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EXEMPEL NAAR DE WERELDTOP

20 juli 2022

Ingezonder door Richard van Riel; fotografie Max ter Burg

Drumfanfare EXEMPEL gaat eind juli meedoen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. De 60 muzikanten van THEBAND
strijden daar in een internationaal gezelschap om de medailles.
EXEMPEL doet zowel mee aan de show- als marswedstrijden.
Bijzonder is hun themashow “Tuin-der-Lusten” die gebaseerd is
op het wereldberoemde drieluik van de Bossche schilder Jeroen
Bosch. Niet eerder ging de vereniging de uitdaging aan om in
zeer korte tijd zowel een wedstrijdparcoursmars als een themashow in te studeren.
Wereld Muziek Concours
Elke vier jaar wordt
in Kerkrade het Wereld Muziek Concours
(WMC) gehouden.
Duizenden muzikanten
van over de hele wereld
komen dan naar het
Roda JC stadion. EXEMPEL doet voor de zesde
keer mee. “Ongelofelijk
hoe het orkest zich
ontwikkeld heeft sinds
de eerste deelname in
2001”, zegt tambourmaître Hans van der
Dussen. “Mijn vader liep toen nog voorop en ikzelf speelde mee
op trom. Het was voor onze Empelse dorpsvereniging een hele
onderneming om tussen ‘de groten’ op wedstrijd te gaan. De
wereldtop speelt hier. We gingen toen met 37 muzikanten, deze
editie met 60.”.
Kampioensklasse
Exempel komt uit in de kampioensklasse, tussen bands uit
Amerika, Azië en Europa. Anders dan twintig jaar geleden zijn de
spelregels enorm veranderd. “We worden beoordeeld volgens
een internationaal systeem dat gelijk staat aan wedstrijden in
Amerika waar de grote highschool bands spelen”. EXEMPEL
heeft hierdoor in de loop der jaren de looptechnieken moeten aanpassen. Gerd Kleijberg vult aan: “We liepen in die tijd
simpele rondjes en achter elkaar in rijtjes. Nu wordt er op positie
gelopen waarbij yardlijnen de richtingen aangeven. Complexer
voor de muzikanten, maar voor het publiek veel aantrekkelijker
en dynamischer”.
Tuin-der-Lusten
De 12 minuten durende show is gebaseerd op het schilderij Tuinder-Lusten van Jeroen Bosch. Dirigent en artistiek leider Matthijs
Kruik schreef de arrangementen. Het drieluik van de schilder
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verbeeldt een
fantasierijke wereld
met hel, hemel en aarde. “We hebben de beelden van Bosch
eigentijds vertaald naar muziek en werken die wij passend
vinden bij zijn composities”, legt Kruik uit. Geen sinecure, want
hoe klinkt de hel bijvoorbeeld? De muziekkeuzes zijn gemaakt
om zowel jury als publiek te verrassen: een mix van eigentijds
en klassiek met een uitdagende choreografie. Pim van Kan,
showinstructeur: “De
bandleden hebben een
heuse uitdaging. Zowel
het aantal sets, de snelheid als de complexiteit
zijn van een niveau dat
EXEMPEL niet eerder
heeft uitgevoerd”.
Primeur
Ook met de marswedstrijden heeft THEBAND
het zich niet eenvoudig
gemaakt. Marsinstructeur David Nadin
heeft elke stap van het parcours uitgeteld en uitgezet voor elke
muzikant. “We laten niets aan toeval over. Bijzonder zijn de werken die gespeeld worden: Clash of the Dreadnoughts en Wide
Receiver. Dat laatste is een werk met tempowisselingen, waarbij
het orkest op driekwartsmaat loopt. Het is niet eerder gedaan
op het WMC en EXEMPEL steekt hiermee echt zijn nek uit”.
Empels karakter
De dorpsclub wil laten zien én horen dat ze echt meekan met de
(internationale) toporkesten. Ondanks deze ambitie is de Empelse club zichzelf gebleven. “De sfeer is enorm goed” wil voorzitter
Lennart Stachowitz nog toevoegen. “Ik speel zelf al mee sinds
mijn opleiding bij Jong Exempel en er zijn muzikanten die al voor
de zesde keer mee gaan naar het WMC. Met één keer per week
repeteren, waar andere clubs vaak standaard twee repetities per
week nodig hebben, slagen we erin om op dit niveau te presteren. Door de aanpak van het professionele instructieteam en de
motivatie van de leden, houden we tijd over voor gezelligheid en
worden vriendschappen voor het leven gebouwd”.
Volg Exempel op en naar het WMC op
https://www.facebook.com/exempel.drumfanfare en
www.exempel.net
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Seniorenvereniging

Ingezonden door Sjan Engelbert-van Goch

Op 9 juni zijn de senioren weer op reis
gegaan. Twee jaar lang kon het niet, dus
iedereen had er veel zin in.
We verzamelden met 54 personen om
08.15u bij D’n As . De dag begon niet
zo best, want het regende, maar we
konden gelukkig even naar binnen. Ook
de bus stond nog in de file en één van
de dames was voor vertrek haar tas
kwijt. Ze ging snel naar huis voor een
andere. Wat bleek? De tas lag toch in
de bus. Tja, dat kan gebeuren; hilariteit
alom. Om 08:45u konden we dan toch
vertrekken. Op naar op onze eerste
stop: De Gouden Leeuw voor koffie met
appeltaart. Daarna ging het via een mooie
route naar de Philipsdam, een onderdeel
van de Deltawerken. Dan verder via
de Grevelingendam naar Schouwen
Duiveland en vervolgens over de
Brouwersdam naar Goeree Overflakkee
waar een heerlijke lunch op ons wachtte.
Het weer was inmiddels helemaal
opgeklaard en dus op naar Brielle.
Brielle is een prachtige stad met oude
huizen en kerken. Het lijkt wel of je een
paar honderd jaar terug in de tijd stapt.
De mensen die niet zo goed ter been
waren vonden al snel een zonovergoten
terras, anderen kozen voor een prachtige
wandeling. Om 16.00u weer in de bus
naar ons diner bij de Ruif in Wagenberg.
Daar hebben we heerlijk gegeten. We
waren rond 20.00u weer terug in Empel.
Moe, maar zeer voldaan. We kijken
terug op een mooie geslaagde dag.
Bestuur, hartelijk dank en dit is zeker voor
herhaling vatbaar. Op naar de volgende
keer!
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Stempeltjes
Gezocht
Schoonmaakster gezocht voor 1 keer in
de week of 1 keer in de 2 weken in OudEmpel.
Contact: heleen_prinsen@hotmail.com
Gezocht: huishoudelijke hulp
Schoonmaakster gezocht voor 1 keer in de
2 weken in Empel.
Contact: bregje_peters@hotmail.com
Dankbetuiging
De vele bloemen, felicitaties, cadeaus en
de serenade van Drumfanfare Exempel
hebben ons 50-jarig huwelijksfeest extra
glans gegeven. Heel hartelijk bedankt
daarvoor.
Ria en Sjef Verhoeven
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Empel van Toen
Ingezonden door Rein van Uden

Deze keer een oude foto uit 1937 van Café Maas op de Wal (Empelsedijk).
Het huis staat er nog. Als je vanaf Oud-Empel richting Alverwiel gaat, staat het aan de
linkerkant van de dijk. Voor het café staan vijf dochters van Tinus Maas v.l.n.r. Jet, Mien,
An, Tien en Jo.
Het café is in 1950 verhuisd naar ‘t Slot (het nieuwe dorp Empel). Daar kreeg het café
zelf ook de naam “ ‘t Slot”. Het werd voortgezet door dochter Cor en Frans Brouwers.
Dochter Cor was een zus van de dames op de foto. Het café was gevestigd op de hoek
waar nu het Mondmedicentrum is.
Wie weet meer?
Kan je iets aanvullen over deze foto? Stuur je reactie naar redactie@empelsnieuws.nl
t.a.v. Rein van Uden. De foto’s en reacties zijn ook te vinden op
https://empelsnieuws.nl/
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Foto’s ingezonden door de organisatie
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KC ‘t Wikveld neemt afscheid van juf Nelly en juf Clara
Ingezonden door Sabine Frieling - de Poorter

Voor veel kinderen en ouders zijn peuterspeelzaal leidsters Nelly en Clara al meer dan 20 jaar een begrip in Empel. Allebei op
peuterspeelzaal ’t Drempeltje begonnen, wat later SPH werd en uiteindelijk overgenomen is door Kanteel Kinderopvang.
Nu is de tijd gekomen dat we op Kindcentrum ’t
Wikveld binnenkort (einde van dit schooljaar) afscheid
van beiden gaan nemen.
Nelly gaat stoppen met werken. Hoewel zij nog niet
op haar ‘pensioenleeftijd’ is, maakt zij de afweging om
andere zaken in haar leven meer ruimte te gaan geven.
Hoezeer we het ook betreuren en Nelly zullen gaan
missen, gunnen we haar ook meer tijd met haar man,
kinderen en kleinkinderen.
Ook Juf Clara gaat KC ’t Wikveld verlaten. Zij gaat een
andere uitdaging elders binnen Kanteel aan. Met haar
kennis en kunde is Clara is een enorme aanwinst voor
deze andere locatie. Wij gaan haar dan ook enorm
missen.
Wij zijn beiden zeer dankbaar voor de vele jaren inzet
op KC ‘t Wikveld, en wensen hen, namens team KC ’t
Wikveld, alle goeds en veel geluk voor de toekomst!

juf Nelly

juf Clara

Stof tot nadenken
Door Ton Geerts

Enkele Stempels geleden schreef ik over de polder en hoe deze beschikbaar kwam voor boeren door het dichten van de Beerse
Overlaat in 1942.
De grond kon ook snel vruchtbaar gemaakt worden door het
gebruik van kunstmest. De vele monden die gevoed moesten
worden vroegen om schaalvergroting. De tractoren waren hierop
het antwoord. De ruilverkaveling tussen 1950 en 1955 maakte
de weg vrij voor een efficiënte en gezonde landbouwsector. Hoe
anders is dat beeld de laatste tijd.
Evenwicht
Het is een complex probleem en tegelijkertijd toch ook redelijk
overzichtelijk als je het afpelt. Stikstof lijkt het codewoord. Een
essentiële stof voor plantengroei. Met de uitvinding van de
kunstmest waren we in staat om deze stof in een voor planten
bruikbare vorm (een korrel) te stoppen die we op de ene plek
kunnen maken en op de plek waar we planten willen laten
groeien weer uit kunnen strooien. Als we zoveel kunstmest
strooien als de planten die verbouwd worden gebruiken, dan is
daar uiteraard evenwicht, en is stikstof geen probleem.
Reactief of niet?
Stikstof zit ook gewoon in de lucht (als niet reactief gas; N2 voor
scheikundigen), maar sommige stikstofverbindingen zijn wel
schadelijk. Landbouw stoot ammoniak (NH3) uit, dat is reactief
stikstof. Ook het verkeer en de industrie stoten reactief stikstof
uit, in de vorm van stikstofoxiden (NO en NO2). Deze stoffen
reageren vervolgens met andere stoffen uit de lucht (daarom
heet dat reactieve stikstof), en worden daardoor fijnstof
wat mede de oorzaak is van het broeikaseffect en van smog.
Vervolgens verspreidt de wind de stoffen en komen ze ergens
anders op de grond terecht door bijvoorbeeld (zure) regen. Dat
heet depositie.
Biodiversiteit
De stikstof in de bodem is op zijn beurt een voedingsstof voor
bepaalde soorten planten, die het super goed gaan doen en
www.empelsnieuws.nl

daardoor meer kwetsbare soorten verdringen. Gevolg is dat
de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten) afneemt,
bepaalde insectensoorten uitsterven, vogels, die die insecten
eten, niet meer komen om te broeden etc.
Uitstoot
Maar waarom krijgen de boeren nu de schuld? De industrie in
Nederland stoot 9% van de stikstof uit, het verkeer 15%. Dat
laatste komt met name door diesel en oudere auto’s. Elektrisch
rijden of een zuinige benzinemotor dragen dus ook bij aan
de stikstofreductie. Maar het percentage uitstoot door de
landbouw is 61%, ondanks alle maatregelen die de landbouw
reeds genomen heeft!
Boeren
Als willekeurige burger heb ik eigenlijk niet zo meegekregen
wat de boeren de afgelopen jaren allemaal al hebben moeten
doen om de stikstofuitstoot op het huidige niveau te krijgen;
van andere stallen, afvangen van drijfmest, tot luchtwasser en
andere innovaties. Elke investering was min of meer verplicht,
en kon eigenlijk alleen uit in combinatie met schaalvergroting.
En nu? Nu blijkt dat we helemaal niet uitkomen bij een langdurig
evenwicht als we de veestapel niet drastisch inkrimpen. Ik kan
me heel goed voorstellen dat boeren zich in de boot genomen
voelen.
Onze bijdrage
En de oplossing? Het vlees dat we eten halen bij een lokale
boer en daar een eerlijke prijs voor betalen is wat we direct bij
kunnen dragen. De rest van het probleem kunnen we rationeel
snappen, emotioneel en financieel zullen we met elkaar de pijn
moeten dragen en begrip moeten hebben voor de boeren die
geraakt worden.
De cijfers die ik gebruikt heb, komen uit een rapport van TNO uit 2019:
EMISSIES EN DEPOSITIE VAN STIKSTOF IN NEDERLAND
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Zilver voor Elizya!

Door de redactie; foto vloer door Sandra Janssen; foto podium door Jan de Koning

Elizya Kavak is 12 jaar en een echt turntalent. Ze woont in Empel en turnt bij Flik-Flak voor Topturnen Zuid. Ze traint 22,5 uur per
week. Turnen is haar passie.
Rodenborch College
Elizya is leerling van het Rodenborch college te Rosmalen. Het Rodenborch heeft de LOOT-status en is daarmee een officiële Topsport
Talentschool. Dat betekent dat het Rodenborch topsporters faciliteiten kan bieden waardoor ze school en sport kunnen combineren.
NK Meerkamp Jeugd Eredivisie
In het weekend van 25/26 juni kwam Elizya namens Topturnen Zuid in actie bij het NK Meerkamp turnen en de toestelfinales voor de
Jeugd Eredivisie. De eredivisie is het hoogste niveau in het turnen en je geboortejaar bepaalt of je meedoet als instap, pupil, jeugd,
junior of senior turnster.
Zilver
Voor de toestelfinales op zondag wist Elizya
van de 4 onderdelen (brug, balk, sprong
en vloer) maar liefst 3 finales te bereiken,
namelijk brug, sprong en vloer. Voor ieder
toestel moest ze het in de finale opnemen
tegen de 5 andere beste turnsters van
Nederland en het resultaat mocht er zijn.
Op vloer werd ze tweede en dus kreeg ze de
zilveren medaille omgehangen. Op sprong
werd ze vierde en op brug vijfde. Elizya werd
zaterdag tijdens de meerkamp zevende
van Nederland met een puntentotaal van
42.633.
Van Jeugd naar Junior
Volgend jaar gaat Elizya verder als junior eredivisie turnster. Dat is een belangrijke stap vooruit
richting haar droom: meedoen aan de Olympische Spelen.

Op Caleidoscoop gebeurt veel!
Ingezonden door Mariëtte Loef

Summerparty Caleidoscoop for Kika
Alle leerlingen, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en
belangstellenden waren op 8 juli weer welkom op ons
schoolfeest! De voorgaande jaren gooide corona roet in het
eten, dus we waren vast van plan om het dubbel en dwars te
gaan vieren. En dat is gelukt: het thema ‘Tropical Summerparty’
stond centraal, er waren DJ’s, je kon limbodansen, de
photobooth of de kleedjesmarkt bezoeken en natuurlijk was
er volop lekkers te eten en te
drinken (waaronder frietjes en
de BBQ).
Goede doel
Het thema werd dit jaar
gekoppeld aan het goede doel
Kika. Via de speciale actiepagina
Summerparty Caleidoscoop for
KiKa konden alle opbrengsten
rondom het zomerfeest aan Kika gedoneerd worden.
Wil jij ook nog doneren?
De actiepagina staat nog steeds open. Iedereen kan hier nog
doneren en ook zelf een actie toevoegen om geld in te zamelen
voor KiKa. Zo hebben twee juffen van Caleidoscoop begin juni
met hun actie al € 1322,50 opgehaald:
https://www.actievoorkika.nl/twee-juffen-fietsen-100-km-voorkika . Deze actie hebben ze aan de grote actie toegevoegd.
www.empelsnieuws.nl

Bijgaand de link waar je nog steeds kunt doneren:
https://www.actievoorkika.nl/summerparty-caleidoscoop-forkika?skip_cookies=true&#amount=
Het (nieuwe) Wonder van Empel.
Het Wonder van Empel is een gebeurtenis in december
1585 tijdens de tachtigjarige oorlog waarbij 4000 Spaanse
soldaten ontsnapten aan vernietiging door staatse troepen in
de omgeving van Oud-Empel.
Een mooi verhaal waardoor ik
inmiddels weet dat het kapelletje
in Oud-Empel ons niet alleen
herinnert aan de oude kerk, maar
ook aan het Wonder van Empel.
Elk jaar op 8 december wordt
hier Maria geëerd, ook door
Spanjaarden.
La Vuelta
Omdat de 2e etappe van de wielerronde La Vuelta dit jaar start
in Den Bosch, hebben de kinderen van de Empelse basisscholen
op 14 juli gezamenlijk één groot kunstwerk gecreëerd met de
naam: Het nieuwe Wonder van Empel. Kings of Colors heeft
de kinderen van ‘t Wikveld en Caleidoscoop geholpen om het
kunstwerk te maken. Alle groepen hebben er aan meegedaan.
De door kinderen gemaakte kunstwerken worden op 20
augustus getoond bij de start van La Vuelta.
We wensen iedereen een heel fijne vakantie!
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Parochienieuws

Ingezonden door pastor Piet de Jong

Wat was het toch warm
Wat was het toch warm op zaterdag 18 juni: maar liefst 35
graden. Met zulk een temperatuur een speurtocht ondernemen
kun je wel vergeten. Met dat probleem zaten de kinderen die
hun eerste communieproject op die dag met een speurtocht
zouden afsluiten. Dankzij de vindingrijkheid van Roeline, Willeke
en Mariëlle was een alternatief gauw gevonden. We hadden een
heerlijk koele kerk ter beschikking, een laptop en een beamer.

Met behulp van Google Maps konden de kinderen gewoon de
hele route van onze kerk naar de kapel aan de dijk volgen en
ondertussen de opdrachten maken. Bij de Deken Pompenstraat
moesten ze uitzoeken wat een deken is, maar goed dat de papa’s
en de mama’s goed kunnen googelen. En in het Walpad was een
‘brandende’ struik. Die hoort bij …? ‘Mozes’ riepen ze in koor.
Voor elk goed antwoord kregen de kinderen een rondje. Van alle
rondjes samen maakten ze een grote rozenkrans. Toen die klaar
was werd deze in de Mariakapel bij Maria gehangen. Daarna was
het pannenkoeken eten. Dat was heel lekker en vooral gezellig.
Daarna gingen de kinderen de strijd aan met de hitte. Er volgde
een waterballonnenspektakel. De papa’s en mama’s en zelfs de
pastor bleven niet gespaard. Wat een geweldige afsluiting van
het eerste communie project. We hebben afgesproken dat we
verder gaan in de kinderkerk.
Eerste communie 2022-2023
In oktober starten de voorbereidingen voor de eerste communie
weer met een nieuwe groep kinderen. Alle kinderen van groep 4
nodigen we daarvoor uit.
Meedoen? Mailtje naar eerstecommunie.empel@hotmail.com
of tel. 06 14029118

Jeu de Boules baan bij ‘D’n Hof’
‘Dat verharde pad naar D’n Hof kan uitstekend dienst doen
als Jeu de Boules baan’, zei een van de bezoekers tijdens het
Buurten in D’n Hof tegen me. Ik had het er met Jort van de
Velden over, die langskwam voor een praatje. Tijdens zijn
maatschappelijke stage had hij ervaring opgedaan met Jeu de
Boules en ouderen. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk.
Hij zag het helemaal
zitten. Even later was
hij de baan al aan het
schoonvegen. Maar we
kwamen erachter dat
we wel een baan, maar
nog geen Jeu de Boulesballen hadden. Dan
volgende keer maar. Dat
lukte, er was een baan
en we hadden ballen.
Nu nog spelers. ‘Wie heeft er zin om te Jeu de Boulen?’ Die
vraag was niet aan dovemansoren gesteld. Diverse aanwezigen
namen de uitdaging aan. De regie was bij Jort in goede handen.
Geduldig legde hij de spelregels uit. De telling hield hij zonder
pen en papier bij. De soms ondoorzichtige uitslagen leverden
geen enkele discussie op, want het was beregezellig.
Zing met ons mee, want iedereen kan zingen.
Op de feestdag van onze patroonheilige galmde
voor het eerst het nieuwe Landelinuslied door
de kerk. De mensen in de kerk en het koor
waren enthousiast. Paula glunderde: het lied
was van haar hand. Wat is zingen toch een
mooie hobby en wat gezellig om elkaar op
de repetitieavonden in D’n Hof te mogen ontmoeten. ‘Ik zie
er iedere week weer naar uit en ge bent er efkes tussen uit’,
vertrouwde Riek me toe. Iedereen kan zingen, u ook. Voelt u
ervoor om onze gelederen te komen versterken? Laat het ons
weten of kom kennismaken. Neem even contact op met Paula,
tel. 06 10594108.

Empelse Wandel3Daagse succesvol verlopen
Ingezonden door Marcel Mol; fotocollage elders in de Stempel

Wat kunnen we terugkijken op weer een supergeslaagde editie van de Empelse Wandel3Daagse!
Drie avonden (15-16-17 juni) liepen honderden kinderen en volwassenen met veel plezier weer mee.
Soms werd er met het zweet op het voorhoofd gelopen vanwege het warme weer, soms werd er gezongen.
Wat fijn dat na 3 jaar afwezigheid dit evenement ook weer door kon gaan.
Dank
En dat kan alleen maar doordat de organisatie weer een beroep
kon doen op vele geweldige vrijwilligers en sponsoren. Heel veel
dank aan hen! Zonder hen kan er niets georganiseerd worden in
ons mooie dorp; ontzettend waardevol.
Routes
De routes waren dit jaar wat anders dan andere jaren. Op de
eerste dag hebben de mensen van de 5km een wat pittigere
route gelopen; de Maaspoort stond op het programma!
www.empelsnieuws.nl

Daarom op de tweede dag een iets kortere route: heerlijk over
het Mariannepad en via de dijk terug naar Emplina. De 10 km
liep vanaf het Mariannepad een rondje Gewande.
Muziek!
De laatste dag troffen we het wederom met het weer en werden
de lopers door de geweldige muzikanten van Exempel begeleid
met muziek, op het laatste stuk van de route tot het eindpunt.
En daar brak het feest los! Kortom: een geslaagde editie! Op
naar volgend jaar!
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Door Ruth Prinsloo
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HALLO EMPEL!

Smaakvolvlees.nl is de webshop met het beste varkens- en kalfsvlees van eigen bodem. Misschien dat
je al eens van ons gehoord hebt? Geproefd misschien? Nog niet? Juist dat kun je nu als lezer van de
Stempel heel voordelig doen met maar liefst 10% korting! Gebruik de kortingscode en ervaar het zelf!

Onze toppers
Varkenshaas

Kalfshamburger

Kalfsribeye

250 gram p.s.

125 gram p.s.

175 gram p.s.

4 stuks

€13,50

€10,-

12 stuks

€22,95

€19,50

10 stuks

LAAGSTE
PRIJS

€49,-

Gratis kalfshaaspuntjes
Gratis kalfshaaspuntjes (2 x 500 gram) bij besteding van €70,-

14

Thuisbezorgd

Van eigen bodem

Kwaliteitsgarantie
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Lammetjes op ‘t Wikkie
Ingezonden door Lambert Caljouw

De vorige keer had ik al verteld dat er een lammetje geboren was: Merlot, een rammetje. Snel daarna is Chanel geboren (dochter
van Coco), een ooitje met dezelfde donkerbruine kleur. En, een maand later Sheridan, een bruin-wit ooitje.
Dus we hebben er drie schaapjes bij. Aangezien de ruimte op
‘t Wikke niet onbeperkt is, gaan de twee bruine lammetjes
verhuizen, samen met het zwarte schaapje. Sheridan blijft op ‘t
Wikkie.
Schapen scheren
Frans Pels kwam weer langs voor
de jaarlijkse scheerbeurt en het
kappen van de hoefjes (soort ‘nagels
knippen’). Hoewel de schaapjes
het scheren en nagels knippen zelf
natuurlijk maar eng vinden, zijn
ze daarna toch wel blij dat ze van
die vracht wol af zijn! Frans heeft
ook meteen de drie lammetjes
geoormerkt. Dat vinden ze natuurlijk
nóg vervelender dan scheren, maar het moet toch echt om de
landelijke administratie van alle schapen, geiten, etc. op orde te
houden.
Vandalisme
Een paar kinderen die dachten lollig te zijn hebben een stokje
in het slot van de poort van ‘t Wikkie geduwd. Het gevolg was
dat we er niet meer in konden en dus ook de dieren niet meer
konden voeren. Gelukkig kwam de gemeente langs en met 3
man hebben we uiteindelijk het slot weer vrij kunnen krijgen.
Als iemand weet wie dit heeft gedaan, spreek hem of haar er
alsjeblieft op aan om dit niet meer te doen!

Klusdag
Op 25 juni was er weer een klusdag. Met z’n zevenen zijn we
hard aan de slag gegaan en hebben de oude quarantaine-hokken
gesloopt. Daar was niet veel voor nodig, want ze vielen al bijna
uit elkaar. Ook hebben we de konijnenweide ontdaan van distels
en brandnetels. Het stikstofprobleem merken we dus ook op ‘t
Wikkie, want helaas vinden precies die planten stikstof heerlijk,
en konijnen lusten die planten niet. Op de foto’s zie je de situatie
vóór en na.

Tijdens de klusdag zagen we ook opeens een lichtbruin
hangoorkonijn. Die is niet van ons! Dus iemand wilde van zijn/
haar konijn af en vond het een goed idee om het over het hek
bij ‘t Wikkie te zetten. On-ge-loof-lijk! We hebben meteen de
dierenambulance gebeld en zij hebben het konijn meegenomen.
Ik hoop dat het een goed thuis krijgt.
Vrijwilligers welkom!
We zijn weer op zoek naar vrijwilligers! Dus als er iemand is van
18 jaar of ouder die een uurtje per week of per twee weken vrij
kan maken om, misschien samen met zoon of dochter, de dieren
op ‘t Wikkie te verzorgen, dan graag reageren via
hetwikkie@gmail.com of via een persoonlijk bericht op onze
Facebook pagina www.facebook.com/hetwikkie.

Goedkoop en gezond eten: zó doe je dat!
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Gezonde producten zijn duurder geworden ten opzichte van ongezonde producten. Een slechte ontwikkeling, zeker omdat een
gezonde leefstijl belangrijk is. Voor mensen met een beperkt budget wordt het steeds lastiger om gezond te blijven eten. In dit
artikel geef ik je een aantal tips hoe je op een goedkope manier toch gezond kan eten.
Plan je maaltijden en maak een lijstje
Maak een planning van je maaltijden voor 3 dagen of (liever
nog) voor de hele week. Op deze manier beperk je het aantal
bezoekjes aan de supermarkt en kom je minder in de verleiding
om impulsaankopen te doen. Maak ook een lijstje als je
boodschappen gaat doen en houd je daar dan ook aan. Ga ook
nooit met honger boodschappen doen.
Koop onbewerkte voedingsmiddelen
Onbewerkte voedingsmiddelen zijn vaak een stuk goedkoper
dan bewerkte voedingsmiddelen. Een volkorenbrood is naar
verhouding goedkoper dan een zak witte puntjes. En een stuk
kaas is naar verhouding goedkoper dan een zakje geraspte kaas.
Koop geen ongezonde producten meer
Flessen frisdrank, een pak koekjes, zakken chips, een zak snoep.
Als je dat elke week koopt, ben je daar best veel geld aan kwijt.
Koop het niet (of een stuk minder). Dat scheelt best veel geld.
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Let op aanbiedingen
Een andere manier om geld te
besparen, is door te eten wat er die
week in de aanbieding is bij jouw
supermarkt. Maak een planning aan de
hand van de reclamefolder.
Eet minder vlees
Elke dag vlees eten is niet goed voor
je gezondheid en niet goed voor het klimaat. Vlees is ook best
duur. Je kunt vlees makkelijk vervangen door andere (goedkope)
eiwitrijke bronnen, zoals een ei, peulvruchten, tofu of vis uit blik.
Door 3 keer per week je vlees te vervangen, spaar je zeker wat
geld uit.
Koop groente en fruit uit de diepvries
Je zou denken dat verse groenten en fruit gezonder zijn dan uit
de diepvries, maar niets is minder waar. Groente en fruit uit de
diepvries is vaak net zo voedzaam. Je kunt het ook veel langer
bewaren en het is vaak goedkoper.
15
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De Stempel viert haar 40-jarig bestaan
Door Marjos le Duc; fotografie Ruth Prinsloo

Na 2 lange jaren van elkaar bijna niet kunnen zien, was het eindelijk zover dat de vrijwilligers van De
Stempel bij elkaar konden komen voor een gezellige zomerborrel. En niet zomaar een borrel want, weliswaar 2 jaar na dato, kon
eindelijk samen met onze gasten het glas geheven worden op het 40-jarig bestaan van De Stempel.
Het was even spannend op die donderdagavond toen de hemelgoden in al hun wijsheid hadden besloten, rond aanvangstijd van
de borrel, een flink pak regen te laten neerdalen in Oud-Empel. Maar niet getreurd: De Lachende Vis was op alles voorbereid en we
werden, in plaats van buiten, binnen hartelijk ontvangen met koffie en gebak.
Nadat iedereen een plekje had uitgezocht, nam onze nieuwe voorzitter Vicky Aalbers het woord. Ze heette de vrijwilligers, vaste
schrijvers en genodigden van harte welkom en al gauw werden we meegenomen op een reis in de tijd van de allereerste Stempel
in 1981 tot nu. Daarna was het tijd om de vrijwilligers die tijdens de pandemie gestopt zijn, in het zonnetje te zetten voor hun
jarenlange inzet. Ieder ontving een persoonlijk dankwoord en een feestelijke mand vol met lekkers van Bakkerij van Doorn.
Uiteraard vraagt een 40-jarig jubileum om een speciaal aandenken. Dat is
een jubileumeditie van De Stempel geworden, samengesteld door redactie
en bestuur, met daarin “knipsels” uit vroeger tijden en in het binnenkatern
een heuse kopie van de allereerste Stempel. We bedanken Drukkerij Van der
Heijden voor het mogelijk maken van deze editie waarvan iedereen aan het
eind van de avond een exemplaar mee naar huis kreeg.
Het was nog lang gezellig daar in De Lachende Vis. We bedanken Bakkerij van
Doorn, Plus Paans (sponsoractie) en Drukkerij Van der Heijden voor het mede
mogelijk maken van deze avond. Ook hartelijk dank aan De Lachende Vis voor
de gastvrije ontvangst en verzorging.

Ode aan de heilige Landelinus
Door Paula Doorenbosch

Op zondag 19 juni was het de primeur voor het Landelinuskoor om het nieuwe Landelinuslied te zingen.
Feestdag
De feestdag van onze patroonheilige St. Landelinus is ieder jaar
op 15 juni. Vorig jaar, na afloop van de mis in juni 2021, vroeg
pastor De Jong aan mij of ik een lied over de heilige Landelinus
wilde schrijven. Dit is nogal een opgave, omdat Landelinus in zijn
jeugd nog niet zo’n lieverdje was.
Levensverhaal
Zonder, op dat moment, enige inspiratie heb ik ‘ja’ gezegd. In
februari 2022 begon er iets te borrelen in mij. Ik heb Wikipedia
geraadpleegd en het levensverhaal van Landelinus goed onder
de loep genomen. Na flink wat aantekeningen kwam hieruit een
heus Landelinuslied en op 7 maart was het klaar.
Relatie met Empel
Het is een lied geworden dat het leven van Landelinus beschrijft
en waarom Empel deze patroonheilige heeft gekozen voor haar
kerk. Ook de relatie van Landelinus met ons mooie dorp Empel
wordt weergegeven. Het koor was enthousiast en heeft meer
dan haar best gedaan om er iets moois van te maken.
Tekst en opname
Een opname van het lied kunt u vinden via de link:
https://youtu.be/t1v4J988L9Q
[youtube: Empel Landelinuskerk , mis dd 26 juni 2022, slotlied
op 1:04:27 minuten]
LANDELINUSLIED
Patroonheilige Landelinuskerk te Empel (613-686)
Arr. Paula Doorenbosch 7-3-2022
www.empelsnieuws.nl

Landelinus was een rover, ver verwijderd van onze God.
Hij trok plunderend door de steden, maar vond nergens wat hij zocht.
Het was door een visioen, na de dood van zijner vriend,
over hel en Gods oordeel; een rover krijgt wat hij verdient!
Landelinus was een rover in zijn tijd,
Landelinus ver van God Zijn heiligheid
Landelinus had geen vrede in zijn hart,
Landelinus het was God, Die tot hem sprak
Landelinus schrok en weende en hij toonde diep berouw
O mijn Heer geef mij genade, U bent de God waar ik van hou!
Hij bekeerde, werd een monnik en tot priester toen gewijd,
sprak vol vuur en vol liefde over Gods gerechtigheid.
Landelinus keerde zich van zonde af,
Landelinus kwam weer op het rechte pad.
Landelinus God gaf aan hem Zijn zegen
Landelinus sprak over Weg, Waarheid en Leven
Later stichtte hij in Frankrijk de Abdij van Krispijn,
met een heerlijkheid hier in Empel en met Meerwijk ook daarbij.
Met hoger heer van landerijen, bracht het Empel hier tot leven
Als patroon van deze kerk, is hij hier aan ons gegeven
Landelinus patroon van deze heerlijkheid
Landelinus wij zijn met hem verblijd
Landelinus hij gaf aan God zijn leven
Landelinus, wij ontvangen hier uw zegen!
Landelinus, wij ontvangen hier uw zegen!
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Nieuws uit ’t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

Wa is ut hèèèt ! Of vind je het nog meevallen? We hebben al aardig wat zon mogen zien de afgelopen weken. Hier
en daar helaas ook een behoorlijke plensbui gehad waardoor de straten blank stonden.
Maar wat hebben we de afgelopen maanden genoten van
Koningsdag, Empelse Boel en uiteraard de Wandel3Daagse.
Goed om te zien dat alles weer door kon gaan. Denk je dan al
aan carnaval? Eigenlijk stiekem wel, want na de zomer gaan we
voor het eerst weer een rommelmarkt organiseren.

Meedoen?
Zit jij komend schooljaar in groep 7 of 8 én wil je absoluut
meedoen in onze Prinsengroep? Dan kan je dat ons nu al laten
weten! Stuur ons een mail met je contactgegevens en wij zorgen
ervoor dat je tijdig alle informatie ontvangt.

Rommelmarkt
Op zondag 2 oktober openen de deuren van D’n As weer
voor iedereen die op zoek is naar speelgoed, keukengerei,
gereedschap, servies, etc., etc. dat nog een tweede ronde
mee kan. Met jouw aankoop en je bezoek steun je alle
carnavalsactiviteiten in ons mooie Empel. Op zaterdag 1 oktober
staan we klaar om de spullen die mensen willen doneren in
ontvangst te nemen. Let op: we nemen geen witgoed, kleding of
schoenen in!

Fijne vakantie!
Rest ons nu niks anders dan jullie allemaal een heel fijne en
gezellige vakantie te wensen. Of dat nu lekker thuis achter
in de tuin is, op de camping op de Veluwe, La douce France,
bella Italia, aan de Costa in Spanje, op safari in Afrika of een
willekeurig ander plekje op deze aardbol: geniet ervan, rust uit,
doe je ding! We zien jullie graag allemaal weer terug hier in ’t
Slotgat.

Prinsenverkiezing
En ja we bereiden ons ook alvast voor op de komende carnaval
met het motto ’50 jaor thuis in ut Slotgat’. De eerste stap
daarnaartoe is de Prinsenverkiezing. Op zondag 6 november
’s avonds tegen 18.00 u hopen we de opvolger/opvolgster van
onze Prins Lars d’n Urste te presenteren in D’n As.

D’n Hof

Ingezonden door de Werkgroep Diaconie

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

Zomaar zin in een praatje?
Kom dan naar D’n Hof!
Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot
15.30 uur gezellige ontmoetingen in
een open, ongedwongen sfeer.

Of zomaar zin in een partijtje
jeu de boules?
Kom dan naar Boulodrome
D’n Hof!

Of zomaar zin in een fietstochtje
met een maatje op een speciale
duofiets?
Binnenkort elke dag mogelijk
in D’n Hof!

Vragen?
Bel Werkgroep Diaconie : 06-11751035
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Empel, juli 2022, editie De Stempel

Coördinator Buurtpreventieteam Empel aan het woord
Buurtpreventieteams zijn de extra ogen en oren voor politie en gemeente in de
wijken. In Den Bosch zijn er inmiddels zeven teams actief, waaronder het team
Empel: een groep van momenteel 13 vrijwilligers.
Deze mensen houden van een schoon en veilig Empel, van saamhorigheid en van
wandelen en daarom maken ze in hun kenmerkende gele hesjes (gele jassen in de
winter) hun wandelingen (en fietstochten) door onze mooie wijk. We rapporteren
kapotte straatverlichting en de bekende losliggende tegel, waarschuwen mensen als
er bijvoorbeeld een deur openstaat en gaan soms het gesprek aan met net iets te
aanwezige jongelui.
Cursusdag voor leden
Het komt voor dat we in een situatie terechtkomen waarin snel handelen van ons wordt verwacht.
De gemeente Den Bosch is hierover met de teams in gesprek gegaan en hieruit is een cursusdag voortgekomen (aangeboden op 11
en 18 juni jl.) waarop de leden een hoop hebben kunnen leren en/ of hun kennis konden opfrissen.
De cursus kende de volgende onderdelen:
- Reanimatie, hartmassage (baby’s, kinderen en volwassenen), gebruik AED, wie moet je in welke tijdsvolgorde bij een incident
betrekken waar deze vaardigheden vereist zijn?
- Welke bevoegdheden heeft buurtpreventie en wat mogen ze ook zeker niet; dus wanneer schakel je door naar BOA, politie of
andere hulpverleners?
- Een drietal casussen (geluidsoverlast, verdenking van drugs, angst voor huiselijk geweld), gespeeld door leerlingen van de opleiding
Veiligheid op het Koning Willem I college: hoe zou je als buurtpreventie optreden als jij als eerste in de betreffende situatie belandt?
Kom erbij!
Buurtpreventie geeft belangeloos iets aan wijk en gemeente, maar ontvangt van de gemeente ook zeker wat terug. Wederom voor
jou als lezer van De Stempel een goede reden om met mij, Ronald Ten Berge, de coördinator in Empel, in gesprek te gaan als je
erover nadenkt om deel uit te maken van dit team (mail naar buurtpreventieteamempel@gmail.com).

Zwembadje in de buurt
We zien de zomer weer tegemoet. Om kinderen extra speelplezier en
verkoeling te bieden tijdens warme dagen, is het deze zomer weer mogelijk
een zwembadje in de openbare ruimte te plaatsen. Bijvoorbeeld op een
grasveldje of pleintje in de buurt. Aan het opzetten van een zwembadje in
openbaar gebied zijn wel spelregels verbonden. Zo blijft het veilig en gezellig.
10 spelregels
1. Meld het zwembadje vooraf aan bij de gemeente en informeer de buurt.
2. Het zwembadje is alleen bedoeld voor kinderen uit de buurt. Niet voor volwassenen.
3. Maak het zwembadje niet vast aan de ondergrond, het straatmeubilair of een boom.
4. De buurt moet bereikbaar blijven. Sluit de straat niet af.
5. Dek het zwembad na gebruik af, zodat er geen onveilige situaties ontstaan.
6. Het is niet toegestaan een trampoline bij het zwembadje te plaatsen.
7. Houd het veilig en schoon! Ruim ook speelgoed aan het einde van de dag op.
8. Een partytent bij het zwembadje is alleen toegestaan om spelende kinderen te beschermen tegende zon. Buurtfeesten zijn hier
verboden.
9. Houd je aan de coronarichtlijnen van het RIVM.
10. De zwembadjes moeten uiterlijk 21 september weer opgeruimd zijn.
Zwembadje in de buurt aanmelden?
Wil jij een zwembadje op een grasveld of pleintje bij jou in de buurt plaatsen? Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl, met als onderwerp “zwembadje in de buurt’. Vermeld hierin de locatie van het zwembadje, jouw naam, adres en telefoonnummer. Je ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging of reactie op jouw aanmelding.
Heb je vragen? Stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl o.v.v. “zwembadje in de buurt’.
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
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Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
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Spelen wat je leuk vindt bij Música Leon
Door onze verslaggever

Empelse muziekschool bestaat 1 jaar
Wie op het Boekweitveld loopt, hoort
dagelijks vrolijke deuntjes, bluesjes of
pophits. Bij Música Leon volgen kinderen
en volwassenen piano-, gitaar- en zangles.
Nu het eerste jaar erop zit, spreken we
met Leon Scherphof, drijvende kracht
achter de Empelse muziekschool.

Leon, weten Empelnaren de weg naar je
muziekschool al te vinden?
Meteen na het stuk en de advertentie
in De Stempel vorig jaar begonnen de
aanmeldingen binnen te stromen. Ik
startte dus meteen al met een goed
gevulde agenda, maar het hele jaar
komen er nog nieuwe leerlingen bij.
Inmiddels heb ik een grote groep
enthousiaste leerlingen en bijna iedereen
van het eerste uur komt nog steeds met
plezier spelen.
Wat is het geheim achter je succes?
Ik vind het belangrijk om aan te sluiten
bij de muzikale voorkeuren van mijn
leerlingen.

Duketown Ladies
zoeken nieuwe
dirigent
Ingezonden bericht

Barbershopkoor Duketown Ladies uit
’s-Hertogenbosch is een enthousiaste
groep dames die het barbershop zingen
een eigentijdse en kleurrijke invulling
geeft. Momenteel zoeken de Duketown
Ladies een nieuwe dirigent. Genre:
barbershop en close harmony. Het koor
is opgericht in 2009 en heeft 20 leden. Er
wordt a capella gezongen, 4-stemmig, vnl.
Engels- en Nederlandstalig. Repetities op
maandagavond in ’s-Hertogenbosch Zuid.
Meer info op www.duketownladies.nl

www.empelsnieuws.nl

Ik vind het belangrijk om muziek te spelen
die je leuk vindt, dan gaat het kriebelen
en kun je er niet genoeg van krijgen. Ik
leer ze akkoorden spelen zodat ze zelf
ook al snel kunnen gaan improviseren
en uiteindelijk alle liedjes kunnen leren
spelen die ze maar willen. Ik geniet enorm
van de vooruitgang die de leerlingen
boeken en van hun muzikaliteit.
Oefent iedereen dan zo hard?
Het is heel verschillend hoe hard mensen
oefenen. Ik heb een leerling die wilde
stoppen met roken en elke keer dat ze
zin had in een sigaret haar gitaar pakte.
Zij ging als een speer vooruit. Sommigen
gaan langzamer vooruit, maar ik vind het
belangrijk dat plezier in het spelen voorop
blijft staan. Dus dan spelen en oefenen
we samen in de les. Je hoeft van mij geen
donderpreek te verwachten. Een gouden
tip is: speel en oefen liever elke dag 10
minuutjes dan een keer in de week een
uur.
Wat zijn de plannen voor volgend jaar?
Vanwege de grote aanloop gaat Música
Leon volgend jaar ook op donderdag
open. Ook dit jaar kun je weer beginnen
met een proefles voor €10,-. Daarna
betaal je €17,50 voor een les van een half
uur. Als je een jaar op les wilt kun je een
korting krijgen van 10% bij betaling in een
keer. Een proefles boeken kan al meteen,
ook voor na de zomer op nummer: 06
18948461.

IVN: Natuurwandeling
Binnenstad
Ingezonden bericht

De meest onverwachte natuur vind je in
de Bossche binnenstad. Muurplanten,
korstmossen en imposante bomen. De
natuurgidsen van IVN ‘s-Hertogenbosch
laten alle mooie, groene hoekjes zien in
de stad. Verbaas je over de tuintjes en
parkjes die er te vinden zijn midden in de
stad.
Wanneer: Dinsdag, 26 Juli 2022
Hoe laat: 19.30u - 21.30u.
Tip:
Kom lekker op de fiets.
Locatie: Bij de put op de Markt,
’s-Hertogenbosch
Vragen: gidsen@ivn-s-hertogenbosch.nl

Colofon
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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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