mei | 22

Dorpsblad voor Empel, Oud-Empel, Gewande en Krommenhoek

RKVV EMPLINA: VOETBAL IS EMOTIE

4 mei 2022

Door Marja Nieuwenhuis-Leijenhorst

Iedereen in Empel weet waar RKVV Emplina ligt. Prachtig aan de rand van het dorp met uitzicht op de velden en het Maximakanaal. Voor velen in Empel zijn de velden van Emplina een magische plek. Waar successen zijn gevierd, vrienden zijn gemaakt en
samen is gelachen en gehuild.
Iedereen doet mee
“Voetbal is emotie” wordt regelmatig gezegd. Spelers, trainers
en toeschouwers zullen dit herkennen. Zo’n 1250 leden trainen
wekelijks bij Emplina. Op onze velden worden in een weekend
gemiddeld 30 wedstrijden gespeeld. We hebben 42 teams
voor kinderen van 6 t/m 18 jaar, 14 seniorenteams (19+), twee
G-teams en dan is er ook nog ons Walking Football. Er is voor
iedereen plaats bij Emplina.
Meer dan voetbal
Lang niet iedereen in Empel is al eens, over de sloot, door de
poort naar Emplina gekomen om zelf te voetballen of naar voetbal te kijken. Loop gerust eens het complex op. Kijk eens rond,
maak een praatje. Je bent van harte welkom. En Emplina is meer
dan voetbal. Zo hebben we voor onze leden (en vaak ook nietleden) activiteiten als kaartavonden, feestavonden, een pubquiz,
bingo of een barbecue. Dit wordt altijd bekend gemaakt via onze
website, Facebookpagina, Twitter en ons Instagram account.
28 mei Vrienden- en Vriendinnendag

Uiteraard staat voetbal en de kennismaking daarmee centraal
bij Emplina. Zo organiseren we op zaterdagmiddag 28 mei een
Vrienden- en Vriendinnendag. Vrienden en Vriendinnen van
Emplina-spelers zijn dan welkom voor een kennismakingstraining. Ook alle kinderen uit de omgeving zijn van harte welkom
om mee te doen. Het succes van Vriendinnendag vorig jaar, waar
90 meiden aan hebben meegedaan, wordt nu dus uitgebreid
naar Vrienden- en Vriendinnnendag.

Ze organiseren evenementen, schrijven een technisch beleidsplan of beslissen als bestuur over de lange termijn plannen.
We zijn supertrots op alle inzet groot én klein. Samen vormen
wij Emplina! Extra hulp is natuurlijk altijd welkom. Stuur een
e-mail naar vrijwilliger@emplina.nl en dan kijken we samen wat
interessant kan zijn.
Stilstand is achteruitgang
We werken
voortdurend aan
onze ontwikkeling
op organisatorisch,
sportief, technisch
en tactisch vlak. Dat
geldt ook voor onze
accommodatie. De
afgelopen jaren is in
samenwerking met de gemeente een deel van de grasvelden
vervangen door kunstgras. Verder zijn er extra kleedkamers
neergezet en energiebesparende maatregelen genomen,
waaronder ledverlichting. Momenteel zijn we bezig met de
aanpak van de speeltuin en het terras. Veel lokale en regionale
bedrijven helpen ons hier kosteloos bij of met flinke korting. We
zijn dankbaar voor de vele betrokken sponsors die de vereniging
een warm hart toedragen.
Sterke samenwerking lokaal en regionaal
Een vitaal Empel en ’s-Hertogenbosch: daar willen we graag aan
bijdragen. Daarom zijn we trots op onze samenwerking met ‘t
Goudvisje (Sport BSO) en de sportopleiding van het KW1 College
(25 stageplaatsen). Nieuw is onze voetbalschool in samenwerking met de Football Talent Academy, genaamd FTA073. Dat
betekent nog meer plezier en beweging voor voetballers in de
regio. Voetbal is emotie. Dat is één ding dat zeker is. Wanneer
zien we jou bij Emplina?

It takes a village…
De uitdrukking ‘It takes a village to raise a child’, kun je écht op
Emplina toepassen. We kunnen niet zonder onze vrijwilligers.
We hebben er ruim 190. Ze helpen als trainer, leider of terreinbeheerder. Ze regelen kleding, eten en drinken (kantine) en
zorgen voor sociale veiligheid.
www.empelsnieuws.nl
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De Zonnebloem Empel Loterij 2022 Met EDD de wereld rond
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Ingezonden door Carin Voets

Ingezonden door Team Empelse Doe Dagen

De Zonnebloemloterij is een belangrijke
inkomstenbron voor de afdeling Empel. Nu de
meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, zijn
de vrijwilligers van de afdeling weer begonnen om
zoveel mogelijk loten te verkopen. De lotenverkoop
is begonnen op 12 april en gaat door tot 1
september 2022. Met de opbrengst organiseren de
vrijwilligers van de afdeling Empel weer activiteiten en uitstapjes.
Hiermee halen we mensen met een lichamelijke beperking uit
hun sociale isolement.
Het afgelopen jaar heeft de Zonnebloem ook mogen deelnemen
aan de PLUS-actie en ontving daarvan een mooi bedrag. Dank
daarvoor aan William en Ursula van PLUS Empel en alle klanten
van de PLUS die op de Zonnebloem gestemd hebben.
Het is ook mogelijk om digitaal loten te kopen. Dat kan op twee
manieren:
•
Via de Zonnebloemloterij-pagina van Den Bosch-Empel:
https://www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a02094
•
of de actiepagina van Carin Voets:
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/carinvoets
Alle gasten en vrijwilligers zijn u daarvoor enorm dankbaar.

Yesss! De inschrijving van EDD 2022 is voorbij en we zijn blij te
zien dat er weer veel kinderen (en hun ouders) zin hebben om er
samen een paar topdagen van te maken.

Opbrengst collecte
ReumaNederland

Ingezonden door Ineke van Kessel, coördinator
Empel

				
In de week van 21 maart tot en met 26
maart vond de jaarlijkse collecte plaats
van ReumaNederland. De opbrengst was
€ 1.606,50. Bedankt voor uw bijdrage!
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog bijdragen? U kunt heel eenvoudig via
de QR-code doneren. Dit duurt maar een
paar seconden. Collectanten bedankt!
Met uw hulp hebben we de opbrengst
gerealiseerd. Hopelijk kan ik volgend jaar
weer op u rekenen.

Stempeltje

Scholieren welkom!
Mochten er nog scholieren zijn die een maatschappelijke stage
moeten lopen dan zijn ook zij nog van harte welkom om zich aan
te melden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Op vakantie
Zoals jullie wellicht al gezien hebben is het thema ‘Met EDD de
wereld rond’. Dus we gaan met zijn allen op vakantie! Er zijn al
weer veel leuke activiteiten bedacht en ook de ‘serieuze zaken’
worden geregeld. Wij zijn er klaar voor, jullie ook?

Seniorenvereniging

Ingezonden door Sjan Engelbert-van Goch

Hier weer een berichtje namens de
seniorenvereniging.
In februari zijn we weer van start gegaan.
Eerst een vergadering en daarna een
gezellige kien en een loterij met veel
mooie prijzen. Op 17 maart hadden
wij een gezellige muziekmiddag met
blaasorkest Melodie uit Gemert. Ze
waren geweldig goed en alweer was er
een prachtige loterij. Op 14 april was er
weer een paaskien. Iedereen kreeg een
doosje eieren mee. De loterij had ook
weer mooie prijzen. Wat er in mei gaat
gebeuren, dat is nog een verrassing.
Graag nodig ik hierbij senioren uit die
nog niet bekend zijn met onze vereniging
om eens te komen kijken. Neem
daarvoor contact op met ons bestuur via
seniorensecretariaatempel@gmail.com
(Jan Brouwers).
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Aangeboden
Wegens overlijden aangeboden: een
zo goed als nieuwe scootmobiel:
Quingo Vitess 2 met de “5 wielen”.
Tel.: 073-6414600, Gert-Jan Engelbart,
St.Landolinuslaan 11, Empel.

www.empelsnieuws.nl
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Feest op ‘t Wikkie
Ingezonden door Lambert Caljouw

Op 15 april is een lammetje geboren op ‘t Wikkie. Het blijkt een rammetje te zijn en we noemen hem Merlot. Moeder en zoon
maken het goed. Merlot volgt z’n moeder als een schaduw en zij zorgt ook goed voor hem. De andere schapen en geiten laten
hem ook goed met rust. Misschien dat er nog wel een lammetje komt. We gaan duimen. [red: op 16 april heeft ook Coco een
gezond lammetje gekregen.]

De schildpadden zijn terug
Na 5 maanden verblijf in de garage, mochten de schildpadden
op een mooie zaterdag weer naar buiten. Ze waren helemaal
gelukkig in hun opgeknapte buitenverblijf en gingen meteen
lekker in het zonnetje zitten. Achteraf gezien hadden ze gewoon
buiten kunnen blijven, omdat het afgelopen winter nauwelijks
gevroren heeft. Helaas is één van de vijf schildpadden in z’n
winterslaap overleden. We hebben geen idee hoe oud ze precies
zijn, maar het was wel de grootste van het stel.
Parkieten ruilen
Zoals iedereen misschien wel heeft gezien kwamen er de
afgelopen jaren steeds meer parkieten in de volière. Om inteelt
te voorkomen, hebben we een grote ruilactie gehouden. Alle
mannetjes en flink wat vrouwtjes zijn naar een andere volière
gegaan en uit die voliere zijn er 4 mannetjes bij ons in de volière
gekomen. Zo houden we gezonde parkieten in de volière. Ze zijn
al gaan broeden, dus er zullen snel nieuwe parkieten bijkomen.
Hopelijk gaan onze valkparkieten ook weer een keer een nestje
uitbroeden.

Bezoek
Op 14 en 15 april kwam er een aantal kleuterklassen van
Caleidoscoop op bezoek bij ‘t Wikkie. Het was een groot feest.
Zowel voor de beestjes als voor de kinderen. Ze hebben Merlot
net gemist, maar dat was misschien voor de moeder nog
niet zo slecht, want die zou er wel nerveus van geworden zijn
waarschijnlijk.
Klusdag
Een paar weken geleden was er een klusdag op ‘t Wikkie.
Met een groep van zo’n 8 vrijwilligers hebben we de stal weer
eens goed uitgemest, de takken van de weides afgehaald, het
schildpaddenverblijf weer opgeknapt, etc. Zo kan ‘t Wikkie er
van de zomer weer tegen!
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.

Het lintje dat te laat kwam
Ingezonden door Huberdien van Goch

Afgelopen maand werden er weer volop lintjes uitgereikt aan vrijwilligers. Ieder die een
lintje krijgt, heeft deze op zijn of haar eigen en unieke wijze verdiend. De één wat meer
zichtbaar dan de ander.
Zo zijn er vrijwilligers die onopvallend heel veel werk verrichten voor de gemeenschap
en de medemens. Vrijwilligers die er altijd zijn, die zich vol inzetten en waar iedere
buurtgenoot of vereniging van weet: daar kan ik een beroep op doen.
Ties van Goch was zo’n vrijwilliger. Iemand die trouw en onopvallend zijn taken verrichtte,
niet vanuit zijn functie, maar omdat hij graag dienstbaar was en altijd voor de medemens
klaarstond. Afgelopen 26 maart zou er een lintje aan hem uitgereikt worden, bij het
afscheid om hem te bedanken voor alle jaren van inzet. Helaas kwam deze dag voor hem
te laat en postuum wordt het lintje ook niet meer uitgereikt.
Dus mocht je iemand kennen waarvan je nu denkt, dat is zo’n vrijwilliger, neem dan
actie! Wacht niet met de aanvraag omdat je misschien denkt dat anderen dat wel doen.
Neem zelf het initiatief voordat het te laat is. Die vrijwilliger verdient het écht om zo snel
mogelijk in het zonnetje gezet te worden!
Een verzoek voor het toekennen van een lintje kun je indienen bij de gemeente. Wil je
hulp bij het aanvragen of indienen van het formulier dan help ik je hier graag bij. Mijn
nummer is bij de redactie bekend. Waar zouden we zijn zonder alle vrijwilligers!

www.empelsnieuws.nl
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“WEY ZIJN OPEN EN JIJ BENT WELKOM”
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Door Marja van Kampen-Molenaar

Boven de entree van de voormalige huisartsenpraktijk Empel lezen wij: “Wey Gezondheidscentrum”. De Stempel, nieuwsgierig
als altijd, wandelt op een zonnige dinsdagmiddag spontaan naar binnen. De deur staat uitnodigend open en de geuren uit het
koffiezetapparaat lokken...
Wij ontmoeten er Alex Weyers, die samen met zijn broer Maikel
verantwoordelijk is voor Wey Gezondheidscentrum en graag
even tijd wil maken voor De Stempel. De koffie staat snel op tafel
en in een gemoedelijke sfeer vertelt hij dat zijn broer Maikel, de
fysiotherapeut binnen de familie, vandaag op één van de andere
locaties van Wey Gezondheidscentrum druk is. “Werken gaat
voor”. Dat vindt De Stempel ook.

zwangerschap. Verdeeld over de overige vestigingen ook
oefentherapie Cesar, podotherapie en psychosomatische
oefentherapie. De Stempel twijfelt of ze nog iets vergeten heeft,
maar op de website kunnen wij daarover alles te weten komen.

Wat is Wey Gezondheidscentrum?
Met Wey Gezondheidscentrum willen we een toegankelijke
en huiselijke sfeer uitstralen en met onze zorg en begeleiding
dicht bij de mensen staan. Ons doel is om eenieder zo goed
mogelijk te laten bewegen. Dat doen we met een enthousiast en
gespecialiseerd team van therapeuten.
Alex legt uit dat de Wey Empel de eerste vestiging is onder de
naam “Wey” De andere locaties, te weten Moleneind (Vught),
Uilenburg (centrum Den Bosch) en Rijen, acteren nu nog onder
de naam PMC (Paramedisch Centrum), maar zullen komend
jaar ook onder de naam Wey verder gaan. Fysiotherapie is de
corebusiness, maar elke vestiging heeft daarbij zijn specifieke
disciplines, die op verzoek uitgewisseld kunnen worden.

Wey Gezondheidscentrum vindt samen de beste oplossing
Alex Weyers benadrukt nog dat bij Wey Gezondheidscentrum
zorg betekent: de tijd nemen die daarvoor nodig is met hun
filosofie: is er geen verbetering, dan zoeken we samen naar
alternatieven. Inmiddels hebben ze een groot netwerk van
specialisten om zich heen verzameld, zowel intern als extern. Dat
zorgt ervoor dat kwaliteit bovenaan staat.

Wat biedt Wey Empel ons
In Empel verzorgt Wey fysiotherapie, manuele therapie, (top)
sporttherapie, geriatrie fysiotherapie en bekkentherapie bij

Grote metamorfose Burgemeester de Bekkerstraat
De spiksplinternieuwe praktijk heeft, als je de oude van
de huisartsen voor ogen hebt, een ware metamorfose
ondergaan. Wanden verzet, dus ruimtelijker, veel licht, mooie
kleurstellingen, modern hout, licht gevlekte doorlopende
vloeren en fraaie verlichting. Verder veel glas, dat met één tikje
op de afstandsbediening ondoorzichtig wordt. “Noodzakelijk
als je behandeld wordt of je oefeningen doet”, constateert
De Stempel. Alex Weyers vertelt nog dat ze van veel lokale
Empelse ondernemers hulp hebben gehad bij de inrichting naar
ontwerp van Fabienne van der Graaff van Fabies. De uitstraling is
‘huiskamerwarm’ en dat kunnen wij bevestigen.

Als De Stempel weer buiten staat, denkt ze na over dit
onderhoud. Comfortabel dat elke therapeut zijn specialiteit
heeft en wíj de luxe om daaruit te kunnen kiezen. Volgens ons
is Wey een aanwinst met een mooie ambiance en, het aller-,
allerbelangrijkst, kennis van veel diverse technieken.
Loop maar eens binnen!
Info: www.pmcmoleneind.nl en binnenkort www.wey-gz.nl ;
Telefoon: 073-656 11 33.

Bossche kunstenaars exposeren met ‘Fragile Freedom’ in Empel
Door de redactie

Beelden, objecten en schilderijen als uiting van de kwetsbaarheid van onze vrijheid.
Tot nu toe is het jaar 2022 een jaar van schokkende gebeurtenissen en veranderingen gebleken.
Geïnspireerd door de kwetsbaarheid van onze vrijheid voelde kunstenaar Pierre van Dijk zich gedwongen
om het impressionisme te verlaten en verder te gaan in het het abstract expressionisme. Kunst is tenslotte
het enige dat zowel continu beweegt als in stilte luistert naar de ziel. De schilderijen in de serie ‘Fragile
Freedom’ zijn poëtisch en kwetsbaar en bieden een licht van hoop en eeuwigdurende beweging in zowel
verbeelding als verlangen.
Kunstenaar John van Nistelrooij bleef zichzelf steeds andere vragen stellen en duwde de materie om te
doen wat de vorm niet eerder had gedaan. Zijn objecten ‘Leaden Load for Rwanda’ en ‘Syria 2017 – Iraq
2017’ zijn emotioneel beladen reacties geworden op de gebeurtenissen. John’s beelden en objecten bevinden zich in een beschouwing van de ruimte en beperkingen van vrijheid. John werkt met de materialen
hout, goud, lood en marmer.
De opening van expositie ‘Fragile Freedom’ was op zondag 17 april. De expositie duurt nog t/m 29 mei
2022. Werk in het thema van de expositie zal het hele jaar te zien zijn. U bent van harte welkom!
Bezoekadres: Galerie Atelier Pierre, Burgemeester Godschalxstraat 68, 5236 AC, Empel. Tel: +31-(0) 6 83 24 52 76. Voor openingstijden zie www.artpierre.com .
“Men vindt elkaar alleen in vrijheid” - Pierre & John
www.empelsnieuws.nl

7

mei | 22

8

www.empelsnieuws.nl

mei | 22

Polderen

Door Ton Geerts; historische foto’s collectie Rein van Uden; overzichtskaart zie openstreetmap.org

Het Nederlandse overlegmodel wordt vaak ‘polderen’ genoemd. Overleggen totdat iedereen blij is. Het kost tijd, maar mits goed
uitgevoerd heb je aan het einde geen verliezers en het optimale resultaat. Wij kennen de polder natuurlijk als geen ander omdat
er één grenst aan ons eigen dorp.
De Maas
Onze polder is er, omdat de Maas langs ons
dorp stroomt. Eigenlijk is ons dorp er zelfs,
omdat de Maas hier stroomt. In de jonge
steentijd (5300 voor Christus) moeten er al
mensen gekozen hebben voor de plekken
waar nu ’s-Hertogenbosch en Rosmalen liggen dankzij dekzandruggen in het landschap
die hoger liggen en daardoor niet overstromen. Met een flinke sprong in de tijd komen
we bij De Tempel van Empel, die is opgericht
rond het begin van onze jaartelling. En met
nog zo’n sprong, zien we ons dorp terug in
de Zuiderwaterlinie die een belangrijke rol
speelde in de Tachtigjarige oorlog (15681648). Er is dus een rijke historie in onze
polder.
Natte voeten
De plek waar Empel nu ligt is echter nog helemaal niet zo lang droog onder de voeten. Tot 1942 was er bij Cuijk namelijk de Beerse
Overlaat. De dijk beschermde het land tegen overstromen, maar als het water te hoog werd, liet men bij de overlaat het water uit de
Maas de polder inlopen om dijkdoorbraken te voorkomen. Dit water kwam dan helemaal tot aan Den Bosch en de hele polder stond
dan dus vol met water.
Dwarsdijken
Om het binnendijkse water enigszins te kunnen coördineren, zijn er in de polder
dwarsdijken aangelegd. Je ziet dat nog steeds goed als je van Empel richting MarenKessel rijdt (Hustenweg). Ter hoogte van Vers Vleesboerderij Savelkouls passeer je de
Hoefgraaf afwatering (brede sloot), die het water uit de polder, waar onder andere
de Groote Wielen gebouwd is, afvoert. Een klein stukje verder gaat het bruggetje
eerst over de Hertogswetering, die zelfs tussen twee dijken ligt, en over de Roode
Wetering die het meer noordelijke water afvoert. Gewande is het laagste punt van
het overstroomgebied en daar wordt het water weer de Maas ingeleid.
Empel
Na de oorlog is men begonnen met het bouwen van Empel op de plek waar het dorp
nu ligt. Met het afsluiten van de Beerse Overlaat, overstroomde ons dorp niet meer
en werd de grond dus het hele jaar door bruikbaar. Veel boerderijen zijn in die tijd
gebouwd in de polder. De landbouw werd grootschaliger en dit gebied bood die
kans. Inmiddels heeft een aantal boerderijen juist weer plaatsgemaakt voor
woningen.

Uitwateringsschuiven gemaal rond 1965

Droge voeten
De overgebleven polder tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss krijgt
ook een nieuwe bestemming en speelt een heel belangrijke rol in
de energietransitie. Zowel de gemeente ‘s-Hertogenbosch als de
gemeente Oss heeft namelijk besloten dit gebied in te gaan zetten
voor wind en zonneparken. Een mooie toekomst waarmee wij in
onze tijd het gebied ook weer kunnen inzetten om de toekomstige
generaties net zo’n prettige leefomgeving mee te geven als wij van
onze ouders en grootouders kregen. Polderen en droge voeten zijn
dus niet iets van ver weg in Den Haag of Brussel, maar meer letterlijk daar, waar wij met onze voeten in de klei staan.

Gemaal in Gewande rond 1900

www.empelsnieuws.nl
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Nieuws van tennisvereniging Asmunt
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Ingezonden door Kjell Bröcking, verenigingscoördinator TV Asmunt

TV Asmunt is met 850 leden een van de grootste tennisverenigingen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met ruim 25% aan
jeugdleden is de club zelfs koploper. Het is ook een financieel heel gezonde club. Zelfs met de grote investeringen in de afgelopen
jaren in het kader van o.a. duurzaamheid (ledverlichting en zonnepanelen).
Sportief én gezellig
Het is een gezellige vereniging met een dorps karakter,
ambitieus en toegankelijk voor elk speelniveau. We stellen als
randvoorwaarde dat ieder nieuw lid in staat moet zijn tennis te
leren spelen. Hiervoor zijn trainers en tennisbanen beschikbaar
en worden leden in staat gesteld 365 dagen per jaar te kunnen
spelen. Het paviljoen is altijd geopend van ‘s ochtends tot ‘s
avonds voor de ‘derde helft’.
Activiteiten
Door het jaar heen worden tal van activiteiten georganiseerd
voor de jeugd en volwassenen. Voor elke doelgroep
is er volop aanbod. Denk aan interne competities en
clubkampioenschappen, maar ook aan gezelligheidstoernooien,
mede om nieuwe leden te laten integreren. Binnen Asmunt
besteden we veel tijd en energie aan onze jeugdleden en onze
jongvolwassenen. Samen met onze Tennisschool Tennis Every
Day en alle vrijwilligers omtrent jeugd, bieden we gedurende het
jaar een scala van tennis- en niet-tennisgerelateerde activiteiten
aan.

Open Dag bij Savelkouls

Schooltennis
Er zijn goede contacten met de scholen in Empel en er wordt
regelmatig ‘schooltennis’ gegeven. Dan wordt de gymzaal voor
de onderbouw omgetoverd tot een tennisparadijs en wordt de
bovenbouw uitgenodigd om op onze vereniging kennis te komen
maken met tennis. In de week van 16 mei wordt een nieuw
project opgestart op ‘t Wikveld: ‘De week van Tennis’ waarbij
alles in het teken staat van tennis, voor iedereen van de kleuters
tot aan de schoolverlaters.

Nieuw sponsorprogramma
Als vereniging zijn we momenteel druk bezig met een vernieuwd
sponsorprogramma. In dat kader hebben we al verscheidene
zaken opgestart en vernieuwd. Zo hebben we een nieuwe
sponsorbrochure, is het gedeelte ‘sponsoring’ op de website
aangepakt en hangen er nieuwe promotiesponsorborden langs
de banen. We willen met dit nieuwe programma lokale bedrijven
verbinden en iedere sponsor meer zichtbaarheid geven, met als
doel de club financieel gezond te houden en de hoogwaardige
kwaliteit van ons park te behouden.
Onze commissie bestaat louter uit vrijwilligers en we kennen niet
iedereen persoonlijk, daarom nodigen we u alvast van harte uit
om een kijkje te nemen op onze website:
https://www.tvasmunt.nl/sponsoring. Wellicht kunnen wij iets
voor elkaar betekenen.
Vooruitkijken
Wat zijn onze plannen? We starten deze maand nog met
een opknapbeurt van alle kleedkamers en toiletten, er lopen
onderzoeken over de realisatie van eventuele padelbanen, het
buitenmeubilair wordt vernieuwd en op korte termijn wordt een
vaste barbecueplek gerealiseerd.
Kom erbij
Tennis is een sport die je op elke leeftijd kan beoefenen en waar
je de individuele sporter in jezelf kan ontdekken.
TV Asmunt is een leuke tennisvereniging die continu in
ontwikkeling is en meegaat met de tijd op allerlei vlakken. We
hebben een zomerlidmaatschap voor de maanden juni t/m
augustus waarbij je voor een heel leuk bedrag gedurende deze
3 maanden zoveel mag tennissen als je wilt. Kijk voor meer
informatie op https://www.tvasmunt.nl/lidmaatschap.
Vragen? Mail ons op info@tvasmunt.nl.

www.empelsnieuws.nl
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We’re Hiring!
Medewerker bediening
vanaf 17 jaar

Medewerker spoelkeuken
vanaf 15 jaar

Ben jij ons nieuwe teamlid?
stuur een appje naar 073 - 644 80 60
of mail naar rens@deblauwesluis.nl
of bel direct naar 073 - 644 80 60!

Tot gauw!
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Parochienieuws

Ingezonden door pastor Piet de Jong

Maria is weer thuis
Op zondag 27 maart 2022 werd de gerenoveerde Mariakapel met het door Rien en Mieke Moonen terug geschonken Mariabeeld ingezegend. Dat was een heel bijzonder moment, want het gaat niet over zomaar een beeld; het gaat om een beeltenis die verbonden
is met een belangrijk stuk geschiedenis van onze kerk in Empel en van de familie Moonen. Het beeld kwam zwaar verminkt onder
het puin van de door oorlogsgeweld kapotgeschoten kerk van Oud Empel tevoorschijn. Pastoor Claassen legde het verminkte beeld
op de zolder van de pastorie. In de jaren ’70 wilde de toenmalige pastoor van het beeld af en vertrouwde het toe aan de zorg van
Mieke en Rien Moonen. Na een opknapbeurt kreeg het beeld een prominente plek in hun huis. Het stond daar prachtig in een nis
aan het eind van de gang. Het heeft daar 47 jaar gestaan. In het najaar van 2020 kwam Rien na de mis naar me toe en zei tegen me:
Mieke en ik gaan verhuizen, maar wij vinden dat Maria in Empel moet blijven. En zo geschiede. De Empelnaren vinden het bijzonder
dat hun Maria weer terug is in onze na de oorlog herbouwde Landelinuskerk. Zij hebben het beeld opnieuw in hun hart gesloten.
Elke zondag staan de kaarsenstandaards vol met brandende lichtjes. Moeder Maria blijft Empel nabij.

Gaat onze kerk sluiten?
Op 20 maart kopte het Brabants Dagblad op de voorpagina: ‘Parochie moet zes kerken sluiten: ‘Onvermijdelijk’’. Dat leidde in Empel
onmiddellijk tot heel wat bezorgde reacties. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van de pers. Gelukkig is de werkelijkheid wat genuanceerder. Zeker, het is voor het kerkbestuur van onze parochie - nu het kerkbezoek, het aantal priesters en de inkomsten steeds
verder teruglopen - een hele opgave om de kerk vitaal te houden. En dan zijn pijnlijke maatregelen soms onvermijdelijk. De sombere
prognose is dat op lange termijn ‘s-Hertogenbosch het zal moeten doen met slechts twee priesters en twee kerken: een kerk aan de
westkant van Den Bosch en een kerk aan de oostkant. Empel vormt samen met Rosmalen en De Groote Wielen de oostkant. Deze
herschikking is gedacht vanuit een economische werkelijkheid.
Er is ook een andere werkelijkheid en hierin is de vraag: hoe houden wij de Christelijke boodschap van barmhartigheid en gerechtigheid vitaal in een alsmaar zakelijker en harder wordende wereld? In onze wereld komen welzijn en geluk van mensen immers steeds
meer onder druk te staan. We moeten daarom niet enkel denken in sombere scenario’s van krimp en sluiten. We moeten nieuwe
wegen inslaan nu het duidelijk is dat de huidige en komende generaties op een andere manier kerk willen zijn om aan de kerk zin
te kunnen ontlenen. Hoe dan? Dat is een uitdaging die we samen moeten aangaan. Daar zijn we in Empel al volop mee bezig. Dat
ziet het kerkbestuur ook en daarom hebben wij de toezegging nog zeker tien jaar door te mogen gaan als de gemeenschap daar zelf
actief de schouders onder zet. Daarbij moeten we ons realiseren dat we geen eiland zijn, want daar redden we het niet mee. Met
het oog op de toekomst is samenwerking met Rosmalen en de Groote Wielen noodzakelijk. Die toekomst is al begonnen, laten we
daarom samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden en de handen uit de mouwen steken.

Ontmoeten kun je leren
bijdrage namens Farent

Voel jij je wel eens alleen of eenzaam en zou je hier iets aan willen doen? Dan is ‘Ontmoeten kun je leren’ misschien wel iets voor
jou. Een cursus voor volwassenen waarin je leert wat je kunt doen om je minder vaak alleen te voelen. Omdat niemand eenzaam
hoeft te zijn! Deelname is gratis.
Vanuit het Regionaal Trainingscentrum start Farent samen met MEE de cursus ‘Ontmoeten kun je leren’. Je gaat op je eigen tempo werken aan zelfvertrouwen, keuzes maken en
stappen zetten. Je komt samen in een groep waarin je ervaringen deelt, herkenning vindt
en kunt oefenen. Je leert jezelf beter kennen in wat jij wil en hoe jij aan (sociale) contacten wil werken op een manier die bij jou past. Deelnemers ervaren dat het niet alleen de
omstandigheden zijn die hun leven bepalen, maar dat zij zelf weer regie voelen en meer
grip op hun leven krijgen.
We starten vanaf 18 mei 2022: 8 bijeenkomsten van 2,5 uur in een groep van maximaal 10 deelnemers bij Farent, Rogier van der
Weijdenstraat 2, ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie en aanmelding: 088-368 68 90, maandag t/m donderdag van 08.30 tot
12.30u. www.regionaaltrainingscentrum.nl/volwassenen/ontmoetenkunjeleren
www.empelsnieuws.nl
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Patricia Joosten: een rechtdoorzee sportmasseur
Door Marja van Kampen-Molenaar

De Stempel is gewoon benieuwd naar wat sportmasseur Patricia Joosten onderscheidt van de al in ons dorp gevestigde
fysiotherapeuten, sportmasseurs en personal trainers. Om daarachter te komen, bellen wij aan bij Graanakker 12.
Patricia blijkt een ongedwongen
jeugdige vrouw van midden 40
met een sportief uiterlijk. Haar
openhartigheid én directheid
doen prettig aan en geven snel
een gevoel van vertrouwen.
Mooie eigenschappen voor een
masseur.

Sport speelt een hoofdrol in haar leven
“In 2020 heb ik het examen sportmassage afgerond, ben nu
NGS gecertificeerd”, aldus Patricia. Ze is vertrouwd met sport en
sportblessures door begeleiding bij volleybal. Nu bij Donki Sjot –
grappig fonetisch voor die dolende ridder – in Den Dungen, waar
haar 3 ‘meiden’, haar dochters, ook spelen. Nu ze successievelijk
de deur uit gaan, kwam ze op het idee officieel de opleiding
sportmassage te volgen. “Het examen viel niet mee. De kennis
van alle spieren met hun Latijnse namen kostte best wat kruim”,
bekent ze eerlijk. Onlangs heeft ze de cursus ‘Cupping’ afgerond.
Cupping dringt diep door tot in de bindweefsellaag, dat zich om
spieren en gewrichten bevindt. Het vacuüm zorgt voor activering
van de bloedstroom met als gevolg een betere doorbloeding.
Ze laat een klein siliconen ‘bakje’ zien, dat op de huid geplaatst
wordt en waarin wordt geknepen. “Met heen en weer bewegen
bevorder ik....“. De Stempel knikt snel, stóp, het hoeft niet
té vakkundig te worden! Haar kennishonger is nog lang niet
gestopt, binnenkort gaat ze de cursus Bindweefselmassage
volgen.

Massage verbetert het algemeen welbevinden
(Sport)massage verbetert de spierconditie en de doorbloeding,
die weer zorgt voor het afvoeren van afvalstoffen en dus een
sneller herstel. Daardoor betere sportprestaties en minder
snel blessures. Niet-sporters hebben er ook veel aan, want
massage zorgt voor minder stress, slaapbevordering, verbeteren
stofwisseling, evenwichtiger zijn en pijnen verminderen sterk.
Samengevat: massage verbetert het algeheel welbevinden.
Mensen komen hier met rug-, nek- of schouderklachten, maar
constateert Patricia dat een
arts of fysiotherapeut nodig is,
dan verwijst ze linea recta door.
“Oh, misschien is ‘t juist voor dit
jaargetijde een tip: kinesiotaping“.
De Stempel trekt vragend de
wenkbrauwen op en dan lachend:
“Taping geneest hooikoorts niet,
maar zorgt bij 85% van de cliënten
voor vermindering van klachten.
Er wordt op de rug, rondom de
schouders een tape geplakt. De tape verlicht ook bij pijn en
blessures en zelfs bij menstruatieklachten”.
De Stempel is verrast door haar open mind. Zou dat komen,
omdat ze geboren en getogen is op Texel, in een frisse veilige
weidsheid? Dus, last van rug, schouders, nek, stress of
hooikoorts: laat je verrassen! En 25 euro voor een half uur kan
geen belemmering zijn! Patricia, máák er wat van, veel succes.
Meer informatie op:
www.joostensportmassag.wixsite.com/patriciajoosten en/ of
joostensportmassage@gmail.com, Facebook en Instagram.

Donatieles Yoga: Zeg het met een kus
Ingezonden door Helga van Geldrop

In samenwerking met Sociaal Cultureel Centrum d’n As organiseert Yogapraktijk PUUR
een donatieles yoga op zondag 15 mei 2022. Doel is om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de Ronald McDonald Huizen en specifiek het huis in Tilburg.
Een groep enthousiastelingen, Team Lekker Lekker Lôpe, uit onder meer
’s-Hertogenbosch en Rosmalen, doet mee aan de HomeRun op 25 en 26 juni 2022. Dit is
een sponsorevenement voor de Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen. Naast de
nodige training is het team volop in de weer om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit
goede doel.
Helga van Yogapraktijk PUUR doet als begeleider voor de derde keer mee aan de
HomeRun. Haar motivatie komt voort uit haar eigen ervaring met een Ronald McDonald
Huis.
“Omdat er iedere dag weer gezinnen te maken krijgen met een ziek kind, blijft het
belangrijk dat er mogelijkheden zijn om als ouder(s) dicht bij het ziekenhuis te zijn.
Uit mijn eigen ervaring in 2005 kan ik vertellen dat het Ronald McDonaldhuis een fijn
thuiskomen is. De HomeRun symboliseert het doorzettingsvermogen dat ouders van zieke
kinderen nodig hebben.”

Donatieles Yoga
Zeg het met een kus

Doe je mee?
Op zondagochtend 15 mei organiseren we een donatieles yoga.
Op basis van wat je kunt missen.
Lenig of niet, yoga ervaring of de eerste keer? Je bent welkom!
Met team Lekker Lekker Lôpe staan we in juni voor de derde keer
aan de start van HomeRun. Een sponsorloop van 240 km in 24
uur. Onze opbrengst gaat naar het Ronald McDonald huis
Middenwest Brabant. Daarmee kunnen ouders dicht bij hun zieke
kind in het ziekenhuis verblijven.
Voor die kus, knuffel en o zo belangrijke nachtzoen.
Daarom deze donatieles, georganiseerd door teamlid
Helga van Geldrop van puuryoga.nl. Met gastvrij Sociaal Cultureel
Centrum d'n As in Empel, die de zaal ter beschikking stelt en zorgt
voor een kop koffie of thee na de yogales.
Voor jezelf een ontspannen beweegmoment én voor de ouders
een rustplek in de hectische periode van ziekenhuisopname[-s].
Zien we je daar?
Hartegroet,
team Lekker Lekker Lôpe

info@puuryoga.nl

06-43460755
Sociaal Cultureel Centrum d'n As, Empel

Doe je mee aan de donatieles? Helga verzorgt een laagdrempelige les in D’n As en hoopt
hiermee een mooie bijdrage voor het Ronald McDonald Huis in Tilburg op te halen.
Meer informatie en aanmelden: Helga van Geldrop. 06-43460755 info@puuryoga.nl .
www.empelsnieuws.nl

10.30-12.30 uur
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Recept havermoutmuffins met blauwe bessen
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Veel Nederlanders ontbijten (en lunchen) elke dag hetzelfde. Vaak uit gemakzucht. Voor je lijf is het
echter aan te raden om te variëren in ontbijt (en lunch). Op die manier krijg je veel meer verschillende
voedingsstoffen binnen.
Hieronder een recept voor gezonde ontbijtmuffins. Maak ze op een moment dat het jou uitkomt en vries ze
vervolgens in. Dan hoef je ze alleen nog maar de avond ervoor uit de vriezer te halen en ’s ochtends even op
te warmen. 1 muffin bevat 170 calorieën. Als ontbijt zijn 2 muffins een aanbevolen hoeveelheid. Je kunt ook 1
muffin als tussendoortje nemen.
Ingrediënten (voor 6 stuks)
•
1 banaan
•
125 gram havermout
•
2 eieren
•
1 tl bakpoeder
•
125 ml melk
•
1 kneep honing
•
1,5 el gesmolten kokosolie
•
125 gram (diepvries) blauwe bessen

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 175 graden.
2. Prak de banaan in een grote kom en voeg de havermout,
eieren, honing, bakpoeder, melk en kokosolie toe. Roer goed
door elkaar.
3. Spatel de blauwe bessen door het mengsel.
4. Verdeel het beslag over een muffinvorm en bak de muffins
in ongeveer 25 minuten gaar.
5. Laat afkoelen en bewaar in de koelkast of vriezer. In
de koelkast kun je ze 2-3 dagen bewaren. In de vriezer
ongeveer een maand.
Heb je geen zin of tijd zelf te bakken? Je kunt deze ontbijtmuffins
en andere gezonde producten ook bij mij bestellen:
www.personalvoedingscoach.nl/bestellen

D’n Hof

Ingezonden door de Werkgroep Diaconie

Pastoraal Centrum
D'n Hof Empel

Pastoraal Centrum
D'n Hof Empel

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 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.
Heb je interesse? mail dan 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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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 bestuursvergadering van 5 april 2022
Aanwezig:
Voorzitter: dhr. J.W.F. Hoskam
Secretaris: mw. J. Pawiroredjo – de Jezus
Leden: dhr. F.H. van Ballegooyen, dhr. A. Bergenhenegouwen, dhr. H.K.C.G. Burger, dhr. R.J. van der Burgt, dhr. R.A.J.M. van de Graaf,
dhr. V.A.A. Heitkamp, dhr. D.G.L. Meeusen, dhr. R.H.A.J. Ogink en dhr. G.P.W. van der Velden
Installatie van de leden van de BR Empel en Meerwijk
Dhr. Hoskam opent de bijeenkomst om 20.20u en heet de aanwezigen welkom.
De beoordelingscommissie, bestaande uit dhr. Van Ballegooyen en dhr. Bergenhenegouwen, heeft de geloofsbrieven onderzocht en
akkoord bevonden. Vijf leden nemen afscheid van de BR, te weten mw. Hendrix, mw. Van de Sande, dhr. Blanksma, dhr. De Greef en
dhr. Trommar. Dhr. Hoskam start vervolgens de beëdigingsprocedure. Daarna feliciteert hij de leden met hun benoeming. Hij wenst
hen heel veel succes en plezier toe in de komende periode, waarin zij weer een positieve bijdrage kunnen geven aan de ontwikkeling
van Empel, Meerwijk en Gewande. De BR Empel en Meerwijk bestaat uit dhr. Van Ballegooyen, dhr. Bergenhenegouwen, dhr. Burger,
dhr. Van der Burgt, dhr. Van de Graaf, dhr. Heitkamp, dhr. Meeusen, dhr. Ogink en dhr. Van der Velden.
De taakverdeling vindt plaats op 10 mei 2022.
Kascontrole
Dhr. Van de Graaf heeft de kas gecontroleerd. Deze is akkoord bevonden. Er wordt vervolgens décharge verleend aan dhr. Van
Ballegooyen.
Sluiting
De heer Hoskam sluit de vergadering om 20.32 uur. De eerstvolgende openbare vergadering vindt plaats op dinsdag 17 mei 2022.

Maak kennis met de bestuursraad
Empel & Meerwijk; periode 2022-2026!

Aafko
Bergenhenegouwen

Ruben
Ogink

Dave
Meeusen

Frank
van Ballegooyen

Viktor
Heitkamp

Samen gaan we
voor een nog
mooier Empel!
Roel
van de Graaf

Harold
Burger

Bestuursraad
Empel & Meerwijk

www.empelsnieuws.nl

Bestuursraad

Geert
van der Velden

Ronald
van der Burgt

bestuursraad Empel
bestuursraadempel.nl
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Brabant in beeld: dorpsfilms

Colofon

Tussen 1948 en 1970 laat zakenman Johan Adolfs ruim 1.500 Nederlandse dorpen
vastleggen op film. Ook in Brabant filmde zijn ‘Landelijke Filmactie’ honderden
plaatsen. Van Aalst tot Zeeland is het Brabantse dorpsleven vastgelegd.

De Stempel is een uitgave van en voor
Empelnaren, 6-wekelijks gratis huis
aan huis bezorgd in Empel, Oud-Empel,
Gewande en Krommenhoek, oplage 2550
stuks

Ingezonden bericht namens BHIC/Brabant in Beelden

Beeldredacteur Kaya van Dun van
BHIC/BrabantinBeelden: “En passant
registreerde hij hiermee een wereld die er
niet meer is. Een melkboer die verse melk
aan huis brengt, fietsende en spelende
kinderen in een rustige straat. Een man
die het gazon harkt terwijl zijn vrouw de
ramen lapt...”
Lokaal betaald
De muziekvereniging, sportclub, bond van
plattelandsvrouwen - of een andere lokale
partij - betaalde de film en vrijwel iedere
dorpsgenoot komt wel even in beeld.
De film werd in de zomer opgenomen
en als de film in de winter af was, kocht
iedereen een kaartje om naar zichzelf
en de buren te komen kijken tijdens een
filmavondje. Hilariteit alom en succes
verzekerd.
Eén van de films die, sinds het ‘live’ gaan
van de site op 19 april, bekeken kan
worden is de dorpsfilm van Maren-

Kessel. Momenteel wordt hard gewerkt
om meer dorpen toe te voegen. Bekijk de
beschikbare films op:
www.brabantinbeelden.nl/themas/
dorpsfilms

Help mee!
Ben je zelf nog in het bezit van zo’n
film of ken je iemand die er nog een
heeft, zoals de heemkundekring of
harmonievereniging? Neem dan
contact op. Je kunt mailen of bellen
met Mathilde Min en Kaya van Dun van
BrabantinBeelden, telefoon 073 681 85
00, e-mail: info@brabantinbeelden.nl.

Beweegmaatjes gezocht

Ingezonden door Caroline Douwes, Reinier van Arkel

Sporten en bewegen is goed voor de psychische gezondheid.
Daarom zoeken medewerkers van het Sportloket van Reinier
van Arkel vrijwilligers voor het project
‘Beweegmaatjes’.
Met elkaar in beweging
Voor mensen met een psychische
aandoening zijn sport en bewegen vaak
niet vanzelfsprekend. Terwijl dit hen kan
helpen om meer vertrouwen in zichzelf
te ontwikkelen en een belangrijke manier
kan zijn om mee te doen in de buurt.
Het Sportloket koppelt vrijwilligers
en deelnemers aan elkaar die samen
als beweegmaatjes gaan bewegen,
want samen bewegen is gezelliger en
motiverender.

Plezier in bewegen doorgeven
Samen wandelen, fietsen of een balletje
trappen op een Cruijff Court in de buurt
zijn voorbeelden van sportieve activiteiten
die beweegmaatjes samen ondernemen.
De beweegmaatjes worden aan elkaar
gekoppeld op basis van wederzijdse
interesse. Doelen waar beweegmaatjes
aan werken zijn onder andere plezier in
het bewegen (terug)vinden, het vergroten
van het sociale netwerk en aansluiting
vinden bij het beweegaanbod in de buurt.
Doe je mee?
Wil je als vrijwilliger regelmatig met
iemand gaan bewegen? Dan verwelkomen
we jou graag als beweegmaatje. Voor
meer informatie kun je ons mailen:
sportloket@reiniervanarkel.nl of bellen:
06-51112581

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
T 073-6430101 | E info@veldenbeheer.nl | I www.veldenbeheer.nl
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