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Na 65 jaar neemt Vrouwenbond NKV Empel afscheid en kijkt terug
Door Wilhelmien Langewouters, namens het bestuur van NKV Empel

Het is 65 jaar geleden dat Jo de Ruyter tegen haar broer Jan
zei: “Waarom hebben de mannen een bond die opkomt voor
hun rechten en de vrouwen niet?” Waarop zij als antwoord
kreeg: “Dan richt jij die toch op!” En zo werden de koppen bij
elkaar gestoken en werd de Vrouwenbond NKV Empel in 1957
opgericht.

Veel was er in die tijd voor dames niet te doen buiten hun
gezin. Hier in Empel was er het winkeltje van Fieke en bakker
Jan Prinsen, de taxi van Kooijmans en de bus van Jan Smits. De
dames kwamen weinig buiten het eigen dorp en op vakantie
gaan kende men niet. Er was geen centrale verwarming of
elektrische wasmachine, geen computer of tv, geen baantje
buitenshuis, geen auto en soms zelfs geen fiets.
Het begin
Jo de Ruyter, Jo van Kees Kuijken, Jo van Klaas van Rooij en Gon
van Jaat van Muijlekom vormden het eerste bestuur van de
vrouwenbond. Zij organiseerden gezellige avonden, ingevuld met
voordrachten, zelfgemaakte gedichten en zelfgemaakte liedjes.
Met Sinterklaas werd er gerijmd en waren er cadeaus van 10
gulden. Met Kerst begon de avond met een gebed van pastoor
Claassen, gevolgd door kerstliederen en voordrachten. Natuurlijk
met een kopje koffie en kerstbrood erbij. Al gauw werden er ook
reizen georganiseerd naar Den Haag, Scheveningen, Madurodam
en vele andere plaatsen.
Voorlichting
Ook werd er veel aan voorlichting gedaan. Denk aan het omgaan
met de moderne tijd. Wat zijn de voordelen van centrale
verwarming? Waarom overgaan op koken op gas of elektrisch?
Over een gezonde levenswijze, veiligheid en geboortebeperking.
Over douchen in plaats van één keer in de week in de teil.

www.empelsnieuws.nl

Van 40 naar 60 jaar NKV
25 jaar geleden hebben Sjan Engelbert, Han Kuper, Marianne
Brouwers en Dinie van der Dussen het stokje overgenomen. Ook
zij hebben voor mooie avonden, reizen en fietstochten gezorgd.
Zo waren er de uitstapjes naar Duitsland of de breifabriek.
Ook de vele kerstavonden (en paasdagen) met zelfgemaakte
bloemstukjes en groen van Johan Engelbert, de koffietafel en
kersthapjes, muziek van de Drunense Gezellen of van Cousins
Empel en, niet te vergeten, Jacqueline van Boekel als kerstman.
Verder informatieavonden met vele uiteenlopende
onderwerpen. Van drugs, politie en veiligheid, tot notaris- en
bankzaken en thuiszorg. Avonden over make-up, sieraden en
kleding, waaronder oude poffers en moderne hoedjes. Ook
de mooie reis bij het 60-jarig bestaan staat nog vers in de
herinnering.
De laatste jaren
Vijf jaar geleden trad er weer een ander bestuur aan, met daarin
nog steeds Sjan Engelbert als voorzitter en verder Els Chun,
Rianne Engelbert, Jacqueline van Boekel, Jolanda Willemen en
Wilhelmien Langewouters. En weer mooie avonden maar helaas
geen reisjes meer vanwege de oplopende leeftijd en een steeds
kleiner clubje. Maar toch was het gezellig op de vele bingo-,
loterij- en muziekavonden. Ook in coronatijd hebben we elkaar
niet uit het oog verloren.

Aan alles komt een eind
Helaas komt na 65 jaar, vanwege het teruglopende ledental,
een einde aan NKV Empel. Op onze laatste bijeenkomst hebben
we een leuk uitstapje gemaakt, gevolgd door een lekker diner.
Joke van Rooij en Riek Merks, die 65 jaar trouw lid zijn geweest
hebben we in het zonnetje gezet. Ook Sjan Engelbert die 25 jaar
lang voorzitter is geweest willen we van harte bedanken. We
kijken terug op vele mooie jaren van gezelligheid. Dank daarvoor
aan het hele bestuur, aan al onze leden en aan iedereen uit
Empel en omgeving die ons daarbij ondersteund heeft.
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40 jaar Zonnebloem in Empel

Ingezonden door Nelly van Heijnsbergen; foto’s Jolanda de Wit

Op 6 mei 2022 hebben we in de voetbalkantine van RKVV Emplina ons
40-jarig bestaan gevierd met ongeveer 50 gasten en genodigden. In
de feestelijk versierde ruimte hebben we een mooi feest gevierd met
medewerking van vrijwilligers en onze eigen Zonnebloemers.
Een hartelijk welkom
Bij binnenkomst kreeg iedere gast een
corsage in de vorm van een zonnebloem
opgespeld. Dit werd zeer gewaardeerd.
Nadat iedereen had plaatsgenomen,
kregen de gasten een kopje koffie of
thee en een lekkernij met het getal 40 er
op. Daarna deed Mientje Verhallen een
openingswoord en heette iedereen van
harte welkom. Ook de speciale gasten van
het regiobestuur, de buurtzorg en Pastor
Piet de Jong werden welkom geheten.
Ook enkele oud-vrijwilligers waren
aanwezig.

Koffietafel met muziek
Na dit gedeelte kregen we een geweldige
koffietafel geserveerd. Intussen kwam
een muziekgezelschap de feestvreugde
opluisteren. Ze zongen en speelden
bekende Nederlandstalige liedjes wat erg
werd gewaardeerd. De medewerksters
van de Zonnebloem kregen ook nog een
cadeautje van de Buurtzorg.
Kom erbij
We hebben een fijne dag beleefd. We
hopen dit mooie werk nog vele jaren
te kunnen doen. We zijn wel op zoek
naar jongere mensen om ons in de
komende jaren te ondersteunen. Heb
je belangstelling? Kijk dan op www.
zonnebloem.nl/den-bosch-empel.
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Hulpouders welkom
bij EDD

Ingezonden door Team Empelse Doe Dagen

Wij zijn blij dat we dit jaar weer ca.
200 kinderen een leuke afsluiting van
de zomervakantie kunnen bezorgen!
Dit kunnen we echter niet alleen… Op
de dinsdag kunnen we nog hulpouders
gebruiken. Het gaat dan om het
begeleiden van een spel. Heb je een paar
uurtjes over op die dag dan zou je ons
en vooral alle kinderen een groot plezier
doen. Uiteraard zijn opa’s en oma’s ook
van harte welkom om te komen helpen!
Ook met hulp bij het op- en afbouwen
zijn wij ontzettend blij. Wil je een bijdrage
leveren aan de tofste week van de
zomervakantie? Stuur dan een mailtje
naar secretariaat@empelsedoedagen.nl .

Inhoud

Oorkondes
Dick van Honck richtte daarna het woord
tot Mientje. Zij kreeg een gouden speldje
met oorkonde. Daarna volgden nog
enkele vrijwilligsters die 10 of 20 jaar
of nog iets langer dit leuke werk doen.
Zij ontvingen een zilveren speldje met
oorkonde.

Zomerbridge in De
Lachende Vis in Oud
Empel
Ingezonden door Jan van den Berg

BC De Lachende Vis verzorgt in de periode
van 7 juni t/m 30 augustus
wekelijks een zomerbridgedrive op dinsdagavond in café De Lachende Vis in Oud
Empel.
Aanmelden per paar (uiterlijk 19.30 uur).
De kosten voor niet leden bedragen
2 euro.

www.empelsnieuws.nl

Zomerbridge
in Empel bij BC
Safety Play
Ingezonden door Winfried
Flapper

BC Safety Play verzorgt een wekelijkse
zomerdrive in de periode van 2 juni
tot en met 25 augustus (uitgezonderd
14 en 21 juli) op de donderdagavond in
Cultureel Centrum D’n As, Asmunt 3 in
Empel. Aanmelden per paar uiterlijk om
19.30u. Prijs voor niet-leden €2,50.
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Seniorenvereniging

Ingezonden door Sjan Engelbert-van Goch

Op 19 mei was er weer een gezellige middag. Dit keer verzorgd door een seniorenorkest
uit de Bommelerwaard. Ze zijn al ooit eerder geweest en waren nu dus opnieuw
gevraagd. Dat zegt toch wel wat over hoe goed ze zijn. Ook nu weer een hapje en een
drankje. De middag kon niet meer stuk. De mensen waren heel blij elkaar te zien. De
middag eindigde met een prachtige loterij. Het bestuur heeft zich weer van haar beste
kant laten zien.
We hopen dat er nieuwe mensen bij komen.
Voor meer informatie en een kennismaking, neem contact op met Jan Brouwers via
seniorensecretariaatempel@gmail.com.
3
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Exempel
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Ingezonden door Lennart Stachowitz, voorzitter

Seizoensopening 2022
Op 24 april opende Drumfanfare Exempel het seizoen 2022.
Met heerlijk weer presenteerden zowel Jong Exempel, de
Marchingband als Stageband NEXT zich op het veld aan de
Pottenbakker.

Met nummers van o.a. Queen, Madonna en Michael Bublé
opende NEXT officieel het nieuwe seizoen. Zichtbaar was de
blijdschap bij de muzikanten dat er weer voor publiek muziek
gemaakt mocht worden. Hoorbaar was dat het orkest, ondanks
het wegvallen van repetities door corona, goed gegroeid is.
Daarna was het de beurt aan Jong Exempel. Zij presenteerden
voor het eerst de nieuwe show “DANCE DANCE DANCE”. Een
show vol herkenbare muziek met bijhorende dansjes. Het
instuderen van deze show was nog geen 3 weken voor de
seizoensopening gestart en toch lukte het de jongens en meisjes
van Jong Exempel een mooi optreden neer te zetten.
De afsluiter van de dag kwam vanuit de Marchingband. Ook
zij hadden een primeur. Op de Pottenbakker presenteerden
zij voor de allereerste keer de nieuwe show “Tuin der Lusten”.

Een show gebaseerd op het drieluik van Jheronimus Bosch
waarin de muzikanten de toeschouwers zowel in choreo als in
muziek meenemen door het schilderij. De show Tuin der Lusten
zal aankomende zomer gepresenteerd gaan worden op de
wereldkampioenschappen (WMC) in Kerkrade in de allerhoogste
divisie. Ook op het marsonderdeel zal Exempel meespelen in de
allerhoogste divisie tijdens deze wereldkampioenschappen.
Open repetities
Wist je dat al onze repetities open zijn voor publiek? Het is
dan weliswaar geen officieel optreden maar het geeft wel een
mooi kijkje achter de schermen van onze voorbereidingen.
Jong Exempel repeteert elke vrijdag van 18.15 – 20.15 in
het repetitielokaal achter d’n As of op de Pottenbakker. De
marchingband elke woensdag van 19:45 – 22:00 in d’n As of
op de Pottenbakker. NEXT repeteert elke maandag van 20:00 –
22:00 in d’n As.
Agenda
Onze orkesten in actie zien? Dat kan op de volgende momenten:
• 18 juni – Streetparade & Taptoe Den Bosch (Marchingband)
• 17 juli – Zomerfestival St. Cecilia Rosmalen (NEXT)
• 29 t/m 31 juli – Wereld Muziek Concours Kerkrade
(Marchingband)
• 3 september – Taptoe Nieuwpoort (Marchingband)
• 11 september – Jeugmanifestatie Nationale Taptoe Ahoy
Rotterdam (Jong Exempel)
• 17 september – Taptoe Waalwijk (Marchingband)
• 24 september – Streetparade & Taptoe Lisse
(Marchingband)
• 8 oktober – Concert Andara Tilburg (NEXT)

Empel van Toen
Ingezonden door Rein van Uden

Hierbij een foto van de Wal in het oude
Empel. De Wal was het gedeelte van
Empel tussen de Schanshoek (waar nu de
A2 is) en de Alverwiel. De foto is van voor
de oorlog.
Op de voorgrond is de het huis van Dirk
van de Leur te zien. Zijn oliekar staat voor
het huis. Ernaast woonde Jos van Boekel.
Hij staat voor zijn huis en kijkt oplettend
naar de fotograaf.
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.
www.empelsnieuws.nl
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Koningsdag 2022: wat een feest!

Ingezonden door het Oranjecomité Empel; fotografie Gisela Merkuur

Wat hebben we genoten van een zonovergoten Koningsdag op de Brink!
Empel liep in groten getale uit om een fantastisch feestje te vieren.
Muziek
Traditioneel werd gestart met de ontvangst van de
gedecoreerden uit Empel. Na een prachtige aubade van Exempel
maakte een lange bonte stoet van versierde fietsen, steps en
skelters een ronde door Empel.

Gezelligheid
Wat hadden we een grote, drukke en gezellige vrijmarkt. Er zijn
mooie aankopen gedaan en spaarpotten gevuld. Op het terras
van Café De Sport werd er gepraat, gelachen, gedronken en
gedanst op de muzikale klanken van DJ Henri en het optreden
van zanger Rienie van de Kerkhof.

Spelen
De kinderen hebben zich goed vermaakt op de springkussens,
met spelen bij Nijntje Pleintje, knutselen, zichzelf laten
schminken of een mooie glittertattoo laten zetten. Voor de
waaghalzen was er een gigantische glijbaan, een stormbaan en
er kon worden gescoord bij de voetbalgoal.

Dank je wel
Dit mooie feest was niet mogelijk geweest zonder onze
fantastische donateurs en hulptroepen! Koen en zijn
medewerkers van Rako-Printing en Xander van Café De Sport,
bedankt voor de fijne samenwerking. Citytrainers Den Bosch en
alle mensen die ons geholpen hebben gedurende de dag: jullie
waren fantastisch! We hebben met z’n allen genoten!

Winnaars
Er zijn heuse bekers en medailles gewonnen. André Halewijn, dé
fietsenmaker uit Empel heeft de mooist versierde fietsen uit de
bonte stoet gekozen. De Broodspecialist had de moeilijke taak
om uit de vele cupcakes de lekkerste en mooiste te kiezen. En
ook ging de winnaar van de PlayStation FIFA-competitie met een
beker naar huis.

Volgend jaar weer
Zou je een bijdrage willen leveren aan dit fantastische feest voor
jong en oud? Versterk ons gezellige team en neem contact op
door een berichtje te sturen aan oranjecomite.empel@gmail.
com

Koningsspelen op ’t Wikveld!
Ingezonden door Marjan Huisman

Het is alweer een aantal weken geleden, maar de dag voor
de meivakantie waren op ons kindcentrum de Koningsspelen.
Studenten van de afdeling Sportkunde van Fontys Hogeschool
hadden een heel programma samengesteld voor alle leerlingen.
Als school vinden wij het bewegen en bewegend leren belangrijk
voor de ontwikkeling van het kind.
De leerlingen van locatie Zeis mochten ook gebruik maken van
het sportveld van Emplina. Het was mooi
weer en een geslaagde dag! Dank je wel,
Chairudin en Pien, voor deze fantastische dag!
Leerlingen van groep 1-2 A van juf Marjolein
en juf Anouk vertellen enthousiast wat ze
hebben gedaan:
www.empelsnieuws.nl

We hebben een hele leuke dag gehad. We
mochten buiten over een stormbaan heen
klimmen. Er was een grote glijbaan en je kon heel hard over
de baan rennen. We hebben koprollen gemaakt. In de gymzaal
mocht je allemaal spelletjes doen. In de klas gingen we een
leeuw knutselen of een vlag kleuren in de kleuren rood, wit,
blauw en oranje. We hebben een lekker ijsje op en we hebben
een film gekeken. Het was heel leuk allemaal.
Mocht uw kind in het schooljaar 2022/2023 4 jaar worden, kunt
u hem of haar aanmelden voor ons kindcentrum.
Op www.kcwikveld.nl vindt u informatie en via het
contactformulier kunt u een inschrijfformulier aanvragen.
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KC Caleidoscoop

Ingezonden door Mariëtte de Haas-Loef

Deze keer een bijdrage van de kinderen uit groep 7:
Verkeersexamen

Wij, kinderen uit groep 7 van KC
Caleidoscoop, willen graag iets vertellen
over wat wij doen op school. We zijn de
afgelopen maanden bijvoorbeeld druk
geweest met het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Dit was wel spannend.
Bij het theoretisch verkeersexamen
moesten we dit op de tablet maken. De
juf kon ons daarna meteen het leuke nieuws vertellen dat we
er allemaal voor waren geslaagd. Een paar weken daarna was
het praktisch verkeersexamen. Thuis hebben we eerst nog een
fietscontrole moeten uitvoeren om te kijken of onze fiets in orde
was. Tijdens het praktisch verkeersexamen gingen we een rondje
door Empel fietsen in tweetallen (dat vonden we wel fijn). Aan
het eind van de dag had de juf wederom goed nieuws voor ons.
Wij zijn heel blij en trots dat we het hebben gehaald.
Koningsspelen
Tijdens de Koningsspelen hebben we voor de groepen 1/2 een
spel voorbereid. We kregen steeds ongeveer 8 kinderen om het
spel aan uit te leggen en te spelen. Dit was erg leuk. De kinderen
waren heel lief en sommigen vonden het wel spannend. Daarna
zijn we lekker naar de Kastelentuin geweest en kregen we nog
van de ouderraad een lekker ijsje.

Schoolreisje
We hebben ook het schoolreisje inmiddels achter de rug en we
zijn gezellig met de groepen 5 t/m 8 naar de Efteling geweest. Dit
was heel erg leuk (en warm).
Oekraïne
We hebben ook nog met de groepen 7 geld opgehaald voor
Oekraïne. We hebben een markt georganiseerd waarbij ouders
en kinderen welkom waren. Ze konden onder andere het
volgende doen: blik gooien, nagels laten lakken, grabbelen,
cupcakes en spullen kopen en nog meer leuke dingen. Samen
met de groepen 7 hebben we veel geld opgehaald. Maar met de
hele school hebben we ruim 11.000,- euro opgehaald en daar
zijn we supertrots op!
We zijn inmiddels gestart
met de laatste periode
van het schooljaar en dat
is voor ons wel spannend,
want wij krijgen dan ons
voorlopige advies. Het is dus
hard werken, maar ook heel
gezellig in de klassen.
Groetjes van groep 7a en 7b.

D’n Hof

Ingezonden door de Werkgroep Diaconie
Themabijeenkomst “Troost”

Pastoraal Centrum
D'n Hof Empel

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.

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 Werkgroep Diaconie 06-11751035 of mail
naar: dn-hof@outlook.com. Dan regelen wij jouw
gewenste maatje!
www.empelsnieuws.nl

Elke dinsdag van 13.30- 15.30 uur zijn er mensen te vinden in D’n Hof,
waar iedereen (zonder aanmelden) welkom is om binnen te lopen. Je
ziet mensen rummikub spelen, kaarten, soms sjoelen of gewoon
gezellig buurten. Om ook eens wat anders te doen met elkaar werd er
op 3 mei over troost gesproken.
Pastor Piet de Jong vertelde over
steunberen die de druk van een gebouw
opvangen zodat het overeind blijft staan.
Een voorbeeld hiervan is mooi te zien bij
onze St. Janskathedraal.

Verdriet delen betekent niet
dat je het halveert,
maar dat je het
samen draagt
A. van der Veer

Ook een mens heeft steunberen nodig als het even teveel wordt in het
leven. We hadden het over steunberen: de kinderen en kleinkinderen,
elkaar ontmoeten in de buurt of samen dingen doen zoals bv. in D’n Hof.
Het is ook fijn om je eigen steunbeer te kunnen zijn en je dan bewust
te zijn van wat jij voor jezelf nodig hebt. Lian Gieles vroeg hiernaar.
Voor de één is dat wandelen, voor de ander schrijven of iets maken,
voor weer een ander is dat tegen de foto van je geliefde praten.
Allemaal vormen van troost die je kunt ontvangen van een ander of
van jezelf.
Uit de middag bleek dat troost voor iedereen iets persoonlijks is.
Misschien is het daarom wel zo moeilijk om een ander te troosten.
Vragen wat de ander nodig heeft helpt hierbij en ook niet oordelen
over het gedrag van jezelf of een ander.
Het was een fijne middag waar ontmoeten een andere vorm had.
Na een uurtje werd er trouwens weer volop gespeeld en gepraat….

Reageren?
Bel Werkgroep Diaconie : 06-11751035
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Parochienieuws

Ingezonden door pastor Piet de Jong

Het was een heel mooi feest
Eindelijk was het zover. Na een heel mooie voorbereiding deden
op een stralende zondag in mei de kinderen hun Eerste Heilige
Communie: het feest van Breken en Delen.
De kerk zat helemaal vol. De papa’s en de mama’s hadden de
dag ervoor de kerk en het plein voor de kerk prachtig versierd.
De kinderen vonden het heel fijn dat ook de juffen van hun
school er waren. En natuurlijk was er een groot compliment voor
de voorbereidingsgroep Roeline, Willeke en Mariëlle. Zij hebben
op een fijne manier, helemaal toegespitst op de kinderen, de
communicanten begeleid naar dit mooie feest van Breken en
Delen. Er was ook veel waardering voor Ilona en Ada die de
mooie zang en muziek tijdens de dienst verzorgden. Na de dienst
was het een gezellige drukte op het kerkplein.

In oktober beginnen de voorbereidingen voor de Eerste Heilige
Communie van 2023.
Aanmelden kan nu al: eerstecommunie.empel@hotmail.com
Speurtocht
Na een geweldige Communieviering komen de communicanten
nog een keer als groep samen voor een speurtocht door Empel
op zaterdag 18 juni. Keileuk! De kinderen gaan samen met hun
papa’s en mama’s, broertjes en zusjes wandelen. Ze gaan langs
De Sport, de Pastoor Verhoevenstraat, de Meerwijkweg, over
het Walpad naar de dijk en onder de tunnel door naar de kapel
aan de Dijk.

De speurtocht is niet alleen wandelsport,
maar ook denksport.
Want onderweg kunnen tien opdrachten
worden uitgevoerd, die gelinkt zijn aan de
voorbereiding op de communie. Wie ze
allemaal goed heeft wacht een verrassing. En
als we weer terug zijn in D’n Hof dan wacht
hen een heus pannenkoekenfeest.
Landelinus en vaderdag slaan de handen ineen
Op 15 juni is het de feestdag van de heilige Landelinus. Hij
werd geboren in 623 in het plaatsje Vaux in Noord-Frankrijk.
Landelinus was een bekeerde rover. Deze radicale omslag in zijn
leven vond plaats nadat een van zijn makkers plotseling dood
neerviel tijdens een rooftocht. Hij werd kluizenaar en stichtte
de abdij van Crespin in Noord-Frankrijk.
De volgelingen van de heilige Landelinus
kwamen omstreeks het jaar 800 naar Empel
en stichtten er in D’n Empelse Schans
een proosdij en boerderijen. Een proosdij
is een klooster met landerijen. De abdij
van Crespin bestaat nog steeds en staat
bekend om zijn bierbrouwerij. Daar wordt
het bekende Landelinusbier gebrouwen.
Vaderdag is een mooie gelegenheid om
daar alle vaders, en mannen die zijn als
vaders, kennis mee te laten maken. Ben
je benieuwd? Kom dan zondag 19 juni
om 09.30u naar de kerk. Dan wordt ook voor het eerst het
door Paula Doorenbosch geschreven lied ter ere van de heilige
Landelinus door het koor uitgevoerd.

Chauffeurs gezocht
Voor vervoer naar D’n Hof en voor het bijwonen van diensten in de kerk op zondag.
Belangstelling? Bel Werkgroep Diaconie : 06-11751035.
Passagiers gezocht
Wilt u vervoer voor het Buurten in D’n Hof of voor het bijwonen van diensten in de
Kerk? Belangstelling? Bel Werkgroep Diaconie: 06 11751035.

Laatste dag Vrouwenbond NKV
Ingezonden door Sjan Engelbert-van Goch

Na 65 jaar Vrouwenbond NKV Empel, hebben wij op 11 mei 2022, door een sterk teruglopend
ledental afscheid moeten nemen. Dit doet pijn, maar het is niet anders. De laatste dag was een
mooie feestdag. We zijn door Gertjan Vorstenbosch met 2 bussen naar Drimmelen gebracht,
waar we aan boord zijn gegaan voor een vaartocht in de Biesbosch. Aan boord kregen we een
heerlijke lunch. We hadden prachtig weer. Om half 3 gingen we weer terug naar Maaspoort voor
een heerlijk drankje op het terras met alweer volop zon: heerlijk!
Er waren wat jubilarissen die in het zonnetje werden gezet: Joke van Rooij en Riek Merks
voor het 65-jarig lidmaatschap. Ook ik, Sjan Engelbert werd in het zonnetje gezet voor 25 jaar
voorzitterschap! Daarna volgde een heerlijk diner dat perfect verzorgd werd door La Porte. Na
afloop gingen we terug naar De Munt waar voor iedereen een tas met inhoud klaarstond. Het
einde van een mooie dag en tegelijk ook het einde van 65 jaar NKV-vrouwenbond.
Dank je wel aan de leden van het bestuur: Rianne Engelbert, Els Chun, Jacqueline van Boekel,
Wilhelmien Langewouters en Sjan Engelbert.
www.empelsnieuws.nl
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Door Ruth Prinsloo

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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Snel weg
Door Ton Geerts

Als je 3 jaar geleden een willekeurig iemand gevraagd had wat hij of zij zou doen als ‘ie drie maanden thuis zou moeten blijven,
dan was het antwoord waarschijnlijk heel anders geweest dan wanneer je dezelfde vraag vandaag stelt. Door de lockdown
hebben we ongevraagd ervaring opgedaan. Inmiddels hebben we weer vakantieplannen kunnen maken en zijn de wachttijden op
Schiphol langer dan ooit.
Meer A2
De snelweg die Empel van ’s-Hertogenbosch scheidt, de A2, is
één van de verkeersaders door het land. Zonder ook maar één
verkeerslicht of rotonde tegen te komen kun je over die A2 van
Amsterdam naar Maastricht rijden. In het zuiden staan er 2x2
rijstroken ter beschikking van de automobilist. Op de rondweg
’s-Hertogenbosch 2x2x2 rijstroken, doordat de hoofdrijbaan
het zogenaamde transitverkeer doorsluist en het lokale verkeer
gebruikmaakt van de parallelbanen. Verder naar het noorden
wordt het aantal banen alleen maar groter, met 2x5 rijstroken
tussen Utrecht en Amsterdam als ‘hoogtepunt’.

Minder files
Binnen één generatie zijn de autosnelwegen ontstaan. In
1970 opende de huidige Maasbrug in de A2. Tot die tijd liep
Rijksweg 2 nog over de brug bij Hedel. In 1996 werd de rotonde
bij knooppunt Deil vervangen door de klaverturbine, en de
Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel in gebruik genomen.
Vlak daarvoor werd ook het gedeelte tussen Den Bosch en
Eindhoven vrijgemaakt van verkeerslichten, door het te voorzien
van ongelijkvloerse kruisingen. Tussen 2006 en 2009 werd de
rondweg van Den Bosch omgebouwd tot de wegen zoals we die
vandaag de dag kennen. Alles om de files te verminderen.

Meer asfalt?
Het is inmiddels wel duidelijk dat de files er nog steeds zijn. In
de komende jaren krijgen we daarom weer extra asfalt op de
rondweg. Grootste verandering is dat er een extra brug over de
Maas komt. In 2030 moet dit werk afgerond zijn. Als de groei van
het verkeer zich de komende jaren weer net zo snel ontwikkelt
als voor corona, dan blijven de files wellicht alsnog bestaan en
kunnen we via de snelweg nog steeds niet snel weg.
Meer lokaal
De vraag is natuurlijk of het niet tijd wordt voor een
fundamentelere aanpak. Ik pleit daarom voor een principiële
keuze voor lokaal. Hoe mooi zou het zijn als we in de komende
jaren niet alleen de A2 verbreden, maar tegelijkertijd produceren
voor de lokale markt en consumeren van lokale aanbieders?
Groenten eten van een Brabantse boer, vlees eten van vee met
een zachte G, maar bijvoorbeeld ook een fiets rijden die hier
gemaakt wordt. Niks mis met kennis delen via internet!
Krek wak wou
Als we onze producten meer bedenken met decentrale
productie als uitgangspunt, dan wordt de keten korter. Met
3D-printers kunnen we die slimme onderdelen dichtbij maken en
met Brabantse handen in elkaar schroeven. Dat is ook weer een
voordeel als er toch iets kapotgaat; de monteur zit om de hoek.
We krijgen Empelbaba in plaats van Alibaba, FijnBrabantsBond
in plaats van CoolBlue, KrekWakWou in plaats van Googleadvertenties enzovoort. Laten we vandaag starten met het
kopen bij de lokale ondernemer, want elke lange reis begint
met de eerste stap. En draagt de snelweg toch nog bij aan het
verkleinen van onze eigen voetprint. Hebben we dan geen last
meer van files? Dat zal blijken.

Meld jouw held aan voor de Toegankelijkheidsprijs 2022
Ingezonden bericht

Ook dit jaar reikt de gemeente ‘s-Hertogenbosch de Toegankelijkheidsprijs uit. Deze prijs gaat naar een inwoner of organisatie
die zich buitengewoon inzet om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de maatschappij, net als
iedereen.
Toegankelijkheid gaat over bereikbaarheid,
gebruiksvriendelijkheid en kunnen meedoen. Dat gaat verder
dan de toegang en inrichting van gebouwen en openbare ruimte.
Toegankelijkheid zorgt dat
• iedereen kan genieten van een concert, evenement, een
hapje eten of sporten;
• informatie op een website voor iedereen duidelijk en
makkelijk te vinden is;
• iedereen zich thuis voelt bij een organisatie, bij een activiteit
of in een bedrijf;
• iedereen gebruik kan maken van de voorzieningen en
diensten die worden aangeboden.
Meld jouw held aan
Ken jij een held die zorgt dat iedereen kan meedoen, ook
mensen met een beperking? Bijvoorbeeld de buurvrouw, die
elke week hardloopt met iemand met een visuele beperking.
www.empelsnieuws.nl

Of een werkgever die iedereen de kans geeft op een passende
baan, ook iemand met een arbeidsbeperking. Of dat ene festival,
dat zorgt dat het volledig toegankelijk is, ook voor inwoners met
een fysieke beperking.
Meld jouw held dan aan voor de Toegankelijkheidsprijs
via het aanmeldformulier op www.s-hertogenbosch.nl/
toegankelijkheidsprijs. Dat kan nog tot 7 juli 2022.
Hoe gaat het dan verder?
Uit alle aanmeldingen kiest de jury drie
genomineerden. Daaruit volgt de winnaar
van de Toegankelijkheidsprijs 2022. De prijs is
de wisseltrofee ‘Haantje de Voorste’ en een
geldbedrag van € 3.000. De winnaar wordt
bekendgemaakt op 6 oktober, in de Week van
de Toegankelijkheid.
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Dit zijn de beste vleesvervangers
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Steeds meer mensen laten om verschillende redenen hun stukje vlees wat vaker staan. Om
gezondheidsredenen, vanwege het milieu/ klimaat of vanwege het dierenwelzijn. Allemaal natuurlijk goede
redenen om minder vlees te gaan eten. Wat kun je het beste eten als alternatief om toch voldoende ijzer, eiwit
en vitamine B1 en B12 binnen te krijgen?
Peulvruchten
Peulvruchten (bonen, linzen, kikkererwten, etc.) werken
cholesterolverlagend en zijn goed voor hart en bloedvaten.
Een ander voordeel is dat peulvruchten minder belastend zijn
voor het milieu, omdat ze niet veel nodig hebben om te kunnen
groeien.

Soja
In soja zit veel eiwit, ijzer en vitamine B1, dus is het een prima
vleesvervanger. Soja bevat veel onverzadigd vet. Het is ook niet
heel milieubelastend, want het heeft weinig nodig.

Eieren
Eieren zijn een goede vleesvervanger en een stuk duurzamer
dan vlees. Er zit wel een limiet aan, want eieren bevatten veel
verzadigd vet. Eet niet meer dan 3-4 eieren per week.

Zeewier
Deze vleesvervanger is bij veel mensen nog niet zo bekend.
Zeewier bevat veel eiwitten, ijzer, fosfor en vitamine C. Zeewier
heeft weinig nodig om te kunnen groeien en is daardoor niet
belastend voor het milieu.

Noten
Noten werken cholesterolverlagend, omdat ze veel onverzadigde
vetten bevatten. Pinda’s, amandelen, pistachenoten en
cashewnoten zijn het meest geschikt als vleesvervanger, omdat
ze de meeste eiwitten bevatten. Elke notensoort heeft een
andere samenstelling aan voedingsstoffen, dus is het belangrijk
om te variëren.

Kant-en-klare vleesvervangers
Een heel makkelijk toepasbare vleesvervanger is de kant-enklare vleesvervanger. Denk aan groenteburgers, vegetarische
schnitzels, kipstuckjes en vegetarische spekjes. Het aanbod
wordt steeds groter en het wordt dus ook steeds gemakkelijker
om je vlees een keer te vervangen. Let wel op de hoeveelheid
zout. Die is vaak aan de hoge kant.

Paddenstoelen
Paddenstoelen bevatten eiwit en vitamine B1 en zijn dus ook
een prima vleesvervanger. Ze zijn laag in calorieën en bevatten
veel vezels. De hoeveelheid is echter wel een stuk minder dan
in vlees, dus het is aan te raden om het te combineren met een
andere vleesvervanger.

Conclusie
Er zijn dus voldoende gezonde alternatieven om je dagelijkse
portie vlees wat vaker te vervangen. Let erop dat je hierbij
voldoende varieert.
Wil je meer weten? Neem dan contact op via www.
personalvoedingscoach.nl .

Kampioenen tennisvereniging Asmunt
Door Cor Schrauwen, voorzitter T.V. Asmunt

28 mei 2022 werd een historische dag voor tennisvereniging Asmunt. Na een zenuwslopende dag werden de laatste benodigde
punten binnengehaald door ons eerste herenteam en is daarmee promotie afgedwongen. De topklasse is bereikt: het hoogste
amateurniveau op zaterdag.
Dit team bestaat uit Luc Snellen, Stefan Wagemakers, Kjell
Bröcking en Jeroen Dusseldorp. Dit is een team met een
verhaal, een mooi verhaal. De meeste teamleden zijn geboren
en getogen in Empel. Jeroen en Stefan zijn uitgevlogen naar
Den Bosch en inmiddels is Luc weer terug op zijn oude nest. Ze
spelen nu al meer dan 10 jaar samen in een competitieteam, ze
kennen elkaar door en door, ze weten wat ze aan elkaar hebben
en kunnen op elkaar vertrouwen.
Deze spelers hebben de gehele jeugdselectie-opleiding van
Asmunt doorlopen. Een opleiding waar veel tijd en energie
in wordt gestoken. De nestor van het gezelschap, Kjell, heeft
ze van jongs af aan training gegeven. Inmiddels is dit stokje
overgedragen aan de nieuwe tennisschooleigenaar Stefan.
Asmunt is hier enorm trots op!
Met de balans in dit team is het dik in orde. Iedere speler
beschikt over zijn eigen kwaliteiten om wedstrijden te winnen.
Van powertennis tot het verfijnde gevoel. Van relaxed op
de tennisbaan tot gezonde wedstrijdspanning. Van de rust
zelve tot aan op je strepen staan in verhitte discussies. Van
vechtersmentaliteit tot wegwerpgebaren op tennisbaan. Maar
aan het einde van de rit altijd met de juiste intenties.
Naast dat ze dit jaar de beste waren in hun klasse,
www.empelsnieuws.nl

zagen ze er met hun nieuwe outfit ook tiptop uit. Dit jaar waren
er 3 sponsoren die hiervoor zorg hebben gedragen: Dakdekken.
nl, Tennis Every Day en De Haas Optiek. Deze laatste is al meer
dan 10 jaar verbonden als sponsor aan ons eerste herenteam.
Asmunt wenst deze mannen succes met de voorbereidingen
voor het nieuwe seizoen in de Topklasse en hoopt dat dit een
mooi voorbeeld is voor alle jeugdleden van Asmunt om ook dit
pad te kunnen gaan bewandelen.
Uiteraard feliciteert Asmunt ook alle jeugdteams en
volwassenen teams die met hard werken en tomeloze inzet
kampioen zijn geworden. Op 25 juni zullen tijdens de finaledag
van de clubkampioenschappen, alle volwassenen teams die
kampioen zijn geworden, gehuldigd worden onder het genot van
een barbecue en een drankje.
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Sport mee voor duurzaam ontwikkelingswerk in Kenia
Ingezonden door Stichting Kumbatio

Wij zijn Stichting Kumbatio, een kleinschalige stichting die zich inzet voor kwetsbare kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud in Kenia.
Ons kindertehuis draagt de naam Kiota, wat ‘nest’ betekent in Swahili. In ons nest vangen wij met heel veel liefde kinderen op die
om diverse redenen tijdelijk niet bij familie kunnen wonen.
Tot wij een succesvolle hereniging van de kinderen bij familie
kunnen verzorgen, bieden wij een veilige omgeving waar het
kind zich verder kan ontwikkelen tot het zijn vleugels weer uit
kan slaan.

Walk with Kumbatio 2022
Kan je conditie wel een opkikker gebruiken of heb je zin om
eindelijk die goede voornemens voor 2022 uit te gaan voeren?
Geef je dan op voor ‘Walk with Kumbatio 2022’ en leg samen
met ons virtueel de afstand naar Kenia
af tussen 12 augustus en 12 september
2022. Hoe? Dat is helemaal aan jou!
Wandel, fiets, ren, skeeler of step
gedurende een maand een zo groot
mogelijke afstand. Dit kan je alleen
doen, of samen met je vrienden,
familie, collega’s, buren, klasgenoten of
sportteam. Je virtuele expeditie leg je
vast met Strava en via je persoonlijke
sponsorpagina haal je geld op en kun je
updates plaatsen van je sportieve reis.

Kiota Dream
Op dit moment bevindt het kindertehuis zich in een huurhuis,
maar vanwege de mentale en fysieke gezondheid en
ontwikkeling van de kinderen zouden wij graag ons eigen ‘nest’
bouwen, de Kiota Dream! Dit project bestaat uit verschillende
gezinshuizen en een community training center op een terrein
waar voldoende ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling en
privacy van ieder kind. Momenteel zijn we donateurs aan het
werven om €40.000 euro bij elkaar te krijgen voor de bouw van
het community training center. Daarbij kunnen we jouw hulp
gebruiken!

Aarzel niet langer en schrijf je in op onze website: www.
kumbatio.org/walk-with-kumbatio-2022. Na je startdonatie
van 25 euro krijg je een T-shirt zodat je officieel onderdeel bent
van Team ‘Walk with Kumbatio 2022’. Op de website vind je
bovendien alle spelregels en tips om jouw sponsoractie een zo
groot mogelijk succes te laten worden.
Dus help jij mee met het bouwen aan de fundering van het
community training center? Ga dan snel naar de website!

Buurtteam Maaspoort-Empel
Ingezonden door Michel Lensen

Ouders ontmoeten ouders
in Maaspoort en Empel
“It takes a village to raise a child”

Iedere vrijdag om 10.00 uur

Als ouder van een baby of peuter is het fijn
andere ouders te kennen. Liefst in je wijk,
dichtbij huis. Samen met een ander gezin
naar de speeltuin is toch gezelliger dan
alleen? Vaak loop je ook tegen dezelfde
vragen aan bij de opvoeding van je kind.
Het is fijn om dit te delen, samen weet je
altijd meer!

We starten met een wandeling vanuit De
Schans, iedere vrijdag om 10.00 uur. We
lopen een vaste route naar een speeltuintje, zodat je altijd later aan kan sluiten.
Na de wandeling is er een kopje koffie of
thee bij De Schans. Wanneer de groep wat
meer vorm heeft gekregen, gaan we ook
themabijeenkomsten organiseren.

Het Buurtteam Maaspoort en Empel organiseert daarom een nieuw project: Ouders
ontmoeten ouders.

Wanneer? Iedere vrijdag om 10.00 uur
Waar? De Schans, Troelstradreef 160

Wil je meelopen?

De Schans, Troelstradreef 160

Graag jezlf even aanmelden bij:
Julie Meijers 06 15418105 of
juliemeijers@farent.nl

Wil je meelopen?
Graag even aanmelden bij:
Julie Meijers 06 15 41 81 05 of
juliemeijers@farent.nl

Dit initiatief komt voort uit de samenwerking Buurtteam, Humanitas en GGD

Farent en MEE
werken samen in het Buurtteam

www.empelsnieuws.nl

Farent en MEE
werken samen in het Buurtteam
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Breng je medicijnresten terug
Help mee ons water schoon en gezond te houden. Breng alle medicijnen die je niet meer gebruikt terug naar de apotheek of
milieustraat. Samen denken wij aan later!
Elk jaar komt er tenminste 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Dit gebeurt via toiletbezoek, maar
ook door overtollige medicatie die door de gootsteen of het toilet wordt gespoeld. Hierdoor verslechtert het waterleven en wordt
het zuiveren van het drinkwater steeds lastiger. Breng daarom alle medicijnen die je niet meer gebruikt terug naar de apotheek of
milieustraat.
Meer weten? Ga naar de website van Breng Ons Terug

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
www.empelsnieuws.nl

Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
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Empelse Wandel-3-Daagse
Van de redactie

Bij het verschijnen van deze Stempel gaat
men in Empel op tijd aan tafel, worden de
wandelschoenen aangetrokken en wordt
er goede moed verzameld om te starten
met de Empelse Wandel-3-Daagse. Er zijn
twee afstanden: de 5 km en de 10 km.
Eindelijk kan het weer! We wensen alle
wandelaars een sportieve, plezierige en
vooral gezellige Wandel-3-Daagse toe!

Emplina VE1 zoekt voetballers van 35 jaar of
ouder
Ingezonden door John Blijdestein

Het Emplina VE1-team speelt al jaren mee in de Zuid I 35+ klasse. Momenteel zijn we
op zoek naar voetballers en een keeper, die 35 jaar of ouder zijn.
Emplina VE1 (= Veteranen 1) is een team waar gezelligheid en prestatie samengaan. Wij
spelen in de officiële KNVB-competitie op zondagmorgen om 10:00 of 11:00 uur. Het is
een officiële KNVB-competitie van 20 wedstrijden, 11 tegen 11 en 2 x 45 minuten.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op: www.emplina.nl/aanmelden-nieuw-lid of
neem contact op via ledenadministratie@emplina.nl. Kun je niet elke zondag, maar wel
vaak, dan ben je ook van harte welkom.
Heb je interesse? Reageer dan snel!
We hebben nu namelijk te weinig spelers om komend jaar te kunnen voetballen.
Vragen?
Voor meer informatie kun je bellen naar 06-12925690 (John, speler/coach).

Colofon
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Museumgemaal Caners open voor publiek
Ingezonden bericht

Waterschap Aa en Maas stelt iedere laatste
zondag van april t/m juli museumgemaal
Caners in Gewande gratis open voor publiek.
Rondleiders leggen uit hoe een gemaal werkt
en nemen bezoekers mee terug in de tijd. Het
gemaal is geopend tussen 11.00 en 16.00u.
Tot 1979 heeft gemaal Caners overtollig
water uit de polders naar de Maas gepompt.
Daarna heeft gemaal Gewande, dat op een
steenworp afstand ligt, deze belangrijke functie
overgenomen. Gemaal Caners is nu een museum waar je foto’s, kaarten en oude
werktuigen van het waterschap kunt bekijken. Tijdens de opening hoor je regelmatig
de originele, oude dieselmotor lopen. Het museumgemaal ligt tegenover natuurgebied
Maasuiterwaard Blauwe Sluis. Bezoekadres: Museumgemaal Caners, Krommenhoek
12a in Gewande.
www.empelsnieuws.nl

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
De Stempel is niet aansprakelijk voor
de inhoud van advertenties en aangeleverde teksten en foto’s. Door inzending
verklaart de afzender de Stempel te vrijwaren van beeld- en auteursrechtelijke
aanspraken van derden.
Privacy
Als u contact hebt met De Stempel
bewaren wij uw contactgegevens in onze
werkomgeving. Dit kan in de cloud zijn.
Zie ons privacy-statement op
empelsnieuws.nl .
Bij vragen of bezwaar, e-mail
secretaris@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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