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OP NAAR EDD 2023!

28 september 2022

Ingezonden door Team Empelse Doe Dagen

Lieve kinderen (en ouders) van Empel, wij als organisatie kijken terug op een aantal super vette EDD-dagen! We hebben
ontzettend genoten en hopen dat jullie dat ook gedaan hebben. Kijkend naar de blije gezichten op de foto’s zit dat wel goed.
Mocht je nog niet alle foto’s hebben gezien, check dan snel onze socials want daarop staan de links. Ze zijn echt de moeite van het
bekijken waard!
Zoals de meesten van jullie al weten, is er een aantal mensen
met de organisatie van de Empelse Doe Dagen gestopt. We
willen toch ook van deze gelegenheid gebruik maken om ze
nog eens te bedanken. Dus Claudia, Erik, Merijn, Nico, Johan
en Brenda ontzettend bedankt voor jullie grote inzet en
gezelligheid!!!
Erg fijn is dat een aantal mensen zich heeft aangemeld om er
volgend jaar weer zulke fijne dagen van te maken,

www.empelsnieuws.nl

dus wij beginnen weer vol goede moed aan het organiseren van
de volgende editie! Ook willen we alle papa’s en mama’s die
hebben geholpen ontzettend bedanken. Zonder jullie hulp is het
niet mogelijk om de Empelse Doe Dagen op deze manier neer te
zetten!
Mocht je op wat voor manier dan ook een steentje bij willen
dragen aan dit mooie evenement, stuur dan een mail naar
secretariaat@empelsedoedagen.nl. Veel liefs van de hele
organisatie van EDD.
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Kevin,
Bedankt voor de prachtige show, die we
zondag 10 juli van jou en je team van
Urban Village
hebben mogen zien. Het was in één
woord geweldig en professioneel.
Ik denk dat heel
veel mensen
in Empel en
omgeving niet
weten wat jullie
presteren.
Ik als oma ben
supertrots op jou
en natuurlijk alle
dansers, groot en
klein: geweldig!
-Oma van Kevin

Kienen en muziek bij
de Seniorenvereniging

Het team van Caleidoscoop is er helemaal
klaar voor en heeft er zin in! We zijn het
schooljaar gestart met het team op een
mooie locatie in de stad. We vergaderen
en zetten grote en kleine lijnen uit voor
het nieuwe schooljaar. Als afsluiting een
vaartocht met het team rondom Den
Bosch.
Groeten van het team van Caleidoscoop!

Stempeltjes
Gezocht: huishoudelijke hulp
Hulp in de huishouding gezocht voor 1
keer per week in Oud-Empel. Dagdeel in
overleg. Contact: karindebekker@gmail.
com
Glazenwasser
Ik ben op zoek naar een glazenwasser in
Empel. Tel: 073-6421174
Hak-potten
Wij zijn nog steeds heel blij met lege
Hak-potten. Deze kunt u afgeven bij Het
Afscheidshuis, Proosdijstraat 12 in Empel.
Hartelijke groeten, Paulien Graves en
collega’s.
Stekjes ruil
Heeft iemand nog een oud konijnenhok
of kastje over? Graag wil ik mijn stekjes
aan de weg zetten. Om deze te ruilen. Als
je het leuk vindt om zoiets in elkaar te
zetten; dat mag ook.
Rianne, tel.nr: 073 8441004
Aangeboden
4 oude fototoestellen w.o. Polaroid en
Canon. € 5,-- . Gratis afhalen boekjes
van vissen, wijn en tabak. En oude
landkaarten. Tel. 073-6421174.
www.empelsnieuws.nl
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Ingezonden door Sjan Engelbert-van Goch
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Kortom, een mooi begin van het nieuwe
seizoen. Op 8 september stond een muzikale middag met de band Un Bietje Brabants op het programma. Geweldig goed
met voor velen herkenbare muziek! Ook
eens kennismaken met de vereniging?
Neem contact op met Jan Brouwers via
seniorensecretariaatempel@gmail.com
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Heilige Landelinuskerk, Empel

Eerste Communie 2023

Alle kinderen van groep 4 worden uitgenodigd.

De informatieavond voor de ouders is op
woensdag 12 oktober 2022 om 20.00 uur
in D’n Hof.

Meedoen?
Aanmelden:
Tel: 06 14029118
Email: eerstecommunie.empel@hotmail.com

Namens de Eerste Communiewerkgroep,
Roeline
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Je komt met een brede glimlach haar winkel uit
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Door Marja van Kampen-Molenaar

Iedereen weet dat mode in een bepaald seizoen hot is en zeker niet voor ons allemaal geschikt. Huberdien van Goch is ’n creatief
ondernemer en beseft dat maar al te goed. Zij is pas tevreden als haar klanten met een brede glimlach in modieuze en bij hén
passende kleding haar winkel verlaten.
Hoe zat het ook alweer...?
Herinneren jullie nog haar kinderkledingwinkeltje No Rulz onder
de trap van ons ‘gemeentehuis’? De Stempel vraagt zich af hoe
het nu met onze Empelse Huberdien gaat en bezoekt haar thuis
op de Meerwijkweg. Drukbezet, charmant en modieus als altijd,
wil ze graag even tijd voor ons vrijmaken. “Het gaat goed met
me”, begint ze. “Ik heb nog steeds een modewinkel, maar in
Nuland: Van Goch Fashion met dameskleding van maat XXS t/m
52 en op bestelling t/m maat 58. Tassen, sieraden, ceinturen,
omslagdoeken, schoenen/ laarzen en sjaals ontbreken niet. Ik
voer o.a. de labels Zoso , G maxx, K-design en Tramontana.
Daarnaast Yesta en ik hoop binnenkort nog Only aan dit rijtje toe
te kunnen voegen. Het betreft modieuze en betaalbare kleding.
Hangt je maat er niet, dan doe ik mijn uiterste best die na te
bestellen. Het maakt me blij als ik een klant goed heb geholpen”.
Shoppen moet een
beleving zijn
We horen verder dat
ze eerst op afspraak
dameskleding middels
kledingparty’s verkocht.
Later deed zich de
mogelijkheid voor een
winkel in Nuland te huren
en dat was even dubben:
Núland...? Het blijkt een
“unique selling point” voor
de omliggende dorpen,
waar men bewust naartoe
gaat om aankopen te doen
en dát gaf de doorslag.
Gratis parkeren en ‘n kop
koffie tijdens het shoppen.

Buiten openingstijden
geeft ze kledingparty’s
in haar winkel en
is ze “personal
shopper” voor haar
klanten als ze daar
prijs op stellen.
“Shoppen moet een
beleving zijn”, lacht
ze. Haar winkel is
woensdag van 10u
tot 12u, donderdag van 13u tot 17u, vrijdag van 10u tot 17u en
zaterdag van 10u tot 15u geopend. Dat is dus 18 uur per week
en daarnaast, op verzoek, ook buiten de openingstijden.
Lopen wij straks in een echte ‘Van Goch’?
“Denk je ook aan duurzaamheid, zoals de schone kleren
campagne, SKC?”. ‘t Is even stil. Ja, ze kent de problematiek en
slechts 10% van de kledingmarkt doet mee, maar het houdt
wél verband met haar grote droom: een eigen label en dan
gemaakt in Nederland. Een coach ondersteunt haar bij dit proces
dat ‘n paar jaar kan duren. Huberdien van Goch versus Vincent
van Gogh: is daar geen link? De schilderijen van Van Gogh
inspireerde de couturiers Viktor & Rolf. Een kunstverzamelaar
kocht tijdens de Paris Fashion Week 3 creaties van hun “Van
Gogh Girls” en schonk ze daarna aan Museum Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam. Huberdien, bewonder ze en mijmer
over jouw ‘echte Van Goch’s’. Wij zijn benieuwd naar jouw
shopbeleving en succes. Meer weten? Email: vangochfashion@
kpnmail.nl
Kijk op
Facebook : Van Goch Fashion
Instagram : Van Goch Fashion

Empel van toen: familie van Boekel
Ingezonden door A. Mulders-van Boekel

Dit is een foto uit 1941 van alle kinderen van Bruur van Boekel en Kee de Werd. Wij woonden in Oud Empel op de Wal, het eerste
huis aan de Alverwiel. Ons gezin bestond uit 9 meisjes en 1 jongen: Dien, Riek, Mien, Jo, Cor, Net, Annie, Rietje, Leentje en Harrie.
Als er een kind werd geboren en het wéér een meisje was, dan was mijn vader bedroefd dat
het geen jongen was. Die jongen, Harrie, kon dus meehelpen op de boerderij.
Wie kan helpen?
Ik vind het jammer dat de foto van ons huis niet meer te vinden is. Het huis is na de oorlog
gesloopt en wij zijn verhuisd naar ‘t Slot in de Deken Pompenstraat, waar wij nog jaren hebben
gewoond. Is er nog iemand die mij kan
helpen aan een foto van ons ouderlijk
huis aan de Alverwiel?
[Red: Rein van Uden heeft bijgaande
foto gevonden waar 5 huisjes opstaan
bij de Alverwiel. Wie kan de familie nog
verder helpen? Stuur je reactie naar
redactie@empelsnieuws.nl, dan zorgen
wij dat deze bij de familie terechtkomt.]
www.empelsnieuws.nl

5

september | 22

6

www.empelsnieuws.nl

september | 22

KC ‘t Wikveld

Ingezonden door Jorg de Bakker

Juf Chantal 25 jaar onderwijs
Deze zomer is Chantal van Roessel 25 jaar werkzaam in het
onderwijs en dat hebben we als team goed met haar gevierd.
Chantal is een bekende vanuit Empel, ze heeft jarenlang in het
dorp gewoond en is sinds 2005 werkzaam op ’t Wikveld. Ze
heeft de kenmerken van een typische Wikveld-collega: warm
en betrokken, gezellig in de omgang en steengoed in haar
vak! Begin van de week of aan het eind, Meerwijkweg of Zeis,
onderbouw of bovenbouw: superveelzijdig en volledig allround.
We hebben afgesproken dat we in Empel nog heel veel jaren van
haar mogen blijven genieten. Ook hier, namens alle ouders en
kinderen van ’t Wikveld: van harte gefeliciteerd!
Juf Sanne een nieuwe uitdaging
Sanne Verhagen (later -Wolthuis) gaat een andere uitdaging
aan. Sinds 2008 was juf Sanne werkzaam op ‘t Wikveld.
Ze begon in groep 4 om vanaf 2013 jarenlang in groep 8
te werken. Daarnaast heeft Sanne veel betekend voor de
digitale ontwikkeling van ’t Wikveld. Dit is niet onopgemerkt
gebleven, waardoor Sanne nu bovenschools en bij Digidact
aan de slag gaat. Voor vaste deelnemers aan Dorp op Stelten
en betrokkenen bij het project Wikveld 4 Africa zal Sanne ook
een bekende zijn. Op beide vlakken was zij een zeer fanatieke
vertegenwoordiger van ons kindcentrum. We zijn waanzinnig
trots op Sanne’s mooie volgende stap en gunnen haar deze stap
van harte. Om liefdevol af te sluiten met: “Eens een wikvelder,
altijd een wikvelder!”

Eerste schooldag
Voor mensen die wel eens twijfelen aan de maatschappelijke
waarde van onderwijs of op zoek zijn naar zingeving. Als dit op
jou van toepassing is, raad ik je aan om op een eerste schooldag
om 14.00u aan de poort van een willekeurige school te gaan
staan. Maandag 5 september opende ’t Wikveld weer haar
deuren en dat was voor veel (jonge) kinderen een ongelofelijk
spannend moment. Iets voor half 9 lopen kinderen met (nieuwe)
rugzakken, gevuld met (nieuwe) broodtrommels en bekers het
gebouw binnen om op zoek te gaan naar hun (nieuwe) groep
en leerkracht. Hoopvol. Verwachtingsvol. Ondanks een heerlijke
vakantie, ook weer toe aan een leven van regelmaat. Om 14.00u
stond ik zelf bij de poort van groep 1-2, om enkel te kijken naar
de juffen en de kinderen. Dezelfde kinderen als om 08.30u, met
dezelfde rugzakken, nu met lege bekers en broodtrommels.
Stralende gezichten en een hoofd boordevol indrukken. Een voor
een zien de kinderen hun (groot)ouders en lopen (lees: rennen)
ernaartoe. En overal wordt dezelfde gemeenschappelijke vraag
gesteld: “En, hoe was het vandaag?” De reacties van de kinderen
zijn veelal kort, door alle indrukken niet in staat om langer te
antwoorden. “Leeuuukkk!!” heb ik wel erg vaak gehoord. Goud!
De blikken van deze kinderen en hun reacties zijn benzine voor
onze motor. Dit is wat ons vak van waarde maakt. Waar wij blij
van worden. En zoals iedereen weet, een goed begin…
We wensen alle kinderen en ouders een geweldig schooljaar.
Dan hebben wij het ook!

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

Wat een feest!
In samenwerking met Stichting Quiet organiseerden
we op 14 september jl. een maaltijd voor 11 gasten in
D’n Hof.
Als tegenhanger van Quote 500, maakt Quiet zich sterk
voor bestrijding van stille armoede onder onze
medemens.
Nadat we onze gasten thuis hadden opgehaald en in
D’n Hof hadden ontvangen met een “Cocktail Mimosa”,
namen ze plaats aan een feestelijk gedekte tafel.
Kokkin Nienke had een uitgelezen Italiaanse maaltijd
voorbereid met Mozzarella, Spaghetti Bolognese en
Tiramisu.
Warme, vriendelijke en vooral ontroerde, dankbare
mensen zorgden voor een uitzonderlijke avond,
waarvan D’n Hof en leden van Werkgroep Diaconie nù
nog nagloeien! Wat een feest!

Reageren?
Bel Werkgroep Diaconie : 06-11751035
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Salvador Allendelaan 5 te ’s-Hertogenbosch
073 6 420 281 - www.klopperenkramer.nl
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Overal...
Voor iedereen

www.empelsnieuws.nl

september | 22

Nieuws uit ‘t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

Wa war ut hèèèt van de zomer! Of vond je het nog meevallen? Er moet links en rechts aardig wat werk verzet
worden om het gazon weer groen te krijgen. We hopen dat alle Slotbuiters en Slotbuiterinnen in ieder geval
genoten hebben van de afgelopen vakantie. Dat de batterij weer is opgeladen om aan de laatste maanden van het jaar te
beginnen. Lekker weer aan het werk of terug naar school of als echte Greisepieter gewoon op je gemak genieten.
Inzameldag rommelmarkt
Wij bereiden ons in ieder geval voor op de aankomende
rommelmarkt. Het eerste weekend van oktober is het al zover,
dat is dus terwijl je dit zit te lezen! Dus hup, naar zolder, de
garage of die ene kast en verzamel al dat speelgoed, servies,
keukengerei etc. dat al tijden onaangeroerd staat opgeslagen.
En dan gauw naar D’n As brengen op zaterdag 1 oktober tussen
09.30u en 15.00u. Let op, we nemen geen witgoed, kleding of
schoenen in!
Rommelmarkt 2 oktober
Had je niks over, maar was je juist op zoek naar een paar boeken
om te lezen, een extra lamp, gereedschap of spullen om je huis
in kerstsferen te brengen? Kom
dan op zondag 2 oktober vanaf
12.30u naar D’n As. Wie weet tref
je precies dat aan wat je nodig
hebt! En dat voor een klein prijsje;
precies wat je kan gebruiken in deze
dure tijden. De entree bedraagt
€2,- en wordt gebruikt om weer
een geweldig mooi carnaval te
organiseren voor jong en oud.

Carnaval 2023
Over carnaval gesproken: wist je dat dit van vrijdag 17 februari
2023 tot en met dinsdag 21 februari 2023 is? Schrijf het maar
alvast in je agenda en regel die vrije
dagen… Onze voorbereidingen zijn in
ieder geval gestart, want dat we ons al
50 jaar thuis voelen in ons Slotgat, dat
moeten we natuurlijk wel laten merken.
Prins(es)verkiezing
Op zondag 6 november ’s avonds
tegen 18.00u hopen we de opvolger/
opvolgster van onze Prins Lars dun Urste te presenteren. We zijn
dus hard op zoek naar de kinderen die dit schooljaar in groep 7
of 8 zitten. Wil jij absoluut meedoen in onze Prinsengroep? Stuur
dan een mail met je contactgegevens naar
slotgat@gmail.com en wij zorgen ervoor dat je tijdig alle
informatie ontvangt. In de komende periode ga je ons ook zien
op de scholen. Dan vertellen we je waarom het zo ontzettend
gaaf, cool en chill is om erbij te zijn.
Hopelijk treffen we elkaar bij de rommelmarkt en/of bij de
Prinsenverkiezing. Tot dan!

Snel weer fit en energiek na de vakantie? Zó doe je dat!
Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

De zomer is nu echt voorbij en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Tijdens de zomerperiode heb je waarschijnlijk minder aandacht
besteed aan je gezondheid: minder sporten en bewegen, laat naar bed en te veel en te ongezond eten. Hoe kun je de draad weer
oppakken? Ik geef je een aantal tips hoe je je snel weer fit en energiek kunt voelen.
Eerlijk zijn
Je bent er over uit dat de manier waarop je nu leeft niet de
meest gezonde is. Het gaat niet zoals je zou willen en de kans is
aanwezig dat je weinig energie hebt. Wees eerlijk tegen jezelf en
neem het besluit om in actie te komen.
Eet bewust en met aandacht
Door bewust en met meer
aandacht te eten, is de kans
groter dat je gezondere keuzes
gaat maken. Stel jezelf vragen
als: vind ik dit écht lekker? Heb ik
hier nu écht behoefte aan? Heb
ik écht behoefte aan suiker? Is dit
eten goed voor mijn lichaam of
kan ik beter iets anders nemen?
Wanneer je eet wat je echt wilt en
nodig hebt, zal je lichaam eerder
tevreden zijn.

Je zult merken dat door lekker in beweging te zijn, je meer
energie zult krijgen. Maar behalve inspanning, is ontspanning
net zo belangrijk. Pak een goed boek, lees een tijdschrift, doe
een meditatie, of doe even helemaal niets en geniet van al het
moois om je heen. Ga ook op tijd naar bed, want een goede
nachtrust zorgt voor goed herstel van je lichaam.
Kleine stappen, groot resultaat
Ga niet meteen al het ongezonde schrappen, want dat is niet vol
te houden. Kies eerst 1-2 dingen uit waar je je op wilt richten
en ga dat 2-3 weken uitvoeren. Als dat gelukt is, kun je een
volgende stap zetten. Op deze manier ga je geleidelijk over naar
een gezondere leefstijl die goed is vol te houden. Vind je het
lastig om deze stappen zelf te zetten en kun je wel wat coaching
gebruiken? Neem dan contact op:
info@personalvoedingscoach.nl of 06-30195778

Inspanning en ontspanning
Naast gezond eten, is het ook belangrijk om voldoende te
bewegen. Je hoeft echt niet elke dag naar de sportschool. Elke
dag een half uurtje wandelen is voldoende.
www.empelsnieuws.nl
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U kunt bij ons terecht voor:
Vernieuwen van uw gebitsprothese
Aanmeten gebitsprothese op implantaten
Reparaties en opvullen van uw gebitsprothese
Gecontracteerde zorg

Plan kosteloos
en vrijblijvend een
consult.

Haagstraat 4, 5236 XM 's Hertogenbosch
T. 073- 642 1239 | E. info@tvptandprothetiek.nl
www.tvptandprothetiek.nl
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Ingezonden door pastor Piet de Jong

Heel erg bedankt!
Dankzij de grote inzet van velen hebben wij hier in Empel
een mooie en vitale geloofsgemeenschap en kunnen we
veel voor elkaar betekenen. Onze vrijwilligers zijn onze
steunpilaren! Daar zijn we heel dankbaar voor. Op vrijdag 2
september hebben we hen bedankt voor hun belangeloze
en trouwe inzet. Dat hebben we gedaan met een BBQ, een
hapje en een drankje. De sfeer was geweldig. Het was een
uitdrukking van onze grote onderlinge verbondenheid. Dat is
de kracht van Empel!
Eerste Heilige Communie 2023: zie de uitnodiging hiervoor in deze Stempel op pagina 3.
Kledingactie
Op zaterdag 9 oktober 2022 vindt weer de kledingactie plaats. U kunt dan tussen 10.00u en 12.00u
uw overtollige kleding verpakt in vuilniszakken aanbieden op het plein voor de kerk. De opbrengst is
bestemd voor projecten van Kerk in Nood.
Een geschenk uit de hemel
Wie kent het koor Voice Sensation met zijn Empelse roots niet? Er zingen veel Empelnaren in dit prachtige
koor. Uit dit koor heeft zich een sub-koor gevormd. Ze noemen zich heel bescheiden ’t Koortje. Vanaf oktober
zal ’t Koortje elke eerste zondag van de maand de viering opluisteren met mooie gezangen. Er is de afgelopen
maanden onder de bezielende leiding van Han van den Heuvel stevig geïnvesteerd in het opbouwen van het
repertoire. We heten ’t Koortje van harte welkom. Benieuwd? Dan bent u op zondag 2 oktober om 09.30u van
harte welkom in onze Empelse Landelinuskerk.
Woensdag 2 november 2022 Allerzielen
De lichtjesprocessie op Allerzielen is inmiddels een mooie traditie in Empel. Het is een moment
van gedenken, ontmoeten en elkaar troost bieden. Om 19.00u beginnen we dan met een
wake in de H. Landelinuskerk. Aansluitend zal om 19.30u de lichtjesprocessie vertrekken vanaf
het kerkplein naar onze begraafplaats. We denken altijd aan onze overleden dierbaren, maar
Allerzielen is een dag waarop we hen op een bijzondere manier in het licht van onze herinnering
zetten.
Japa Mala, Tasbih en rozenkrans
Laatst zei een jongeman tegen me dat hij een rozenkrans had gekocht en vroeg hij me om uitleg. Veel
religies kennen een vergelijkbaar gebedssnoer, zoals de Japa mala van de boeddhisten en de Tasbih van de
moslims. Een gebedssnoer is het gebed van de herhaling. Bij het bidden van de rozenkrans worden vijf keer
tien weesgegroetjes herhaald. Dat schept een band met Maria, die onze noden kent. Al biddend mogen we
haar nabijheid ervaren, dat geeft rust en is ons tot steun en troost. Deze vorm van bidden sluit aan bij de
eeuwenoude gebedstraditie van Egyptische en Griekse monniken, die dagelijks niets anders deden dan 1000 en
1 keer de naam ‘Jezus’ zeggen en zo aan Hem denken. In zijn eenvoudigste vorm is dat bidden: hetzelfde zeggen
en blijven herhalen totdat het in je leeft. Dat gaan we in oktober, rozenkransmaand elke donderdagavond om
19.00u in de Landelinuskerk ook doen. Welkom!
4 oktober: Feest voor alle dieren en knuffels
Elk jaar is het op 4 oktober dierendag. Dan zijn we extra lief voor onze huisdieren en natuurlijk ook voor alle
knuffels. Eigenlijk herdenken we op deze bijzondere dag Sint Franciscus van Assisi. Hij hield heel veel van
de natuur, maar vooral van dieren. Er wordt van hem verteld dat hij op een keer
aan het preken was, maar de mensen luisterden niet. Toen is hij gaan preken voor
de vissen en zij staken allemaal hun kop boven water om naar hem te luisteren en
Franciscus zegende de vissen. Naar het voorbeeld van Sint Franciscus zal de pastor
op dinsdag 4 oktober tussen 17.30u en 18.30u jullie lievelingsdier en jullie knuffels
zegenen in de Landelinuskerk. Natuurlijk is er voor de dieren een lekker kluifje en is
er voor de knuffels een knuffel. Welkom!
Pianist gezocht
Een kleine groep mensen van 20 personen hebben een koortje opgericht om op de eerste zondag van de maand de kerkdienst in de Landelinus
kerk te ondersteunen met ons gezang. Wij missen echter nog een pianist die ons daarin wil begeleiden. Wij hebben wel een dirigent/repetitor.
Bent u nieuwsgierig of hebt u belangstelling neem dan contact op met Vic van Zonsbeek. Ook mensen die belangstelling hebben om zich aan te
sluiten bij ons koor kunnen reageren. contact: vicvanzonsbeek@kpnmail.nl

www.empelsnieuws.nl
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Door Ruth Prinsloo
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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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Pastoor Henricus Godefridus Verhoeven: wie weet meer?
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Ingezonden door Richard van de Velde

Mijn naam is Richard van de Velde, amateur-historicus uit Beusichem. Tijdens mijn onderzoek naar oorlogsslachtoffers in mijn
regio, kreeg ik een bidprentje in handen van de (Oud-)Empelse pastoor Verhoeven. Na tijdrovende onderzoeken langs Gelderse
en Brabantse (digitale)archieven, heb ik enige informatie over hem kunnen vinden. Nu hoop ik de hulp van Empelnaren te kunnen
inroepen die uit eerste hand over hem kunnen vertellen.
Hij is op 3 februari 1945 overleden, vermoedelijk na ontberingen
van de evacuatie uit Velddriel enkele weken ervoor. Verder heb
ik het volgende gevonden:
Pastoor St. Landelinusparochie Empel
Henricus was een zoon van bakker Henricus Verhoeven
(Hilvarenbeek 1840-1889 Bladel) en Goverdina Verstappen
(Bladel 1844-1918 Bladel). Hij studeerde vanaf 1896 aan de
seminaries van het bisdom Den Bosch in Haaren. Hier werd
Henricus op 5 juni 1909 tot priester gewijd en werd vervolgens
vanaf 10 juli 1910 kapelaan te Maarheeze en vanaf 30 juli 1916
kapelaan in het Eindhovense Tongelre. Op 10 maart 1922 werd
hij als kapelaan overgeplaatst naar de Sint-Willibrordusparochie
in Deurne.
Op 30 mei 1929 volgde zijn benoeming als pastoor van de
St. Landelinusparochie te Empel. Hier kreeg hij de in Deurne
geboren Helena Maria (Lena) Althuizen (1899-1991) als
dienstbode, die ook jeugdwerk erbij deed.

De Landelinuskerk, pastorie en
parochiehuis in 1903 (Bron: Bob
van Boekel)

Bidprentje (Bron: G.J. de Kruijff)

Evacuatie
Op 17 september 1944 werden in het kader van de operatie
Market Garden de Maasbruggen en het Duitse luchtdoelgeschut
bij ‘s-Hertogenbosch beschoten en gebombardeerd. Een week
later was er in Oud-Empel een invasie van de 712e Infanterie
Divisie, die er een verdedigingsstelling wilden maken. Op 8
oktober moesten de eerste inwoners in het buitengebied
Gewande en ‘t Wild al evacueren.
Op 23 oktober vielen de eerste geallieerde granaten op OudEmpel, waarbij de kerk en directe omgeving ook voltreffers
incasseerden. Twee dagen later werden de eerste Engelse
militairen bij ‘t Slot (het huidige Empel) waargenomen, maar dit
was van korte duur.
Op 26 oktober waren de Duitsers weer terug en alle 60 inwoners
werden verplicht om te evacueren. Beladen met tassen, koffers
en rugzakken liep men naar drie roeibootjes, die bij De Bol lagen
en af en aan de Maas overstaken.

www.empelsnieuws.nl

Uiteindelijk kwamen de meesten aan in Velddriel, waar sommige
Empelnaren onderdak vonden bij familie, maar de meesten bij
onbekenden terechtkwamen.
Dat dorpje van 600 inwoners werd nu bevolkt door 4000
personen. Mede door de geallieerde artilleriebeschietingen en
de barre winterse omstandigheden, was er gebrek aan alles.
De situatie liep uit de hand en er volgde in januari 1945 een
evacuatie naar het Rivierengebied, naar plaatsjes zoals Beesd,
Geldermalsen, Culemborg of nog noordelijker, naar Friesland.
Door ziekte en ontberingen tijdens deze reis, zijn in deze winter
een aantal Oud-Empelnaren overleden.
Overlijden
Pastoor Verhoeven kwam met Lena en andere dorpsgenoten
via Velddriel in januari 1945, uiteindelijk in Beesd terecht. Hier
woonden ze in bij de zusters Schlattmann. Op 5 februari 1945
deed de 33-jarige Elisabeth Schlattmann in de gemeente Beesd
aangifte van overlijden van pastoor Verhoeven.
Hij was op 3 februari om 18.30 uur overleden. De pastoor werd
in augustus 1945 op de plaatselijke begraafplaats in Oud-Empel
herbegraven. Zijn graf is er nog steeds te vinden.
Lena
Lena Althuizen keerde in mei 1945 weer terug naar haar totaal
verwoeste dorp (Oud-)Empel. De meeste woningen, de kerk
en het parochiehuis waren totaal vernield of afgebrand. Het
jaar daarop trok Lena naar Heeze waar haar een grote parochie
met pastoor en kapelaans wachtte en in 1950 naar Helmond.
Lena kon in 1968 van haar welverdiende pensioen gaan
genieten. Voor haar vele werk en inzet werd zij beloond met de
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en de eremedaille in
zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Oorlogsslachtoffer
Op https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/erelijst/verhoevenhenricus-godefridus staat Henricus Verhoeven vermeld als
oorlogsslachtoffer, met de aantekening dat hij “buiten zijn schuld
is overleden als gevolg van een oorlogssituatie”. Hier wordt naar
alle waarschijnlijkheid bedoeld “door ontberingen tijdens de
evacuatie van Velddriel naar Beesd”. Ook een andere inwoner
van Oud-Empel kwam vermoedelijk hierdoor op 31 januari 1945
in Beesd om het leven: de 34-jarige Maria Hendrika Geerts,
die op 9 oktober 1935 in Oud-Empel was getrouwd met Petrus
Adrianus van Eijk (1906-1992).
Mocht u over aanvullende informatie beschikken over pastoor
Verhoeven, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen via
0644542919 of via de mail: rdvdvelde@gmail.com .
Voor meer informatie over mijn onderzoek verwijs ik naar: www.
oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl .
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‘t Wikkie

Ingezonden door Lambert Caljouw

Einde van een tijdperk!
Floor heeft ooit samen met Joyce ‘t Wikkie opgericht. Joyce
heeft een aantal jaren geleden al afscheid genomen, maar
Floor was nog steeds onze bezielende voorzitter die met veel
liefde en inzet zorgde dat alles op rolletjes liep. Helaas (voor
ons) gaat Floor verhuizen en moeten we op zoek naar een
nieuwe voorzitter. We hopen dat we snel iemand vinden die
met net zoveel liefde en inzet voorzitter van ‘t Wikkie wil zijn.
Mocht je belangstelling hebben: onderaan de tekst staan de
contactgegevens.
Schaapjes verhuisd
Zoals ik de vorige keer al aankondigde zouden twee lammetjes
en één schaapje een ander thuis krijgen in Sint-Michielsgestel.
Vorige maand was het zover en zijn ze achterin de auto gezet,
onderweg naar hun nieuwe adres. Ze vonden het natuurlijk erg
spannend, maar het ging allemaal heel soepel. Door de bocht
gaan moesten ze even aan wennen, maar ook dat hadden ze
snel door en behalve het nodige oorverdovende geblaat, konden
ze snel weer uit de auto hun nieuwe wei in bij een aantal andere
schaapjes en geiten. Ze bleven met z’n drieën dicht bij elkaar,
want dat was toch meer vertrouwd dan al die andere vreemde
beesten.

Vandalisme
En weer was het mis. Dit keer hebben vandalen onze mooie
bordjes beklad. Helaas is het er niet af te krijgen, maar de tekst
eronder is nog steeds relevant: Alsjeblieft, voer geen troep aan
de dieren. Geen brood, geen GFT-afval, etc. Een andere vorm
van vandalisme is het dumpen van dieren over het hek van ‘t
Wikkie.

Vorige keer - tijdens de klusdag - vonden we al een konijn dat
gelukkig door de dierenambulance opgehaald kon worden. Een
maand later was het weer raak. We hadden hem apart gezet
in afwachting van de dierenambulance, maar hij was helaas
al overleden voordat ze kwamen. Een week later was er nog
een ander konijn ziek en overleden. We hebben alle konijnen
medicijnen gegeven en gelukkig zijn er daarna geen konijnen
meer dood gegaan.

Droogte
Net als heel Nederland hebben we ook op ‘t Wikkie last van
droogte. Gelukkig hebben we sproeiers die water uit de sloot
gebruiken waarmee we het gras enigszins op orde houden. Op
die manier hebben de schapen en geiten naast het hooi ook
vers gras te eten. Blijkbaar hebben de bewoners van Empel
ook dorst gekregen van de droogte. Bij het wegbrengen van de
statiegeldflessen die in de bak bij ‘t Wikkie waren gegooid, bleek
de opbrengst meer dan 85 euro! Daar kunnen we weer voer,
hooi of andere leuke dingen van kopen voor de dieren.
Vrijwilligers
Naast een voorzitter zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers.
Gelukkig hebben we al één nieuwe vrijwilliger, maar we kunnen
er nog wel wat gebruiken. 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 een zoontje of dochtertje,
de dieren op ‘t Wikkie te verzorgen, dan graag reageren via
hetwikkie@gmail.com of via een persoonlijk bericht op onze
Facebook pagina (zie onder).
Wil je naast deze stukjes in De Stempel nog meer weten over ‘t
Wikkie en zelf reageren of persoonlijk bericht sturen? Bezoek
dan onze Facebook pagina www.facebook.com/hetwikkie.

THEATERGROEP IMPLA na 3 jaar weer op de planken
Door Jo van Beek, productieleider

Het is drie jaar geleden dat wij voor het laatst op de planken hebben gestaan, maar de leden van Theatergroep Impla
uit Empel zijn het toneelspelen nog niet verleerd. Integendeel zelfs. Theatergroep Impla is springlevend en ieder van ons is nog
net zo enthousiast als voor corona.
Eén keer niet op de planken
In maart 2020 waren wij slechts een repetitie verwijderd van
de premiere van ons nieuwe stuk, toen corona roet in het eten
gooide. Wij stonden startklaar maar mochten het theater niet
in. Dat deed pijn. Ieder van ons had een tekst in het hoofd die hij
niet kon zeggen. Ieder van ons had een spel geleerd dat hij niet
kon spelen.
Nieuwe voorstelling
Toen na twee jaar de theaters weer open mochten, waren
wij gezamenlijk van mening om met frisse moed opnieuw te
beginnen. Het oude ging de prullenbak in en met een nieuwe
regisseur zijn wij begonnen aan een nieuwe voorstelling. Op 25,
26 en 27 november van dit jaar zullen wij weer spelen in D’n As!
www.empelsnieuws.nl

Ouderwets lachen
Wij hebben een stuk in
voorbereiding waarvan het publiek
weer zal gaan genieten. Gewoon
weer ouderwets lachen wat de
mensen uit Empel, en wij zeker, al
die tijd gemist hebben.
In een volgende Stempel wil ik
uitgebreid hierop terugkomen met
info over ons volgende stuk. Mis dit
niet. Zorg trouwens ook dat je de
voorstelling niet mist!
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DE STEMPEL IS OP ZOEK NAAR JOU!

Uw steun voor de Stempel is van harte welkom

De Stempel breidt uit!
We zoeken versterking in de functies van:
Opmaakredacteur, Eindredacteur en Webredacteur
Het betreft functies op een vrijwillige basis.
Enkele uren werk per editie van De Stempel.
Reacties welkom bij redactie@empelsnieuws.nl

Osteopathie-Empel
in Medisch Centrum De Brink.
Brink 4 - Empel
Voor behandeling van volwassenen en ook baby's met lichamelijke
klachten. Osteopathie kan worden ingezet voor zowel klachten aan het
bewegingsapparaat als functionele klachten aan organen.
Voor meer info of het maken van een afspraak verwijs ik u naar:
www.Osteopathie-Empel.nl
Info@osteopathie-empel.nl

18

facebook.com/OsteopathieEmpel
06-15370549

www.empelsnieuws.nl

Reizen

september | 22

Door Ton Geerts

Voor de meeste van ons zit de vakantie er weer op. Nieuwe plekken ontdekt, lekker rustig aan gedaan, of misschien wel heel sportief geweest. Na een paar jaar in de buurt blijven, mochten we er weer op uit en veel van ons hebben dat ook gedaan. Ik hoop dat
we allemaal een fijne vakantie gehad hebben en er met een goed gevoel op terugkijken!
De wereld
Met de wachttijden op Schiphol en andere vliegvelden worden
we opnieuw getoetst of we wel echt het vliegtuig willen pakken.
De kosten voor vluchten nemen toe en het milieu bewijzen we
geen dienst door ons naar verre oorden te laten verplaatsen.
De auto dan maar? Met de huidige brandstofprijzen is dat geen
goedkope keuze. Om over de files nog maar te zwijgen. Kortom,
er wordt ernstig geknaagd aan het gevoel dat de wereld aan mijn
voeten ligt.
De fiets
Terug van vakantie stuitte ik op een recent onderzoek naar onze
mobiliteit en dat had goed nieuws: Nederlanders fietsen het
meest en daarmee zijn we een voorbeeld voor de rest van de
wereld. Gemiddeld 2,6 kilometer per persoon per dag. Ik moet
direct bekennen dat ik persoonlijk dat gemiddelde geen goed
doe helaas. Het vele fietsen wordt toegerekend aan de manier
waarop wij onze openbare omgeving ingericht hebben. Niet de
auto, maar de fiets krijgt steeds meer ruimte in de binnenstad
en er zijn volop fietspaden waarop je, zonder gevaar van auto’s,
veilig van a naar b kunt. Zo fiets je vanuit ons dorp eenvoudig
naar Oss, of langs het kanaal in één rechte lijn naar Den Dungen.
Dat hebben we goed voor elkaar met zijn allen.

De auto
Die prominente plek in de fietstop geeft een goed gevoel. Uit
het tweede gedeelte van het onderzoek blijkt echter dat we niet
alleen veel fietsen, maar ook in de top van de autokilometers
zitten. Met de bijna 10 miljoen auto’s in Nederland rijden we gemiddeld, per persoon, 20 km per dag. In de afgelopen decennia
is onze reistijd weliswaar niet toegenomen maar we komen in
diezelfde tijd wel verder omdat we meer auto’s en asfalt hebben.
Het hert loopt dus niet op de weg, maar de weg loopt door het
bos.
Deelfiets
Ook zonder de wetenschap van dit onderzoek werk ik sinds corona veel meer thuis. Ik heb gelukkig een baan waarin dat goed
mogelijk is. Daarbij voel ik me bezwaard maar niet schuldig om
voor een vergadering van een uurtje naar Den Haag te rijden.
Dat niet meer zo veel reizen voelt nu goed. Inmiddels ben ik erg
nieuwsgierig geworden naar het gebruik van die groene fietsen
en scooters die overal staan. Het concept van het delen van zo’n
ding is best een mooie gedachte. Ik ben benieuwd of ik over
twee of drie jaar net zo gemakkelijk een deelfiets pak, als dat ik
nu niet meer in de auto naar Den Haag stap.

Laat dromen uitkomen!
Ingezonden door Laura Kropman

Samen met mijn beste vriendin Marleen, ben ik sinds enige tijd dreamchaser voor de stichting Dream4Kids: een stichting die
Droomdagen voor kinderen (6-12 jaar) met een trauma mogelijk maakt. Hierbij kun je denken aan trauma’s zoals mishandeling,
seksueel misbruik of een auto-ongeluk. Allemaal dingen die geen enkel kind mee zou mogen maken…
Als dreamchaser gaan wij naar een kind toe dat bij de stichting
is aangemeld door een professional die het kind begeleidt bij
het verwerken van zijn/ haar trauma. We gaan met het kind
in gesprek en proberen zo te achterhalen welke dromen hij
heeft. We willen daarvoor echt alles van hem weten! Daarna
gaan we aan de slag om die droom uit te laten komen, door
een dagprogramma samen te stellen gevuld met activiteiten en
cadeautjes die een grote lach op zijn gezicht zullen toveren. Een
week of acht later is het zo ver…

Els Korsten Fotografie

Om deze Droomdagen mogelijk te maken zijn we heel dankbaar
dat mensen een financiële bijdrage leveren via onze digitale
collectebus. Ook is het geweldig dat er bedrijven zijn die
producten of diensten willen sponsoren!
www.empelsnieuws.nl

Uiteraard worden zij daarvoor duidelijk genoemd en bedankt
op de socials van Dream4Kids: zo kunnen wij op onze beurt
weer bijdragen aan de (goede) naamsbekendheid van deze
topbedrijven!
Wij zijn op dit moment bezig met het organiseren van een
Droomdag voor Helena van 9 jaar. Zij heeft in korte tijd haar
oma én haar vader verloren. Een dag voor het overlijden van
haar vader, heeft ze samen met haar moeder ook nog eens een
ernstig auto-ongeluk doorgemaakt. Helena verdient daarom een
SUPERdag! Ze is fan van Miss Montreal en Britt Dekker, gek van
paarden en houdt van beauty-maskertjes en crèmes aanbrengen
samen met haar beste vriendinnetje en zou heeeeeeel graag een
luchtballonvaart maken.
Natuurlijk moet dit allemaal ook mooi op de foto worden gezet
voor het fotoalbum!
Zou u ook willen bijdragen aan deze mooie stichting en de
Droomdag voor Helena? Alle hulp is welkom! Neem contact
op via lauraentom@home.nl of 06-48470450 óf doneer in
de digitale collectebus voor Helena via deze link https://
dreamchasers.digicollect.nl/ (typ ‘Droomdag Helena’ in het
Zoek-veld). Wilt u meer weten over de stichting? Kijk dan op
www.dream4kids.nl. Alvast bedankt voor uw bijdrage: niet
voor ons, maar voor Helena en al die andere kinderen met een
trauma.
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Foto’s jaarlijks fietsrondje
bestuursraad Empel & Meerwijk!
Op dinsdag 5 juli 2022 fietsten de leden van de Bestuursraad van Empel & Meerwijk hun jaarlijks rondje met de
wijkwethouder voor Empel. Deze keer stand het rondje mede in het teken van het afscheid van de vorige wethouder
Jan Hoskam en kennismaking met de nieuwe wethouder: Roy Geers.
Samen fietsten we langs ondernemers, verenigingen, bewoners, stichtingen, natuur, culturele en sociale initiatieven van
Empel. Een mooie gelegenheid om een aantal pareltjes, ontwikkelingen en knelpunten van Empel in de praktijk te zien.
Dit jaar was het thema: ‘EMPEL IN BEWEGING!’, omdat we er op inzetten dat de ontwikkelingen rondom het Empels
Gat, verkeersontsluiting Emplina en de Brink nu echt in beweging komen. Met elkaar gaan we actief aan de slag met
deze speerpunten én andere onderwerpen die belangrijk zijn voor Empel. Hieronder een impressie van deze middag.

Samen gaan we voor een nog mooier Empel!

Bestuursraad
Empel & Meerwijk
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Redding Brigade Rosmalen organiseert NK Ocean Jeugd
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Ingezonden door de wedstrijdcommissie

Zaterdag 3 september was het zonovergoten strand en water van het Engelermeer het strijdtoneel van het
Nederlands Kampioenschap Ocean voor de jeugd t/m 14 jaar, ofwel de aspiranten EDC.
Redding Brigade Rosmalen had vanuit Reddingsbrigade
Nederland de vraag gekregen om dit jaar het NK Ocean EDC te
organiseren. Om 06.00u in de ochtend stonden enkele trainers
met hulp klaar om het spektakel op te bouwen. Met behulp van
enkele ervaren organisatoren van reddingsbrigade Gouda kon
de opbouw soepel verlopen. Voordat de officials en sporters
arriveerden lag het wedstrijdveld klaar.

Daar aangekomen wordt de zwemmer een zogenaamde
drenkeling. Vervolgens mag de redder het water in. Deze gaat,
met zijn/ haar zwemvliezen en rescue tube (een reddingsmiddel)
de drenkeling ophalen. Als ze weer terug bij de waterlijn zijn
staan de andere 2 teamleden klaar om de drenkeling over te
nemen en deze zo snel mogelijk over de finishlijn (op de kant) te
slepen.

Veiligheid voorop!
Vol enthousiasme (en ook met gezonde spanning) kwamen
de sporters, waaronder 17 uit Rosmalen, aan om te strijden
voor het Nederlands Kampioenschap. In totaal stonden
er 4 individuele onderdelen en 3 teamonderdelen op het
programma. Voor de veiligheid van de sporters lag de
Rosmalense vlet (reddingsboot) in het water. Ook enkele
junioren ondersteunden de veiligheid deze dag vanaf hun board
op het water.

Oceanman/ Oceanwoman
Het loodzware individuele onderdeel Oceanman/ Oceanwoman
kwam aan het eind van de dag aan bod. Hierbij moeten de
sporters ca. 200m zwemmen naar het strand, daar aangekomen
80m rennen naar hun board, board pakken, een mooie board
start maken, 250m boarden, terug op het strand board laten
liggen (deze wordt door een brigadegenootje opgevangen) en
vervolgens nog eens 80m naar de finish rennen.

Beachflags
De dag werd gestart met het individuele onderdeel beachflags.
Beachflags is een onderdeel waarbij de deelnemers op de buik in
het zand liggen met het gezicht van de flags af. Op 20m afstand
staan er flags, altijd 1 minder dan het aantal deelnemers. Op het
startsignaal gaan de sporters staan, draaien zich zo snel mogelijk
om en rennen naar de flags. Degene met een flag gaat door naar
de volgende ronde.
De Rosmalense lifesavers lieten zien dat ze fanatiek (en soms
ook zelfstandig op hun vakantieadres) hadden doorgetraind.
Deze inspanning is niet onverdienstelijk is geweest. Op dit
eerste onderdeel werden 2 Rosmalense lifesavers Nederlands
Kampioen. Zowel bij de meisjes C als ook bij de jongens D.

Het water in!
De wateronderdelen, zowel individueel als in teamverband,
kwamen in de middag aan bod. Er waren 3 teamonderdelen:
board rescue, rescue-tube-rescue-race en cameronrelay.
Daarnaast waren er 3 individuele wateronderdelen: board
race, run-swim-run en oceanman/ -woman. Bij ieder onderdeel
konden de sporters goed laten zien waar ze zo hard voor
getraind hadden. Net als bij de beachflags bleek dit niet voor
niets te zijn geweest. Naast de finaleplaatsen die behaald
werden eindigden de Rosmalense lifesavers hoog op de
ranglijst. Tussen de onderdelen door werd het parcours door de
organisatoren en vrijwilligers telkens weer omgebouwd voor het
volgende onderdeel.
Rescue-tube-rescue-race
In de middag was er de rescue-tube-rescue-race. Dat is een
teamonderdeel voor een team van 4 sporters die onderling
goed moeten samenwerken. De eerste zwemmer zwemt zo snel
mogelijk naar een boei.
www.empelsnieuws.nl

Resultaten
De sporters uit Rosmalen hebben meerdere finales bereikt
en daarnaast 4 zilveren en 3 bronzen medailles behaald.
Bij de teamonderdelen gold er een totaalklassement. Per
teamonderdeel waren er punten te verdienen en het team met
de meeste punten werd Nederlands Kampioen.
Nederlands Kampioen (individueel) zijn geworden:
Maaike Hirink (aspiranten C meisjes): Beachflags;
Bram Hirink (aspiranten D jongens): NK Beachflags, 		
+ NK Board Race + NK Oceanman
Cas Strelitski (aspiranten E): Run Swim Run
Nederlands Kampioen (teamonderdelen): Rosmalen D gemengd
bestaande uit Bram Hirink, Amber Kielen, Samuel Robertson en
Sjors van Beem.
Tot slot
We kijken terug op een super NK. We hebben enorm genoten
van alle inspanningen en prestaties die onze zwemmers en
vrijwilligers hebben geleverd! Enthousiast geworden? Wil je lid
worden of meer weten over Redding Brigade Rosmalen? Kijk dan
op https://rbrosmalen.nl/ of stuur een mail naar
secretaris@rbrosmalen.nl Oók voor zwemles (Zwem ABC).
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Wey staan voor jou klaar
Optimaal bewegen is voor iedereen anders.
Daarom luisteren Wey met aandacht naar jouw hulpvraag.
Met een team van ervaren en enthousiaste therapeuten
gaan Wey graag samen met jou aan de slag.
Wil je een afspraak maken of meer informatie?
Tel. 073 656 11 33
www.wey-gz.nl

Adres:
Burgemeester de Bekkerstraat 14b
5236 AP Den Bosch
22

Onze diensten
Fysiotherapie | Geriatrie fysiotherapie | Dry Needling
Medical Taping | Bekkentherapie bij zwangerschap |
Manuele therapie | (Top)sportfysiotherapie
www.empelsnieuws.nl

Muziek Expeditie bij EXEMPEL: doe mee!
Ingezonden door Lennart Stachowitz

In oktober start Drumfanfare Exempel
weer met een nieuwe workshop
‘Muziek Expeditie’. Kids tussen de 7 en
de 12 jaar zijn welkom tijdens deze
4-daagse workshop.
Na een eerste kennismaking gaan we alle
instrumenten uitproberen die er maar zijn
bij Exempel. Ben jij ook zo nieuwsgierig
of je geluid uit een trompet, trombone,
bariton of saxofoon krijgt? Of misschien
lukt het jou om op de maat te slaan met
het slagwerk? Wij zijn erg benieuwd!
In de volgende weken zul je samen met
de andere kids een aantal liedjes gaan
oefenen welke we tijdens de laatste
avond zullen laten horen aan al jullie
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes,
zusjes en iedereen die het leuk vindt
om te komen kijken!

Informatie
Data: 7, 14, 21 & 28 oktober 2022
Tijd: 18:00 tot 19:00 uur
Locatie: Clubgebouw EXEMPEL, Asmunt 3
in ’s-Hertogenbosch
Kosten: € 7,50
Aanmelden voor deze workshop:
Kijk in het boekje van Sjors Creatief hoe je
je kunt aanmelden voor deze workshop of
ga naar onze website:
www.exempel.net/sjors-creatief.
De LIONS heten je van harte welkom bij
EXEMPEL!
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Geslaagd voor EHBO

Ingezonden door Hanny Willems, secr. EHBO
Vereniging Empel

Op 12 juli hebben 7 kandidaten uit Empel
het EHBO-examen gedaan en zijn hiervoor
geslaagd.
Aan het examen zijn 11 lesavonden voorafgegaan en het werd afgenomen door
examinatoren van het Oranje Kruis.

RKVV Emplina: Grote Clubactie en Kick Off
Ingezonden door Henna van Horssen

Dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie. Wij zetten
ons in om nieuwe doelen te kunnen kopen voor de meiden
en dames van de MO13 t/m MO20, zodat zij hun 9 tegen 9
wedstrijden kunnen blijven spelen.
Natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Een lot
kost €3,- per stuk. Hiervan gaat 80% (dus €2,40 per lot) direct
naar onze clubkas. De start van de landelijke lotenverkoop is op
zaterdag 24 september. De actie duurt tot 21 november. Koop
lootjes en help ons het doel te halen. Daarnaast maak je kans op
mooie prijzen! Een echte win-win situatie dus.
Verkoopboekje met QR-code
Onze jeugdleden verkopen loten via het
verkoopboekje. Op dit verkoopboekje staat
een handige QR-code, waarmee kopers
eenvoudig online loten kunnen kopen. Geen zorgen, kopers
kunnen ook nog op de traditionele wijze een aankoopformulier
met pen invullen in het boekje.

We doen het samen
We gaan er met z’n allen vol voor en
hopen ons doel te behalen met behulp van
de steun van familie, vrienden en mensen uit de omgeving!
30 september Kick Off Party Emplina
Op 30 september organiseert
RKVV Emplina een Kick Off Party.
De zomervakantie is voorbij, het
nieuwe voetbalseizoen is weer
begonnen: hoog tijd om elkaar weer
te ontmoeten. Kom gezellig langs op
ons mooie complex. Iedereen is van
harte welkom! Ons motto: samen
vormen wij Emplina!

Collecteweek Brandwonden Stichting: 9 t/m 15 oktober
Ingezonden door Hanny Willems, collecteorganisator

In de week van 9 tot en met 15 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale
collecteweek. Onze oproep is ‘Geef om een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn
vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk
jezelf driedubbel moet bewijzen.
De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de
littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in om
brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden.
Er zijn diverse projecten die mensen met brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun leven. Psychosociale hulp, cursussen
waarin je om leert gaan met je littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom hoopt de Brandwonden Stichting in de collecteweek op Nederlands steun te
mogen rekenen. Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op
www.brandwondenstichting.nl.
www.empelsnieuws.nl
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Gemeente ’s-Hertogenbosch
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Wijkgericht

Steentje bijdragen?
Ook dit jaar doet de gemeente ‘s-Hertogenbosch mee aan het NK Tegelwippen. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2022 loopt de
actie. Haal tegels rondom uw huis eruit en vervang deze door groen. Tel uw tegels en maak een foto van het eindresultaat. Vul de
aantallen en gegevens in op de website van het https://nk-tegelwippen.nl/meedoen/. Print de bevestigingsmail uit en neem deze
met uw afvalpas mee naar het milieustation Treurenburg. Hier kunt u uw tegels gratis inleveren!
Heeft u geen tuin maar wilt u wel aan de slag? Denk dan aan een geveltuin bij u in de straat. De voorwaarden staan op de website
www.s-hertogenbosch.nl/geveltuintje.
Kijk voor een overzicht van alle voorwaarden op https://www.denbosch.nl/nl/duurzaam/nktegelwippen.

Thuisgekookt: koken voor je buren
Lekkere, verse en gezonde maaltijden met liefde bereid door een buurtgenoot. Dat is waar het bij Thuisgekookt om draait.
Dit bericht is voor mensen die graag koken en voor
mensen die het fijn vinden dát er voor hen gekookt
wordt. Thuisgekookt brengt het samen. Al driehonderd
Bosschenaren hebben zich volgens Thuisgekookt bij die
organisatie aangemeld. Het zijn mensen die culinaire
hoogstandjes voor elkaar boksen, maar ook mensen die
het laten bij een eenvoudige Hollandse pot. Ze koken
tegen kostprijs en houden er zelf dus geen cent aan over.
Dat hoeft ook niet: ze vinden het leuk om te koken en om
een ander blij te maken. Dan zijn er nog de mensen die
genieten van de vers gekookte maaltijden. Zij betalen €
3 tot € 6 per maaltijd, afhankelijk van de kosten die de
kok maakt. Het zijn soms mensen die om wat voor reden
dan ook niet (meer) kunnen koken of die het fijn vinden
via Thuisgekookt kennis te maken met een vrijwillige kok
en zo het persoonlijk netwerk weer wat vergroten. Voor
sommige mensen geldt dat ze voor de avondmaaltijd
dagelijks afhankelijk zijn van een bekende. Het is fijn dat ze
zo iemand kunnen ontlasten met Thuisgekookt.
Meer weten? Kijk op www.thuisgekookt.nl of bel: 088 0608768.

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Paul Hilgers, telefoonnummer (073) 615 91 19 of
mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl
Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

www.empelsnieuws.nl
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Kleine Wijken 31
5236 XC Empel (Den Bosch)
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Tel 073 - 6425043
Mob. 06 - 54944553

Kantoor Maan
Administraties

Administratie een grote kostenpost? Niet bij ons!
Vooral geschikt voor kleine bedrijfjes en ZZP-ers.
Meerwijkweg 17
5236 BL Empel
06-40437476 a.halewijn@kantoormaan.nl

Brink 15 Empel
Tel: 648 00 11

Printen

Drukken

Ontwerpen

073 656 04 06
www.copyshopvdheijden.nl

073 641 27 88
www.drukkerijvdheijden.nl

073 643 03 02
www.decreatievelingen.nl
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Collectanten gezocht
Ingezonden door Sigrid van Dijk

We zoeken nog collectanten voor de jaarlijkse collecte voor de
Dierenbescherming in Empel, tussen 2 en 8 oktober. Tot nu toe hebben we
4 collectanten, maar met meer hulp kunnen we natuurlijk meer geld ophalen voor de
dierenbescherming.
Op www.dierenbescherming.nl kan je bij het kopje ‘in actie komen’ kiezen voor
‘collecteren’. Hier zie je alle informatie. Je kunt hier zelfs een digitale collectebus
aanmaken. Via de website kun je jezelf dus aanmelden als collectant, maar als je dit
liever persoonlijk doet, dan kan dat ook. Mail dan naar S.R.van.Dijk@home.nl of bel
naar 06 37657233 (na 19.00u). Het wijkhoofd neemt dan contact met je op. Alle hulp is
meegenomen, ook als je maar een paar uur de tijd hebt.

Beginnerscursus Bridge Club Lith
Ingezonden door Nol van Zoest

Hebt u er wel eens over nagedacht om te leren bridgen? Dan biedt
de Bridge Club Lith u de mogelijkheid om hier in een gezellige sfeer
kennis mee te maken. De club start namelijk, bij voldoende deelname, weer een
beginnerscursus.
De cursus zal worden gegeven op de woensdagavond en wordt verzorgd door Adrie
Verwijst. De lessen zijn van 19.00u tot 22.00u en zullen plaatsvinden in De Ontmoeting
(Marktplein 7A) bij de KBO in Lith. De cursus begint op woensdag 28 september 2022.
De kosten bedragen 90 euro voor 12 lessen en het boek kost 15 euro. Daarna volgen er
weer 12 lessen voor 90 euro en 15 euro voor boek 2.
Bridge is niet alleen een fantastisch kaartspel, maar levert ook veel sociale contacten
op. Daarnaast is het een mooie training voor je geheugen. Ben je enthousiast geworden,
geef je dan op bij Nol van Zoest, tel. 06-22952008 of e-mail: n.zoest@kpnplanet.nl. Ook
voor vragen kun je bij hem terecht.

Vooraankondiging IVN-lezing Empelse Waard.
Ingezonden bericht

Het IVN ’s-Hertogenbosch organiseert op woensdag 1 maart 2023 om 20.00u een
lezing over de Empelse Waard. De lezing wordt gegeven door Ad van Mil van het IVN
’s-Hertogenbosch.
De Empelse Waard is een smalle uiterwaard tussen
Oud-Empel en de Maaspoort van Den Bosch. Blikvanger
is een oude strang die al rond 1880 ontstaan is bij een
bochtafsnijding van de Maas. Het gebied is door de
dynamiek van de Maas en door de mens gevormd. Het is
een bijzonder gebied waar veel over is te vertellen.
De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan
de Jac. van Looystraat 5, 5216 SB ’s-Hertogenbosch.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/ Vogel- en
Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage
van €2,50 gevraagd.
Aanmelding en laatste nieuws via de IVN website https://www.ivn-s-hertogenbosch.nl.

STATIONTOSTATION - David Bowie Tribute Band
Ingezonden door Dave Meeusen

Op 13 november organiseer ik een muzikale avond in D’n As.
Op deze avond zal de band StationToStation een eerbetoon
brengen aan David Bowie. Tijdens deze 2,5 uur durende show
komen uiteraard alle hits voorbij. Laten we er in ons mooie Empel
een geslaagde avond van maken. Hierbij de FB-pagina van de
band en de link om snel jullie kaarten te bestellen. Zie ik jullie
daar? StationtoStationBand:
https://www.facebook.com/stationtostationband
Kaarten bestellen via: https://eventix.shop/7qubxv3z
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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