Kupkes ons, zoals ieder jaar, verblijdden met een optreden.
Dit, zoals gebruikelijk, ondersteund door onze Prins met zijn
trommel. Veel van de ouderen uit Empel durfden het nog niet
aan om te komen. We hopen jullie volgend jaar wel weer te
zien. Ondanks dat steeds meer mensen uiteindelijk, langzaam
maar zeker, richting stad verdwenen, bleef het toch nog lang erg
gezellig.
Dinsdag
Op dinsdagochtend, vanwege het aangepaste programma,
een ontbijt voor de hele Prinsengroep. Aansluitend loopt
’t Slotbuitershof vol voor de laatste dag. Nog één keer ‘ons
moeder zeej nog’, nog één keer de Slotschatjes die hun kunsten
vertonen, nog één keer de hele Prinsengroep op het podium,
maar dan is het echt voorbij. Rachel krijgt een bronzen sleutel
voor haar verdienste bij de Slotschatjes en Nicole krijgt er ook
een, omdat ze al 5 jaar haar steentje bijdraagt in de Stichting.
De kinderen mogen hun pet inleveren en verzamelen zich op
de Prinsenwagen om de lichtjesoptocht te starten. Op De Brink
houdt Prins Lars zijn afscheidsspeech en steekt onze GeisePieter
Dean zijn evenbeeld aan. Er klinkt ‘Ik heb een plekske in mijn
hartje’ en dan is het echt voorbij.
Slotbuiters bedankt!
Dank aan alle bezoekers van ’t Slotbuitershof: dank dat jullie
er allemaal waren, dank voor de lach en de traan. Dank aan
al onze hulptroepen, zonder jullie konden we het allemaal
niet gerealiseerd krijgen. Dank aan onze Prins Lars d’n Urste,
Adjudant Fleur, GeisePieter Dean, Slotkwekker Jim, het hele
Gevollug, de Slotschatjes én het gevolg van ’t Gevollug: jullie
waren allemaal geweldig. Graag tot volgend jaar met het motto
’50 jaor thuis in ut Slotgat’.
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Dierenweide ’t Wikkie
Ingezonden door Lambert Caljouw

De kringloop van het leven
Helaas is op 10 maart ons gezellige witte
konijn overleden. Nu was ze al wel wat
ouder, maar het was toch jammer, omdat
dat het meest aanhankelijke konijn was.
We zullen in de komende maanden op
zoek gaan naar nieuwe konijntjes zodat
we de groep weer wat kunnen uitbreiden.
Dat moeten wel jonkies zijn, want anders
wordt het vechten!

Lamcelot
Inmiddels is ons rammetje Lamcelot
verhuisd van ‘t Wikkie naar ‘Bennie de
boer’ in Sint Michielsgestel. Daar loopt hij
samen met andere schaapjes, een paar alpaca’s en vele andere dieren op de boerderij rond. Hij was op ‘t Wikkie niet meer
te handhaven, want hij viel de vrijwilligers
aan waardoor die met blauwe plekken op
de benen van ‘t voeren thuiskwamen. Dat
kan niet de bedoeling zijn. Lamcelot vond
de reis erg spannend en was blij toen hij
gearriveerd was.

Vrijwilligers
Gelukkig heeft de oproep in De Stempel
gewerkt! Inmiddels hebben we twee nieuwe vrijwilligers waardoor we de gaten in
het rooster weer hebben kunnen dichten.
We hopen dat ze net zoveel plezier aan de
dieren beleven als wij met z’n allen.
Storm
De stormen die in februari over Empel
raasden hebben ook op ‘t Wikkie wat
schade veroorzaakt. Het viel nog mee,
maar helaas was wel het schrikdraad
gebroken. Verder was de pomp van de
schildpaddenvijver, met houten huisje en
al, in de vijver gewaaid. Ook was de dakbedekking van de volière losgekomen. Een
boom die omviel is gelukkig net náást het
hek van ‘t Wikkie gevallen! Het herstellen van de schade is een mooie klus voor
onze klusdag in maart. Met een groep
vrijwilligers wordt ‘t Wikkie dan weer
helemaal klaargemaakt voor de zomer.

Inschrijvingsdata
EDD 2022
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Ingezonden door Team Empelse Doe Dagen

Wat is het fijn dat er weer meer mag en
kan, hè!! Wij worden er in ieder geval erg
blij van. En wat ons helemaal gelukkig
maakt is dat de Empelse Doe Dagen
vooralsnog dus ook door mogen gaan.
Natuurlijk moeten we wel de regels in
acht nemen, maar dat gaan we wel voor
elkaar krijgen. We hebben weer een leuk
thema bedacht en hopen dat jullie er net
zoveel zin in hebben als wij! Noteer in
de agenda van je ouders dat inschrijven
kan van 10 tot en met 17 april 2022. Als
je ouders ons nou ook gaan volgen op
Facebook en/ of Instagram dan missen
ze niets. Daar wordt namelijk altijd alle
informatie gedeeld. Wij hopen jullie
allemaal te mogen begroeten op een
supergave EDD in augustus!!!

Wil je naast deze stukjes in De Stempel
nog meer weten over ‘t Wikkie en zelf
reageren? Bezoek dan onze Facebook
pagina www.facebook.com/hetwikkie.

Stempeltjes
Aangeboden
Vanwege overlijden aangeboden een in
goede staat zijnde driewielige,
elektrische ligfiets.
Informatie: tel: 073-8515540, Mieke
Eijkman-van Lamoen , Schoffel 72, Empel.

Koningsdag 2022
Empelse CupCakeCup
Oranjecomité Empel

De Stempel zoekt versterking
Word je blij van teksten zonder spelfouten
en van goed geformuleerde zinnen?
Kom ons dan helpen met de eindredactie.
Je checkt 8x per jaar de artikelen op
spelling en taal. Meld je aan via
redactie@empelsnieuws.nl.
Het betreft een vrijwillige functie.
Opmaakredacteur gezocht
Ben jij thuis in InDesign of een
vergelijkbaar pakket? Dan zijn wij op zoek
naar jou. De Stempel verschijnt
8 x per jaar en het aantal pagina’s groeit.
Extra hulp is dus welkom. Lijkt het je wat?
Laat dan wat van je horen via
redactie@empelsnieuws.nl.
Het betreft een vrijwillige functie.

www.empelsnieuws.nl

Maak thuis je mooiste, grappigste,
lekkerste of meest bijzondere Cupcake

Een deskundige jury bekijkt, proeft en
beoordeelt jouw creatie

Doe mee en maak kans op de enige
echte Empelse CupCakeCup beker!

Je Cupcake mag net zo gek zijn als jij wilt
en het hoeft niet in Koningsdagsferen
versierd te worden.... Dat mag natuurlijk
wel!

Lever je Cupcake in op Koningsdag uiterlijk om 12:00u bij Café de Sport met
naam, leeftijd, adres en telefoonnummer
Om 13:00u is de prijsuitreiking
Opgeven is niet nodig!
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Bestuursraad Empel en Meerwijk
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De volledige verslagen van deze en voorgaande vergaderingen zijn online te lezen via de website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de bestuursvergadering van 8 februari 2022
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom.
2. Verslag van de online vergadering van 14 december 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en aandachtspunten
De processen-verbaal voor de nieuwe kandidaat-leden zijn
gereed. Deze zijn te downloaden op de site van de gemeente.
Er komt geen verkiezing. Vier leden van de huidige BR gaan
door in de periode 2022-2026: de heren Bergenhenegouwen,
Van Ballegooyen, Van de Graaf en Van der Burgt. Er komen vijf
nieuwe leden bij: de heren Ogink, Van der Velden, Meeusen,
Heltkamp en Burger.
4. Ontwikkeling Empels Gat
Dhr. Bergenhenegouwen roept het convenant met de vier
speerpunten in herinnering. Hij geeft in het verlengde aan dat
de BR – in samenwerking met de gemeente - grotere stappen
had verwacht. Zeker wat betreft het Empels Gat en Emplina.
Hij vraagt zich af hoe de positie van de BR beter verankerd kan
worden in de (totale) planontwikkeling van het gebied. Er speelt
zoveel in het gebied. Wie is voor de BR de concrete ingang/ het
aanspreekpunt binnen de gemeente? Hij vraagt dhr. Hoskam hoe
hij dit ziet. Dit vult dhr. Van Ballegooyen aan met de vraag wat de
BR kan leren van de ervaringen van de afgelopen vier jaar. Hoe
kan de BR in de volgende periode grotere stappen
maken rondom de speerpunten?
Dhr. Hoskam geeft aan dat beide kanten scherper hadden
kunnen zijn op de voortgang van de speerpunten. Elkaar vaker
hierop bevragen. Daarnaast vergt een aantal onderwerpen
helaas meer tijd voordat ze kunnen worden gerealiseerd en/ of
valt niet altijd alles onder de bevoegdheid van de gemeente.
In ieder geval is het college van B&W voornemens nog voor de
verkiezingen een principebesluit te nemen over de ontsluiting
van Emplina en wordt het bankje bij ‘t water geplaatst. Ook geeft
hij het advies om in de toekomst waar mogelijk als BR met een
meer concreet plan naar de gemeente te komen. Bovendien
helpt het beslist als de voortgang van de speerpunten zeker
één keer per jaar diepgaander besproken wordt, inclusief een
planning. Ook om de verwachtingen hieraan te
koppelen. We doen het als beide partijen samen! Een goede
start kan zijn om een brief naar het college te sturen. Met als
doel de leerervaringen aan te geven en hieraan de behoefte aan
een ambtelijk probleemeigenaar te koppelen.
Dhr. Hilgers vult aan dat trajecten van gebiedsontwikkeling
en bouwplannen soms wel decennia duren. Er speelt enorm
veel in dit gebied. Binnen de gemeente zijn ook meerdere
partijen hier hard mee bezig. Wel zeker 5 of 6 gemeentelijke
afdelingen/personen. Hij geeft het advies deze personen
gezamenlijk hier (periodiek) uit te nodigen om de stand van
zaken en de integraliteit te bespreken. Over de communicatie
van de BR aan hun achterban, adviseert hij om scherp te zijn in
verwachtingenmanagement: gebiedsontwikkelingsprocedures
vragen om een lange adem.

www.empelsnieuws.nl

De BR omarmt de adviezen en zal een brief aan het huidige
college sturen en hierin de leerervaringen aangeven, evenals de
behoeften aan verankering en een ambtelijk probleemeigenaar.
Daarnaast zal de BR zelf actief blijven om de voortgang periodiek
en integraal te bespreken.
Dhr. Van Ballegooyen geeft vervolgens een mooie presentatie
over de uitkomsten van de enquête uit 2019. Deze enquête
richtte zich onder meer op het vraagstuk van veiligheid en
recreatie rondom de plas. Naar aanleiding hiervan gaat
het gesprek onder meer over de mogelijkheid voor een
horecavoorziening (locatie?) en het eventueel plaatsen van
sportattributen en/of verlichting rondom de plas. Ten aanzien
van de twee laatste onderwerpen is sneller een ‘quick winst’ te
realiseren c.q. te verwachten dan over het onderwerp van een
horecavoorziening. Ook bespreekt de BR of het gewenst is de
uitkomsten te actualiseren. In hoeverre zijn de data van 2019
nog actueel?
De BR beslist om:
- eerst de brief aan het college te schrijven;
- aansluitend het groepje ambtenaren uit te nodigen dat met het
gebied aan de slag is;
- op basis van dit gesprek hun plan te concretiseren;
- daarna te bezien of het gewenst is (en hoe) dit opnieuw aan de
inwoners van Empel voor te
leggen.
5. Rondvraag
Dhr. Hoskam attendeert de BR op het instellen van een interne
commissie voor de beoordeling van de geloofsbrieven voor de
nieuwe leden. De BR geeft aan dat dit de vorige keer op dezelfde
avond als de installatie is georganiseerd. Deze lijn zal ook nu
geregeld worden.
Een aantal aanwezigen is vanavond voor het laatst aanwezig.
Gelukkig komt nog een collectief afscheidsmoment: huidige BR,
wethouder, de wijkmanager en de secretaris. Aan de secretaris
Pawiroredjo wordt gevraagd een datumprikker rond te sturen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. De volgende
vergadering is gepland op dinsdag 5 april 2022. Dan vindt ook de
installatie van de nieuwe bestuursraad plaats.
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Buurtpreventie in Empel
Ingezonden door Ronald ten Berge, coördinator

Waarschijnlijk kent u ons wel: de vrijwilligers van de
Buurtpreventie. Herkenbaar aan onze opvallende gele jassen,
altijd in tweetallen, proberen we het gevoel van veiligheid
en saamhorigheid in ons mooie Empel te behouden en te
versterken.
Vorig jaar berichtten we in De Stempel over ons team van
inmiddels dertien leden, die een paar kenmerken gemeen
hebben. We houden van wandelen en/of fietsen en van een
schone en veilige wijk. Als iemand ons aanschiet met een vraag
proberen wij vanuit onze rol een passend antwoord te geven of
deze persoon naar de juiste instantie door te verwijzen.
Afgelopen jaar hebben we weer veel meldingen gedaan van straatvuil, kapotte
straatverlichting en losse stoeptegels, maar ook meermaals bijgedragen om groepjes
overlastveroorzakende jongeren te corrigeren (zonder daarbij op de stoel van BOA
of politie te gaan zitten). Onlangs nog stond er een oudere, verwarde man zonder
winterjas naast zijn fiets in Empel: “Verdwaald”, zei hij, waarna het ons toch beter leek
hem een jas aan te laten trekken en hem naar zijn huis in het zuiden van Den Bosch te
begeleiden (zie foto).
De reacties van mensen op straat zijn ook altijd positief; buurtpreventie is de afgelopen
jaren de meest zichtbare uiting van aandacht voor veiligheid vanuit de gemeente
geworden. Lijkt het jou wat om ons team te komen versterken? Heb je tijd om een paar
maal per maand een ronde door Empel te maken? Je kunt je ook als tweetal opgeven
en een vast koppel vormen!
Als je interesse hebt, laat het ons dan weten via Buurtpreventieteamempel@gmail.com

Help Emplina aan een nieuw terras!
Ingezonden bericht

Op 2 december vorig jaar is Emplina gestart
met een crowdfundingsactie om het terras
een nieuwe impuls te geven. De reacties die
we daarop hebben gekregen zijn hartverwarmend. Wij willen alle mensen en bedrijven die
ons hebben geholpen dan ook alvast enorm
bedanken. We hebben ons doel echter nog niet
bereikt, dus als je ons wilt helpen kijk dan op
https://www.doneeractie.nl/upgrade-terras-emplina/-58105. Daar kun je alles lezen
over de actie en hoe je kunt bijdragen. Namens Emplina, hartelijk dank!

Nieuwe gedichtenbundel van
Astrid Vingerhoets
Ingezonden bericht

De in Empel woonachtige Astrid heeft onlangs in eigen beheer
haar tweede gedichtenbundel uitgebracht met de titel ‘Nu ik hier
toch ben’. Het is een bundel met portretten in woord en beeld.
De gedichten die Astrid schrijft kun je typeren als beschouwend,
aangrijpend, liefdevol, grappig of luchtig.
Astrid: “We zijn allemaal mensen die met universele zaken te
maken krijgen als verlies, opgroeiende kinderen, ouder wordende
ouders, vriendschappen die komen en gaan etc. We zijn uniek en
universeel tegelijk. In de gedichten herkennen lezers hun eigen
situatie.”
Astrids partner René de Bruijn heeft de illustraties gemaakt voor
deze gedichtenbundel. Het werk van René is kleurrijk, speels, hard
en zacht tegelijk. Daaronder ligt altijd een verhaal dat ontstaat
tijdens het schilderen.
De gedichtenbundel is voor €15,- te koop bij boekhandel De
Omslag op de Driesprong in Rosmalen. Inwoners van Empel kunnen de bundel ook
rechtstreeks bij Astrid bestellen door een mailtje te sturen naar
astridvingerhoets@gmail.com. De gedichtenbundel wordt dan gratis thuisbezorgd.
www.empelsnieuws.nl
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De Stempel is een uitgave van en voor
Empelnaren.
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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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