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“De kerk van de toekomst heeft geen hoge kerktoren nodig”
Door Marja van Kampen-Molenaar

Dat zijn de woorden van pastor Piet de Jong, een mensenmens pur sang. Bij hem staat ‘zorgen voor elkaar’ hoog in het vaandel.
De kerk verandert in een diaconale kerk, waarbij ‘diaconie’ (vrij vertaald: dienst aan mensen) letterlijk wordt toegepast. En laten
we eerlijk zijn: dáár draait het toch allemaal om? Zorgen voor elkaar in deze chaotische wereld?
Waarom is er pas een jaar een échte diaconie in Empel?
Om dat te weten stapt De Stempel over de drempel van D’n
Hof - achter de H. Landelinuskerk - en ontmoet pastor Piet en
de vrijwilligers Ton, Ivo, Gijsbert, Lian en Louis, die samen de
Werkgroep Diaconie Empel vormen. Wat fijn om ook jonge
mensen te zien! Op onze vraag “Waarom nu pas?” volgt een
zielroerend verhaal. In de Deken Pompenstraat woont de
inmiddels 96-jarige Wim de Bekker, die achter zijn huis een
onderkomen had, dat in de volksmond ‘De Bekkerij’ werd
genoemd en waar mensen onder zijn bezieling al jaren
liefdevol samenkwamen. Wim de Bekker is een mens, waar
het ‘herderlijke’ diepgeworteld zit. Pastor Piet en Ton de Vos
ontmoeten hem in 2018, mede omdat ze onafhankelijk van
elkaar in dezelfde vijver vissen. Uiteindelijk zal D’n Hof - als
‘testament’
van Wim de
Bekker - die
hulp gaan
overnemen.
Ze
bestendigen
dat met een
Gebedsdienst, voorgegaan door zowel
Wim als pastor Piet, met na afloop
een drankje in D’n As. In gedachten
staat D’n Hof al in de steigers, maar
die wordt pas in 2021 voltooid.
Hoe ziet de toekomst eruit?
Als de dag van gisteren herinnert
pastor Piet zijn intrede 7 jaar geleden.
Hogerhand deelde hem mee: “Na 5
jaar sluit de H. Landelinus”. Inmiddels
weet hij dat onze kerkgemeenschap
hier blijft, mits... de diaconie D’n
Hof blijft bestaan, óók als hij er zelf
niet meer is. “Wij zijn de 6e kerk
van Empel en willen niet de laatste
zijn”. Van de + 12 vrijwilligers zijn
er ook nog van De Bekkerij, die elke
dinsdag een open inloopmiddag verzorgen, waar mensen elkaar
ontmoeten, een luisterend oor vinden en/of een spelletje
spelen. Met gratis koffie en thee, soms een gezamenlijke
lunch en voor een vrijwillige bijdrage staat er een busje bij de
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uitgang. De mensen kijken uit naar deze middag, maar bedenk:
ze zijn beslist niet ongelukkig. Pastor Piet verwoordt ‘t zo: “Wij
proberen ze nóg gelukkiger te maken”. De Werkgroep Diaconie
komt eens in de maand samen om alles te evalueren en nieuwe
plannen te maken.
Lukken alle mooie initiatieven?
“Niet 100%. De drempel blijkt soms te hoog.... Je geeft niet snel
toe dat je eenzaam bent, toch?” Zo hadden ze een maaltijd
georganiseerd
voor
alleenstaanden,
maar helaas
meldden
zich slechts 6
mensen. Ook
het “Maatje
voor een

praatje” verloopt moeizaam. Wie bekent daar behoefte
aan te hebben? Door samenwerking met de Voedselbank
‘s-Hertogenbosch hebben hier onlangs 12 mensen van
een Italiaanse maaltijd kunnen genieten en voor een
volgende ronde heeft zich zelfs een sponsor gemeld! De
diaconie werkt samen met De Zonnebloem, Buurtzorg én
Fietsmaatjes. We zijn hartstikke blij dat de diaconie een
elektrische duofiets is toegezegd. Een coördinator gaat het
gebruik reguleren. Dus, zijn er vrijwilligers? Ach, er zijn nog
zóveel plannen.
Pastor Piet benadrukt dat iedereen welkom is in D’n Hof,
kerkelijk of niet, oud of jong, gezond of gehandicapt. Hulp
nodig? Durf eens over die drempel heen te stappen: de diaconie
is er immers voor ons allemaal.
Voor informatie: landelinus@parochiemaria.nl
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Aanvragen BAG-subsidie 2022
Ingezonden door Jan Brouwers

Aanvragen voor BAG-subsidies (BAG: Bewoners Advies Groep) voor Wijk- en Dorpsbudgetten voor dit jaar (2022), dienen vóór 1 december 2022 bij de gemeente te worden
ingediend. Dit in verband met het afsluiten van het financieel jaar. De laatste BAG-vergadering in Empel en Meerwijk vindt plaats op 12 december 2022.

Buurten met Simone in D’n Hof
Ingezonden door de Werkgroep Diaconie

Op dinsdag 14 oktober jl. scheen niet alleen buiten de
zon, maar ook binnen in D’n Hof. Dat hartverwarmende
schijnen werd veroorzaakt door alle vrijwilligers en
deelnemers aan de cursus bloemschikken, onder leiding van Simone van Greenstyling. Bijgaande foto toont
de resultaten van de trotse deelnemers.

Zondag 13 november 2022 intocht Sinterklaas
Ingezonden door het Sint Nicolaas Comité Empel

Op zondag 13 november a.s. zullen wij Sinterklaas weer gaan verwelkomen in ons
mooie Empel. Rond 14.00u zullen Sinterklaas en zijn Pieten met de boot aankomen bij
d’n Bol in Oud-Empel. Nadat Sinterklaas van de boot af is gekomen zal hij naar boven
lopen. Bij het Pakjeshuis is dan de mogelijkheid om een handje te geven of een foto
te maken. Wij brengen dit jaar geen bezoek aan de Lachende Vis. Ook dit jaar zullen
de cadeautjes voor de kinderen namelijk aan huis bezorgd worden door de Pieten. Wij
houden u verder op de hoogte via de Facebookpagina van Empelsnieuws.
Via onderstaand deelnamestrookje of (bij voorkeur) via e-mail kunt u uw kind inschrijven.
Welke kinderen mogen aangemeld worden?
- Kinderen t/m 6 jaar of die in groep 3 van ’t Wikveld of Caleidoscoop zitten;
- Ouders wonen in het bezorggebied van De Stempel.
Hoe meld je de kinderen aan?
- Het onderstaande deelnamestrookje duidelijk en volledig ingevuld inleveren bij: Sabine van Mook, Sekr. Wagemakersstraat 4 te Empel
- Een mail met onderstaande gegevens sturen naar sintempel@gmail.com
De laatste dag waarop dit mogelijk is, is zondag 6 november 2022. Na deze datum is
het niet meer mogelijk uw kind aan te melden.
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Stempeltjes
Gezocht
Iemand die dakgoten kan schoonmaken in
Empel. Tel.nr: 073 6422220
Oppasadres gezocht
Hallo, mijn naam is Bente, ik ben 13
jaar en woon in Empel en zit in de 3e
klas van het VWO. Ik ben op zoek naar
leuke adressen om op te passen. Ik heb
al ervaring en wil graag vaker oppassen.
Voor contact kunt u mijn moeder bellen.
Haar nummer is 06 - 47 125 220.
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Ruim 1 miljoen
Nederlanders
hebben moeite
hun rekeningen
te betalen!

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Landwinkel Valenkamp
Harmen & Kim Valenkamp

Uw steun voor de Stempel is van harte welkom

Kruisstraat 58
5249PA Rosmalen
073 8221281
info@landwinkelvalenkamp.nl
www.landwinkelvalenkamp.nl

De Apotheek voor Empel
Balkbrug Oost 62
5236 PW ’s-Hertogenbosch
073-6444680
www.apotheekempel.nl
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag 08.00 - 17.30 uur

Uw medicijnen
24/7 afhalen?
Dat kan! Maak gebruik van
onze 24-uurs medicijnen
afhaalautomaat.
Voor informatie of inschrijven
vraag het onze medewerkers,
zij staan u graag te woord!

Buiten onze openingstijden verwijzen wij u naar de

Jeroen Bosch Apotheek
(in de hal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis),
Henri Dunantstraat 1 te 's-Hertogenbosch - Telefoon (073) 553 59 99
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Ingezonden door José Verhallen-van Lith, interim-voorzitter

Het is een tijdje stil geweest, maar dan nu wat nieuws van ons. We waren al even bezig om nieuwe bestuursleden te zoeken. Onze
oud-voorzitter, Gerrit Mulders, gaf in december 2020 aan dat het voorzitterschap te veel werd voor hem i.v.m. ziekte. In februari
2022 is Gerrit helaas overleden. Toeval én heel bijzonder dat in dezelfde tijd ook de eerste voorzitter de heer Ton Dekkers,
die de kapel mee opgebouwd heeft, ook is gestorven. We zijn aan Gerrit en Ton veel dank verschuldigd. Met passie en grote
betrokkenheid hebben ze zich allebei optimaal ingezet. Alles gedaan voor de kapel: dat mooie plekje van serene rust.
Uitbreiding bestuur
En dan nu het goede nieuws: ons bestuur is inmiddels uitgebreid
met Evert Reuser, Wim van Eijk, Wim de Bekker en Paul Merks.
In deze tijd waar het niet gemakkelijk is nieuwe bestuursleden
aan te trekken, zijn wij blij met een zevenkoppig bestuur.
De tuin
De tuin is door de gemeente
verzorgd. Wel jammer dat het
beleid van de gemeente beperkt
is, waardoor struiken en vaste
planten door elkaar groeien.
Zo groeien de planten elkaar
kapot. Kortom, het snoeiwerk
laat te wensen over. Hopelijk
wordt dit in de winter weer
eens goed aangepakt. Frans
Pels, de beheerder, houdt dit
goed in de gaten. Frans en zijn
vrouw Nelly zorgen dat er elke
dag kaarsen branden, er een
bloemetje staat en dat de kapel
schoon blijft. Super dat er nog mensen zich vrijwillig in zetten
voor een kapelletje dat rustiek is gelegen aan de dijk met vele
herinneringen.
Vlag

Onze vlag: een symbool voor vrijheid, verbondenheid en vrede,
is in deze tijd van onrust over de hele wereld een waardevol
gegeven.
Spaans bezoek

Na lange tijd komt er weer
bezoek. Dit was niet mogelijk
in verband met corona. Op 3
december 2022 rond de klok
van 11.00u komt er een grote
groep Spaanse soldaten de
kapel bezoeken. Het is heel
mooi om te zien dat het gehele
jaar rond ook veel Spanjaarden
bij de kapel een kijkje komen
nemen. We hebben in het
gedachtenisboek over de
laatste maanden gekeken en
het is bijzonder om te zien
dat zoveel Spanjaarden iets in
het gedachtenisboek hebben
geschreven. Dat waren er
toch 100! En zij komen niet alleen, maar vaak met groepjes.
Uitzonderlijk en mooi hoe het Wonder van Empel in Spanje
leeft! Dat zegt iets over vrijheid en verbondenheid en nog meer
over vrede.

Empel van toen
Ingezonden door Rein van Uden

Deze keer een foto van de Burgemeesters Godschalxstraat. Drie tweekappers. Ze zijn in 1949 gebouwd, in opdracht van de gemeente
Empel en Meerwijk. In die tijd werd er nog niet van Empel gesproken, maar van ‘t Slot. Het toenmalige Empel was wat nu OudEmpel is.
Zoals je kunt zien op de foto hadden de bewoners een grote voortuin.
Door de aanleg van de Provinciale weg van Lith naar Den Bosch verviel de voortuin van de bewoners. Door de omlegging van de
Zuid-Willemsvaart is deze weg omgelegd.
De tweede foto is de actuele situatie. Reageren? Stuur een mail naar redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.

www.empelsnieuws.nl
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Wilt u uzelf of iemand anders verwennen met een
handgemaakt sieraad? Of wilt u een sieraad laten maken
voor een bijzondere gebeurtenis?
Ik adviseer en help u graag!
Vanuit mijn atelier aan huis ontwerp en maak ik sieraden van
goud en zilver. Maak geheel vrijblijvend een afspraak om uw
wensen en ideeën te bespreken.
Maatwerk | Collectie | Reparaties | Hergebruik oud goud
/houben.ellen
/ellenhoubengoudsmid

www.ellenhoubengoudsmid.nl
E contact@ellenhoubengoudsmid.nl
T 06-46212040

moonlight shopping
Laat je op vrijdag 4 november a.s. verrassen op deze exclusieve avond! Geniet niet alleen van
de gezelligheid, maar ook van een avond vol inspiratie voor je kerst interieur. Ontdek alle sfeervolle
trends van dit jaar om je huis in kerstsferen te brengen.

Kom je ook? Vrijdag 4 november 2022 van 18.30 tot 21.00 uur
Je bent van harte welkom!Wij zorgen voor een lekker hapje en een passend drankje.
Graag tot dan!

Burgemeesters Godschalxstraat 28A , 5236 AB ‘s-Hertogenbosch (Empel) | T +31 (0)73 - 611 11 74 | E bloemen@greenstyling.nl
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THEATERGROEP IMPLA brengt “DE RICHEL”
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Door Jo van Beek, productieleider

Op 25, 26 en 27 november zal het sociaal cultureel gemeenschapshuis D’n As in Empel weer worden omgetoverd in
een echt theater. Een theater met een echt toneel, een foyer, een zaal met gemakkelijke stoelen en een garderobe. En niet te
vergeten een goed geoutilleerde bar voor een drankje in de pauze of een meet and greet met de spelers na afloop. De spelers die
met heel veel passie wekelijks hebben gerepeteerd en een sfeervol decor hebben gebouwd om u weer een onvergetelijke avond
te bezorgen.
Het stuk dat wij voor u gaan
spelen heet “DE RICHEL” en is
geschreven door Ton Davids.
“Pension De Richel” is een
opvanghuis voor dak- en
thuislozen. Leiding en
verzorging zijn in handen
van Toos en Pien. De vier
bewoners hebben allemaal hun
eigenaardigheden.
Eduard is een aan lager wal
geraakte toneelspeler en heeft
nogal wat problemen met
alcohol (gehad?). Wanda is
een hoertje op haar retour,
dat nog wat probeert bij te
verdienen, maar daar niet al te
best in slaagt. Jotie is een junk,
die probeert de daklozenkrant
aan de man te brengen, maar
eigenlijk zou zij dichter of
schrijver willen zijn. Tenslotte
hebben we Rika: zij is de
klassieke zwerfster compleet met winkelwagentje.

Het voortbestaan van het
pension wordt bedreigd door
mevrouw Meerman. Zij heeft
het bestemmingsplan van de
gemeente gevonden en hierin
staat duidelijk dat het pand
alleen gebruikt mag worden
als woonhuis of kantoorpand.
Ondertussen zoekt ook Bennie
Wassman, een onverbeterlijke
alcoholist en vroegere bewoner
van De Richel, opnieuw in het
huis een onderkomen.
Het stuk staat onder de
bezielende leiding van Petra
Kagchelland, die al heel veel
mooi regiewerk op haar naam
heeft staan. Wacht niet te lang
met reserveren, want er is veel
belangstelling.

Recept pompoensoep

Door Esther de Vries, Personal Voedingscoach

Buiten is het volop herfst. De wereld om ons heen koelt af en net als de natuur keren wij als mens meer naar binnen rond deze
tijd van het jaar. Ons bloed wordt dikker en stroomt langzamer. Belangrijke voedingsstoffen kunnen zo langer in ons lichaam
blijven en daardoor kunnen we de energie (en ook de warmte) langer vasthouden. Het is daarom belangrijk om in de herfst en
winter verwarmend voedsel te eten. Geen salades meer, maar een kom hete soep. Zo blijven we lekker warm deze herfst/winter.
Ingrediënten
- 1 flespompoen
- 400 gram zoete aardappel
- 1 winterwortel
- een flinke scheut olijfolie
- 2 teentjes knoflook
- 2 uien
- 2 theelepels tijm
- 1 theelepel kaneel
- 1 eetlepel honing
- 2 groente bouillonblokjes

3. Voeg de bouillonblokjes en 1 liter water toe en breng het
geheel aan de kook. Kook de soep in 15 minuten op laag vuur
gaar.
4. Pureer de soep met een staafmixer. Breng vervolgens op
smaak met zout en peper.

Bereidingswijze
1. Schil de pompoen en snijd deze
in kleine stukken. Verwijder de
draden en pitten. Schil de zoete
aardappel en de winterwortel
en snijd deze eveneens in kleine
stukken. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn.
2. Verhit olijfolie in een soeppan en fruit de ui en knoflook
ongeveer 2 minuten. Schep er de pompoen, aardappel,
winterwortel, kaneel, honing doorheen.
www.empelsnieuws.nl
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Ingezonden door pastor Piet de Jong

Het lijntje met Empel
Laatst was ik bij Nelly op bezoek. Zij verblijft in een verzorgingshuis. Elke
zondagmorgen kijkt Nelly trouw naar de livestream van de mis vanuit Empel.
Toen ik laatst liet vallen dat ik overwoog met de livestream te gaan stoppen,
was haar spontane reactie: “Als ge dat maar niet doet, ‘t is nog het enige
lijntje wat ik met Empel heb”. Dat maakte indruk op me en ik realiseerde
mezelf hoe belangrijk zo’n lijntje kan zijn voor mensen die aangewezen zijn
op zorg of aan huis gekluisterd zijn. Het bracht me aan het twijfelen. Immers,
de uitzendingen gaan niet voor niks de lucht in. Toch maar eens geïnformeerd of het
de moeite waard is te blijven uitzenden. Daaruit bleek dat sinds de eerste uitzending
in april 2021 inmiddels 13.500 livestreams hebben plaatsgevonden. Dat is verrassend
veel. Daarom wil ik Nelly vooralsnog geruststellen: we verbreken haar lijntje met de
kerk van Empel niet.
De rechtstreekse uitzending van de mis is elke zondag om 09.30u. U kunt inloggen op YouTube Landelinuskerk Empel of gebruik uw
mobieltje of tablet en scan dit QR-plaatje. Terugkijken kan ook altijd.
Blije snuitjes en snoetjes
Dinsdag 4 oktober was het Werelddierendag. Naar het voorbeeld van Sint Franciscus waren dieren en hun baasjes, maar ook
knuffeldieren en hun baasjes uitgenodigd voor een zegen. Ze waren er allemaal: Filo, Bruno, Cherry, Kyra en Bobbie. Sommige
terughoudend, andere met vooral interesse voor hun soortgenoten. De waterdruppeltjes van de zegen vonden ze maar niks, maar
van de kluifjes konden ze geen
genoeg krijgen. Er kwamen ook een
heleboel knuffeldieren langs met
hun baasjes: beren, pinguïns, giraf,
konijn en nog meer. De kinderen
vertelden hoe belangrijk de knuffels
voor hen zijn. “Anders kan ik niet
slapen”, “Knuffel troost mij”, “Knuffel
luistert altijd naar mij”. Na de
zegening van de knuffeldieren waren
hun baasjes heel tevreden, niet
het minst met de lekkere traktatie:
marshmallows
Gevlucht van Odessa naar Empel
Onlangs kwam mevrouw Tamara Skachko uit Odessa bij mij langs. Ook haar dochter die al 16 jaar
in Empel woont kwam mee om te tolken. Tamara was samen met haar dochter en kleindochter
gevlucht uit Oekraïne. Ze vertelde haar aangrijpende vluchtverhaal. Dat waren geen televisiebeelden,
maar het echte verhaal van iemand die de vreselijke oorlog aan den lijve had ervaren. Ik werd
geraakt en dacht: dit verhaal zou iedereen moeten horen. Daarom nodigde ik Tamara uit om op
zondag 6 november na de mis van 09.30u bij ons te gast te zijn en ons deelgenoot te maken van haar
vluchtverhaal. U kunt dan ook om 10.30u rechtstreeks naar D’n Hof komen.
Kledingactie
We vreesden het ergste. In De Stempel stond foutief dat de kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 9 oktober 2022 zou zijn.
Dat moest zaterdag 1 oktober 2022 zijn. Nu maar afwachten wat er zou gaan gebeuren. Het kwam
bijna helemaal goed, want op zaterdag 1 oktober stonden er maar liefst 200 zakken met kleding
op het kerkplein. De opbrengst is bestemd voor armoedeprojecten van Mensen in Nood. Ook op
deze manier kunnen we zorgen voor elkaar. Op zaterdag 8 oktober stonden er toch nog 8 zakken
met kleding eenzaam voor de kerk. Die hebben we naar de Vincentiusvereniging in Den Bosch
gebracht.
Kerstsfeer in Empel, vooraankondiging
Het comité ‘Kerstsfeer in Empel’ heeft na twee vervelende coronajaren de draad weer opgepakt en het initiatief
genomen om op zondag 18 december voor de Empelse gemeenschap een middag in kerstsfeer te organiseren.
Het orkest NEXT van de drumfanfare Exempel en het koor Warempel zijn bereid dit evenement te verzorgen.
Pastor Piet de Jong heeft ermee ingestemd dat dit evenement in de Landelinuskerk en in het pastoraal centrum
D’n Hof plaatsvindt. Tijdens de pauze en na afloop kunnen de bezoekers elkaar ontmoeten onder het genot van
een kop koffie, thee, chocolademelk en natuurlijk ook glühwein. Er is ook plaats voor een bescheiden kerstmarkt.
Het comité ‘Kerstsfeer in Empel’ organiseert dit evenement belangeloos. Het comité heeft er vertrouwen in dat de
Empelse gemeenschap sympathiek op dit initiatief zal reageren.
www.empelsnieuws.nl
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Salvador Allendelaan 5 te ’s-Hertogenbosch
073 6 420 281 - www.klopperenkramer.nl
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Altijd...
Overal...
Voor iedereen
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‘t Wikkie

Ingezonden door Lambert Caljouw

Weer konijn gedumpt
Vorige maand was het weer zo ver, een onbekend konijn in
‘t Wikkie. De dierenambulance
kwam hem gelukkig snel ophalen.
Het blijft onbegrijpelijk dat
mensen dit doen, zeker na alle
stukjes hierover in De Stempel
over dat we er écht niet voor
kunnen zorgen en dat we altijd
aangifte doen. De boete is meer
dan €250,- . Waarschijnlijk was
het een mannetje, want één van
de andere konijnen (allemaal
vrouwtjes) lijkt zwanger, dus
die hebben we apart gezet. Erg
onhandig, zo vlak voor de winter.
Bomen op ‘t Wikkie
De gemeente is verantwoordelijk
voor het onderhoud van de bomen
op ‘t Wikkie. Ze hadden het plan
om een aantal oude bomen te rooien, omdat ze in slechte staat
verkeren. Maar omdat iemand bezwaar had gemaakt tegen de
kapvergunning, was dit nog
niet gebeurd. Inmiddels
zijn een paar grote takken
van bomen gevallen.
We hopen dat er geen
ongelukken gebeuren en
de kapvergunning alsnog
snel verleend wordt. De
nieuwe boompjes zijn bijna
allemaal alweer dood,
omdat de kleine geitjes
tussen de spijlen door

waren geglipt en de bast kaal hadden gegeten. We hopen dat de
gemeente snel actie onderneemt, want zonder bomen wordt het
in de zomer veel te warm voor de dieren.
Het is weer zover: ophokplicht
De vogelgriep is nooit echt weggeweest deze zomer, maar het
was wel minder. Nu het weer oktober wordt, laait de vogelgriep
weer op en is de ophokplicht weer van kracht. We hebben dus
de kippen weer in de afgeschermde ruimte naast/achter de stal
moeten opsluiten.
Klusdag
Als jullie dit stukje lezen is de klusdag van 29 oktober alweer
achter de rug. Op de klusdag maken we met een aantal
vrijwilligers ‘t Wikkie winterklaar: de brandnetels verwijderen,
stal uitmesten en allerlei andere klusjes, zodat de dieren goed de
winter doorkomen. Vorig jaar haalden we de schildpadden voor
niets uit hun vijver om te overwinteren in onze garage, want het
heeft nauwelijks gevroren. Omdat het telkens een hele operatie
voor ze is, blijven ze deze winter gewoon in hun vijver. Alleen als
er hele strenge vorst verwacht wordt, halen we ze eruit.
Vrijwilligers
Inmiddels hebben twee mensen interesse getoond om als
vrijwilliger te starten. Eén daarvan wil misschien zelfs de
voorzittersrol op zich nemen! Dat zou geweldig zijn. Floor
zal ze nog inwerken voordat ze ons gaat verlaten (snif). We
kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, zeker voor bijvoorbeeld
de vakantieperiodes. Dus als er iemand is (18 jaar of ouder) die
een uurtje per week/ 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

Wonder van Empel (vervolg Parochienieuws)
Ingezonden door pastor Piet de Jong

Op zaterdag 3 december 2022 komt weer een grote vertegenwoordiging van het Spaanse
leger op bedevaart naar Empel om het Wonder van Empel te herdenken. Op die dag is er
om 12.00u in onze Landelinuskerk een plechtige Eucharistieviering. Een koor uit Madrid
verzorgt de zang. Voorafgaand aan de mis herdenken de bedevaartgangers op de historische
plek in Oud-Empel aan de Maas de wonderbaarlijke ontsnapping van hun manschappen.
Het wonder van Empel gaat terug tot 1585. De Spaanse troepen zaten toen vijf dagen vast
in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen met hun schepen op het water.
Om zich te beschermen groeven de soldaten zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse
soldaat vond daarbij een beeltenis dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voorstelde. De
afbeelding werd in de kerk geplaatst, waarna gebed plaatsvond. Later die dag begon het hard
te vriezen. De schepen van de Staatsen die dreigden in te vriezen, moesten zich terugtrekken
naar het open water van de Maas. Zo konden de 5000 Spaanse manschappen zich op 8
december 1585 weer veilig over het ijs terugtrekken naar ’s-Hertogenbosch.
Binnen het Spaanse leger werd deze gebeurtenis beschouwd als een
wonder. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht.
Elk jaar wordt op 8 december binnen de Spaanse Infanterie het Wonder
van Empel herdacht. Zie ook: empelsmirakel.nl. Deze Mariafeestdag is
een nationale feestdag in Spanje. En wij worden elk jaar, ook dit jaar,
door het Spaanse leger uitgenodigd om daar als eregasten getuige van
te zijn. De viering in de kerk zal via de livestream (zie QR-code) worden
uitgezonden: YouTube Landelinuskerk Empel.
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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Door Ruth Prinsloo

www.empelsnieuws.nl
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Jongerencentrum Noord is open
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Ingezonden door Sabine Hoogesteger

Jongerencentrum Noord is hét jongerencentrum in ’s-Hertogenbosch-Noord voor jongeren in de
leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Het jongerencentrum is een gezellige plek voor jongeren om na schooltijd te komen voor
ontmoeting, leuke activiteiten, vrijwilligerswerk of ondersteuning. Ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning staan centraal.
Jongeren in Noord
Jongerencentrum Noord is gevestigd in ’s-Hertogenbosch-Noord.
Dit stadsdeel bestaat uit Maaspoort, Empel, Orthen, De Herven,
De Buitenpepers, De Slagen, De Rompert, De Hambaken en De
Haren, Donk en Reit. Jongeren uit al deze buurten zijn welkom in
het jongerencentrum.
Jongerenwerk en activiteiten
In Jongerencentrum Noord biedt Noord Connect activiteiten aan
jongeren van groep 7 en 8 van basisscholen in stadsdeel Noord.
Jongeren kunnen kosteloos deelnemen aan de activiteiten.
Tijdens de activiteiten worden jongeren uitgedaagd om hun
talent te ontdekken, om de eigen kracht en kwaliteiten zo goed
mogelijk te benutten en bewuste stappen te maken richting
hun toekomst. De activiteiten dragen bij aan persoonlijke groei,
sterke sociale vaardigheden, een sterk sociaal netwerk, mentale
en fysieke weerbaarheid en competenties die in de toekomst
helpen bij het afronden van een opleiding of het vinden van een
baan. Bovendien ondersteunt Noord Connect jongeren die graag
meehelpen tijdens de activiteiten en jongeren met goede ideeën
voor hun buurt om die te realiseren.

Jongeren met een ondersteuningsbehoefte of die een extra
duwtje in de rug kunnen gebruiken, biedt Noord Connect
individuele ondersteuning om hen verder te helpen. Hierbij valt
te denken aan vastlopen op school, het hebben van weinig of
geen vrienden en op zoek zijn naar een leuke hobby of sport.
Meedoen of meehelpen?
Alle jongeren in Noord zijn van harte welkom om mee te doen
aan de activiteiten. Op het programma van Noord Connect staat
op welke dagen en tijden de activiteiten aangeboden worden.
Dit programma staat elders in deze Stempel en is ook te vinden
op de Instagram- en Facebook-pagina van Noord Connect via
@noordconnect. Ook zijn ouders en wijkbewoners van harte
welkom om een kijkje te nemen in het jongerencentrum en in
gesprek te gaan met jongerenwerkers van Noord Connect. De
koffie en thee staan al klaar!
Liever een handje helpen en bijdragen aan de ontwikkeling
van de opgroeiende jeugd in Noord? Sabine Hoogesteger,
jongerenwerker bij Noord Connect, staat je graag te woord.
Sabine is te bereiken op het nummer 06 – 45 91 40 63.

Nieuws uit ’t Slotgat
Ingezonden door Marcel Mol

Het was weer spannend! Na een paar jaar waarin de eerste aanmeldingen al voor de zomervakantie in de bus
vielen, hebben we dit jaar iets meer moeite moeten doen om de Prinsengroep vorm te geven. Maar gelukkig
hebben zich, op het moment van schrijven, al voldoende kinderen aangemeld om er samen met ons weer een
prachtige carnaval van te maken. Wie weet staan we straks weer met een voltallige club op het bordes van de Slotgat-residentie!
Wij hebben er veel zin in; we zijn tenslotte ‘Al 50 jaar thuis in ’t Slotgat’.
6 november Prins(es)verkiezing
Uiteraard willen we jullie allemaal van harte uitnodigen voor
onze Prins(es)verkiezing op 6 November in D’n As. Wie wordt
de opvolger/ster van Prins Lars dun Urste? Wie weet de lach
door de zaal te laten rollen? Wie weet, met haar of zijn charmes,
de jury voor zich te winnen? Wie mag er een jaar lang de titel
Prins(es) van ’t Slotgat dragen? Trek je carnavalspak uit de kast,
doe je geel-blauwe sjaal om en kom gezellig naar D’n As. Dan
kun je gelijk de onthulling van ons nieuwe logo bijwonen en het
bijhorende embleem aanschaffen voor je jasje of kiel.
Geslaagde Rommelmarkt
We zijn jullie allemaal weer ontzettend
veel dank verschuldigd! Het was een
geweldige rommelmarkt! Er is massaal
gehoor gegeven aan de oproep om
spullen te doneren. Servies, gereedschap,
keukenmateriaal, boeken, elektronica: te
veel om op te noemen. Op zondag stonden
de eerste koopjesjagers al vroeg in de
rij. Mooi om te zien hoeveel spullen een
‘nieuw thuis’ krijgen. Al met al een zeer
geslaagd weekend voor ons als Stichting.

www.empelsnieuws.nl

Waar gaat het naar toe?
We krijgen wel eens de vraag: wat doen jullie met de
opbrengsten die binnenkomen in het jaar? Misschien wel eens
goed om hier kort bij stil te staan. Na vele jaren is het tijd om
de banden onder onze Prinsenwagen te vervangen. Naast het
feit dat onze bouwers hier de nodige uurtjes voor nodig gaan
hebben, is dit één van de grootste kostenposten die we in
jaren gaan hebben. Daarnaast is het tijd dat de kinderen van ’t
Gevollug weer eens in het nieuw gestoken worden. Dat zijn toch
11 pakken die gemaakt moeten worden. Gelukkig heeft onze
penningmeester jarenlang de Schatkist goed bewaakt en kunnen
we deze kosten dragen. Zien we elkaar bij de Prins(es)verkiezing?
Graag tot dan!
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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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KC ’t Wikveld

Door Marcha Brussee, leerkracht groep 1-2D

In het kader van de culturele vorming bezoeken onze leerlingen regelmatig schoolvoorstellingen of maken ze
uitstapjes. Groep 8 bijvoorbeeld bezoekt Kamp Vught tijdens de lessen over de Tweede Wereldoorlog. Elke
jaargroep heeft een afwisselend programma. Dit keer waren de leerlingen van groep 1 – 2 (van beide locaties) aan
de beurt.
Verkadefabriek
Op dinsdag 11 oktober gingen we
met de kleutergroepen naar een
voorstelling van toneelgezelschap
‘Bonte Hond’ in de Verkadefabriek.
De kinderen hadden er zin in! We
moesten eerst even wachten op
de bus, die wat te laat kwam en de
spanning werd daardoor wel een
beetje opgevoerd! Maar toen was
het écht zover! In de bus was het al
erg gezellig: we zongen liedjes en
maakten grapjes. We waren er al
snel. De kinderen mochten hun jas
ophangen en nog even een toilet
bezoeken.
Kussentjes en kubussen
Daarna gingen we ‘de kleine zaal’ in. Op ronde kussentjes
mochten de kinderen vlakbij het podium zitten, zodat iedereen
het goed kon zien! Er stonden grote kubussen klaar (rood, blauw
en geel) en toen iedereen goed zat, begon de muziek.

Het was mooi en grappig en ook een beetje spannend. Drie
mensen dansten, bewogen, huilden, lachten en de kinderen
genoten! Helaas mochten we er geen foto’s van maken.
Meedoen
Toen de voorstelling klaar was, mochten alle kinderen op het
speelvlak komen. Met de spelers deden ze nog een spelletje met
een grote dobbelsteen. Toen het spelletje klaar was, kregen alle
kinderen een eigen dobbelsteen, zodat ze thuis het spelletje
ook nog eens konden spelen! Ook kregen alle kinderen een
prachtig boek met bijzondere gedichten en tekeningen. Wat een
verwennerij!
En toen was het tijd om weer naar huis te gaan. Op de weg terug
waren de kinderen een stuk rustiger dan op de heenweg, hihi.
Wordt uw kind in schooljaar 2022 – 2023 vier jaar en bent
u op zoek naar een basisschool, peuterarrangement of
kinderdagverblijf voor uw kind? Stuur dan een bericht naar
info@wikveld.nl en wij nemen contact met u op voor een
persoonlijke kennismaking en/of rondleiding.

Exempel op volle toeren
Ingezonden door Lennart Stachowitz

Na een zomerstop van een aantal weken draait de hele vereniging weer op volle toeren. Met deze bijdrage in De Stempel praten
we je graag bij waar we allemaal mee bezig zijn (geweest).
Exempel Academy
Binnenkort lanceren we binnen Exempel de ‘Exempel Academy’. Hieronder gaat het volledige opleidingstraject vallen van het
leren van je eerste noot tot je instroming bij de marchingband. De lancering van deze Academy vieren we met een open dag en
wervingsactiviteiten.
WMC 2022
De marchingband deed 29, 30 en 31 juli mee aan de wereldkampioenschappen mars en show (Wereld Muziek Concours – WMC). Na
een intense voorbereiding presenteerde de band in de allerhoogste divisie een marsparcour en de nieuwe show “Tuin der Lusten”.
Met een fantastische score en mooie reacties vanuit het publiek, kwamen zij terug met tweemaal een gouden onderscheiding.
Open repetities
Wij delen onze muziek niet alleen graag met publiek, maar ook met andere muzikanten. Om die reden organiseerde de
marchingband eind september een open repetitie. Met ruim 35 extra muzikanten werd er die avond muziek gemaakt. Altijd al eens
met onze stageband NEXT willen meespelen? Zij organiseren op 7 november 20:00 een open repetitie in D’n As. Aanmelden kan via
www.exempel.net/open.
Optredens
Na de zomerstop waren we ook op verschillende plekken in Nederland te zien en te horen. De marchingband had taptoes in
Nieuwpoort (BE), Waalwijk en Lisse. NEXT trad begin oktober op in Tilburg bij Muziekvereniging Andara. Benieuwd naar onze
optredens? De volledige agenda is te vinden via https://www.exempel.net/agenda/.

www.empelsnieuws.nl
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Door Ton Geerts

“Zoals verwacht loopt alles anders” is de titel van de theatershow van Berthold Gunster. “Wie?”, zult u zeggen. Berthold is de
grondlegger van Omdenken.
Het zijn de rode vlakken met zwart – witte tekst, steevast met
een onverwachte kijk op een situatie. Ik ben fan van Omdenken
en probeer het bij mezelf ook toe te passen als ik vastloop in een
situatie. Of dat werkt? Daar twijfel ik nog over. Maar het voelt
goed en oprecht, dus ik ga er mee door!
Herfst
Je zorgen maken is als een schommelstoel; je beweegt wel,
maar komt nergens. En twijfel is een vorm van die zorg. Waarom
twijfel ik dan nog eigenlijk? Zeker in deze tijd van het jaar komt
er meer twijfel bovendrijven. In de lente maakt de natuur me
optimistisch met nieuw leven, maar in de herfst, als de dagen
korten en de bomen van kleur verschieten, geniet ik van het
beeld, maar steekt er ook een briesje twijfel op. Doe ik wel de
juiste dingen, sla ik niet een beetje door, of zie ik niet iets over
het hoofd?
Formule1
Ik neem u de laatste tijd mee in mijn overwegingen over de
energie-transitie en wat wij kunnen doen om de planeet een
stukje mooier achter te laten dan we hem aantroffen. Ik rijd
al enige jaren een elektrische auto en verwacht daarmee
wat minder te vervuilen. Tegelijkertijd kijk ik al sinds de tijd
van Michael Schumacher graag naar Formule1. Dat is nu niet
bepaald een sport die milieumotiverend overkomt. Ik weet dat
ze bomen planten om te compenseren voor de uitstoot.

Maar het hele circus aan auto’s, coureurs
en anderen die de wereld over vliegen
om te gaan racen kost natuurlijk veel
energie en produceert een hele smak
ongewenste stoffen. Als Nederlanders
zijn we op dit moment waarschijnlijk
iets vergevingsgezinder nu Max het zo
voortreffelijk doet. Hoe bijzonder is het
dan, dat het moment waarop hij zijn tweede titel wint, omringd
wordt door grote twijfel bij de fans, pers en zelfs bij Max zelf.
Veiligheid
Bij twijfel niet inhalen geldt als motto in het verkeer. Wel zo
veilig. Als we bij twijfel over een beslissing besluiten niet te
beslissen, dan kiezen we toch. Soms kunnen anderen ons nieuwe
inzichten geven om de twijfel weg te nemen. En soms blijft de
twijfel bestaan, omdat het antwoord gewoon niet voorhanden
is.
Constante
In de loop van de jaren heb ik geleerd mijn twijfels onder
woorden te brengen. Het begon met een onbehagelijk gevoel,
om dat vervolgens te herkennen als twijfel. Inmiddels is dat
dus uitgegroeid tot een actie om voor mezelf helder te krijgen
wat ik wel en niet wil, en waarom ik daarover onzeker ben.
Tegelijkertijd heb ik te doen met wereldleiders die twijfelen over
de te nemen acties, omdat een land aangevallen of ingenomen
wordt. Twijfel overkomt dus kennelijk iedereen en die gedachte
sterkt mij dat er geen twijfel over hoeft te bestaan dat ook
twijfel een constante is.

KC Caleidoscoop team 2022-2023
Ingezonden door Mariëtte Loef

www.empelsnieuws.nl
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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

20

Onze diensten
Fysiotherapie | Geriatrie fysiotherapie | Dry Needling
Medical Taping | Bekkentherapie bij zwangerschap |
Manuele therapie | (Top)sportfysiotherapie
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D’n Hof

Ingezonden door de Werkgroep Diaconie

Binnenkort in D’n Hof

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.

Fietsmaatjes
Samen fietsen en genieten!
Wil je meedoen?
Dat kan op twee manieren:
1. Als gast
Je houdt van fietsen, maar door omstandigheden gaat
dat niet (meer). Je zou nog best eens een tochtje willen
maken en zeker als het mooi weer is.

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.)

2. Als vrijwilliger
Je houdt van fietsen door onze mooie omgeving en je wilt
daar iemand anders (die dat niet meer kan) ook van laten
genieten.

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!

Laat weten, dat je meedoet via:
www.fietsmaatjesdenbosch.nl
Je mag ons ook rechtstreeks bellen of e-mailen via
onderstaande gegevens:
Telefoonnummer: 06 33 03 38 90
Email: info@fietsmaatjesdenbosch.nl

Goud voor Vers Vleesboerderij Savelkouls
Ingezonden door Lieke Savelkouls

Op 30 september en 1 oktober 2022 heeft Vers Vleesboerderij Savelkouls uit Empel deelgenomen aan de Slavakto vakwedstrijd.
Maar liefst elf van de ingezonden producten zijn daarbij met goud bekroond en drie producten daarvan zelfs met goud met ster:
het hoogst haalbare in deze wedstrijd. De producten die met goud werden bekroond, werden tentoongesteld op de Slavakto
beurs op dinsdag 4 oktober en woensdag 5 oktober 2022.
Het team van Vers Vleesboerderij Savelkouls maakt sinds januari
2019 zelf vleeswaren, gerookte én gekookte worsten in de eigen
worstmakerij en slagerij. In de vernieuwde keuken worden
salades, soepen en kant-en-klaarmaaltijden zelf gemaakt. Dat
gebeurt met veel passie en er wordt alles aan gedaan om de
producten zo kwalitatief en lekker mogelijk te maken.
De medewerkers van Vers Vleesboerderij Savelkouls wilden
graag weten of ze met deze producten op de goede weg zijn
en dus heeft het team een aantal producten ingestuurd voor
de Slavakto vakwedstrijd. Met elf keer goud als resultaat! De
ambachtelijke zult, bouillonsalade, boeren kipsalade, Empelse
hamsalade, tortilla pulled pork, gerookte boeren rauwe ham,
grillworst en het Zeeuws spek behaalden allemaal goud.

www.empelsnieuws.nl

De erwtensoep, Argentijnse rundvleessoep en Empelse
metworst werden zelfs bekroond met goud met ster.
“Wij zijn altijd bezig om ons assortiment te verbeteren en te
vernieuwen. Daarom maken we meer en meer producten
vers in onze eigen slagerij, worstmakerij en keuken. Van onze
klanten krijgen we heel positieve reacties. Dat is natuurlijk het
belangrijkst. Nu er ook elf van onze producten bekroond zijn met
goud, is dat echt een kroon op ons werk, waar we enorm trots
op zijn!”, aldus Lieke Savelkouls. Inmiddels is dit mooie resultaat
in de maand oktober volop gevierd bij Vers Vleesboerderij
Savelkouls met vier gouden weken en aantrekkelijke acties voor
de klanten.
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Bestuursraad Empel en Meerwijk

De volledige verslagen van deze en voorgaande vergaderingen zijn online te lezen via de website empelsnieuws.nl

Beknopt verslag van de bestuursraadvergadering van 13 september 2022
1. Opening en gelegenheid tot inspreken
De voorzitter opent de vergadering om 20.12u en heet de
aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Speerpunten afgelopen/ komende periode
Ontwikkeling Centrum Empel:
Tijdens de fietsronde zijn in een brainstormsessie wensen over
de Brink verzameld. De bestuursraad gaat dat verder uitwerken.
Daarna zal de uitkomst worden besproken met de wethouder.
Het gaat om het toekomstbestendiger maken van de Brink. Het
is ook interessant om de kerk in de plannen mee te nemen.
Ontsluiting Emplina:
Op 22 september a.s. is er een overleg gepland tussen de
gemeente, de bestuursraad en Emplina over de rotonde en
ontsluiting van Emplina. Nu het bedrijventerrein serieuze
vormen aan gaat nemen wordt het tijd om onderzoek
te doen naar mogelijkheden voor een alternatieve
ontsluiting van Emplina. Daarna moet gekeken worden naar
financieringsmogelijkheden.
Ontwikkeling Empels Gat:
Onlangs zijn de ontwikkelingen bij het Empels Gat op
locatie besproken. Een aantal ideeën van de bestuursraad is
realiseerbaar. Het bestemmingsplan voor het aanleggen van
eilanden voor woonboten is vastgesteld.
De komst van de woonboten is afhankelijk van het animo
daarvoor. Dan moet nog bekeken worden of de aanleg van de
eilanden financieel haalbaar is. Dat is ook afhankelijk van de
exploitatie. Toekomstige bewoners gaan wonen op een eigen
woonboot op een van de gemeente gehuurde locatie.
Bereikbaarheid openbaar vervoer: Goudappel heeft onderzoek
verricht naar mogelijke varianten van de busroute door Empel,
met als conclusie dat de busroute niet gewijzigd wordt. Het
is realistisch dat het openbaar vervoer in de dorpskernen
steeds minder wordt. De bestuursraad is bezorgd over de
bereikbaarheid van de dorpen.
Die vrees is terecht. Het gaat slecht met het openbaar vervoer.
Steeds minder mensen maken gebruik van de bus. Daardoor
neemt de terugverdiencapaciteit van zo’n busroute ook af.
De kosten voor de vervoersmaatschappij worden hoger. De
bevoegdheid voor de OV-concessie ligt bij de provincie. De
gemeente heeft daar weinig invloed op. Het college heeft er
in het bestuursakkoord wel bij stil gestaan. Het college wil
niet alleen dat de binnenstad goed bereikbaar is, maar alle
wijken en dorpen. Daar ligt een dubbele uitdaging. Lijnen die
niet rendabel zijn, kunnen afgeschaald worden. Op sommige
lijnen is de dienstregeling per september gewijzigd vanwege
personeelstekort, o.a. Maaspoort. In het bestuursakkoord is
ingezet op het ontwikkelen een totaalplan voor mobiliteit. Denk
o.a. aan deelmobiliteit, collectief vervoer, fiets en openbaar
vervoer. In 2026 start de opbouw van de concessie voor 2028.
Turborotonde Blauwe Sluisweg: De Groote Wielen is een
belangrijke bouwlocatie. De druk op het lokale wegennet neemt
toe naarmate er meer woningen worden gebouwd. In het
bestuursakkoord is afgesproken om De Groote Wielen bereikbaar
te houden.
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Dat houdt in dat er een betere doorstroming van
het verkeer moet komen door het wegennet aan te passen en
maatregelen te nemen tegen sluipverkeer in omliggende dorpen.
Er wordt gewerkt aan oplossingen daarvoor.
4. Toekomst Wikveld 2 (locatie Zeis) en betrokkenheid van
Bestuursraad bij herbestemming
Het pand Wikveld 2 (locatie Zeis) zal in de toekomst worden
herbestemd als het niet meer gebruikt wordt als basisschool. De
bestuursraad wil in de toekomst graag betrokken worden bij een
herbestemming voor het pand Wikveld 2.
Er zijn op dit moment nog geen ideeën over een toekomstige
herbestemming. Te zijner tijd zal de bestuursraad erbij betrokken
worden i.h.k.v. omgevingsdialoog. Als de bestuursraad al ideeën
heeft, dan kunnen die alvast gedeeld worden met de afdeling
Maatschappelijk Vastgoed. Mogelijke ideeën zijn bijv. huisvesting
van D’n As of voor Exempel.
5. Verzaken bouwplicht Pottenbakker 19
De bestuursraad wil graag weten wat de stand van zaken is
rondom het braakliggend terrein Pottenbakker 19. Het terrein,
met daarop een onafgemaakte bouwval, staat al heel lang
leeg. Er is sprake van een onveilige situatie en er vindt geen
handhaving plaats. Vijf jaar geleden heeft de bestuursraad hier
ook al vragen over gesteld. Het baart zorgen dat de bestuursraad
niet geïnformeerd wordt.
De bouwvergunning is ingetrokken. In het kader van een
strafrechtelijke procedure (en belastingen) is er beslag gelegd op
het perceel. Afgezien van de strafrechtelijke procedures, kan de
gemeente geen verplichting opleggen aan de eigenaar om het
perceel te gaan bebouwen. De wethouder zal op verzoek van de
bestuursraad uit laten zoeken of er juridisch gezien echt geen
mogelijkheden zijn om op te treden.
6. Impact Regionale energiestrategie (RES) voor Empel
De bestuursraad wil graag weten welke impact de RES gaat
hebben op Empel.
De RES is een regionale samenwerking en heeft geen invloed
op buurten/ wijken in ’s-Hertogenbosch. De gemeenteraad
neemt alle besluiten m.b.t. wind- en zonneparken. In onze
Visie Energielandschappen heeft de raad de kaders hiervoor
vastgesteld. [..]
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van de bestuursraad
voor de komende periode. Voor de energietransitie zijn twee
zaken belangrijk: de duurzame polder en het zonnepark Empels
Gat. Enige tijd geleden heeft Sunpark een flyer verspreid in Empel
over de omgevingsdialoog. Daarna is er geen informatie meer
gekomen.
De initiatiefnemer is bezig met het uitwerken van de plannen van
het zonnepark. Voor zover bekend is er een omgevingsdialoog
gehouden. Het vervolgtraject moet nog doorlopen worden.
Daarna wordt de formele ruimtelijke procedure opgestart. De
bestuursraad wordt geïnformeerd zodra er meer bekend is.
(vervolg op pagina 25)
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Samen werken aan jezelf
Je bent op zoek naar een coach. Naar iemand die jou verstaat
en je helpt de antwoorden te vinden op de vragen waar je mee zit.
Ik laat je vanuit stilstand weer in beweging komen en laat je jouw eigen koers bepalen.
Ik help je om het zelf te doen. Klaar voor een kosteloos kennismakingsgesprek?

Bel 0622 67 04 55 of mail jan@zegerlifecoaching.nl

Wey Gezondheidscentrum
Burgemeester de Bekkerstraat 14b | ‘s-Hertogenbosch/Empel

zegerlifecoaching.nl
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Bestuursraad Empel en Meerwijk (vervolg)
7. Toekomstige ontwikkelingen afvalbeleid en impact voor
Empelse huishoudens
De bestuursraad wil graag weten welke ontwikkelingen er in de
toekomst op het gebied van afvalbeleid te verwachten zijn voor
Empel en welke impact dat heeft voor Empelse huishoudens.
De gemeenteraad heeft in 2020 een nieuwe afvalvisie opgesteld.
Deze moet nog uitgerold worden. Dat zal waarschijnlijk volgend
jaar na de zomer of per 1-1-2024 worden. Dat betekent dat
de ophaalfrequentie van het restafval (grijze container) in
heel de gemeente wordt verlaagd van 1 x per 2 weken naar
1 x per 3 weken. Daarnaast gaan we bij geschikte wijken bij
laagbouwwoningen een minicontainer voor PBD-afval (plastic,
blik en drankenkartons) uitzetten. Dit kan dus ook in Empel.
Maar dat is nog niet zeker. Alle bewoners worden ruim vóór
de startdatum per adres geïnformeerd over het verlagen van
de ophaalfrequentie en evt. over het uitzetten van de PBDcontainers.
8. Voorzieningen jongeren en voorkomen overlast jongeren
Een tijdje geleden was er sprake van overlast door jongeren.
Daar is toen actie op ondernomen. Het is nu al een tijdje rustig
in Empel. De bestuursraad wil weten welke voorzieningen er
voor deze groep jongeren zijn/ worden getroffen.
Het is inderdaad alweer een tijdje rustig in Empel. Soms popt
er wel een grote groep op die rondhangt bij Domino’s of de
frietzaak. Met EYE gaan we de contacten weer aanhalen voor de
jeugdigen en in JC Noord kan de oudere jeugd terecht en is er een
programma voor het najaar in de maak. De jeugd moet ergens
verblijven en heeft ook de mogelijkheden om daar zelf vorm en
inhoud aan te geven (bij Emplina, EYE of JC Noord). Het gaat wat
dat betreft redelijk tot goed in Empel. We blijven onze ambulante
rondes maken langs de gebruikelijke plekken en stemmen dit ook
regelmatig af met alle betrokken partijen.
Aan de bestuursraad en Empelse bewoners wordt gevraagd
ideeën aan te dragen. Welke behoefte is er aan voorzieningen
voor jongeren? Vanuit de gemeente kan dan worden bekeken
hoe daarop ingespeeld kan worden.

Uitgifte kavels: er ligt een onherroepelijk bestemmingsplan met
bedrijvenbestemming op de strook die de bestuursraad aangeeft.
Dat maakt uitgifte (op termijn) planologisch wel mogelijk.. Daar
is echter op dit moment nog niets over bekend. De strook valt
namelijk ook onder de reserveringszone voor de verbreding van
de A2.
Verbreding A2: de MIRT-verkenning vanuit het ministerie is
inhoudelijk afgerond. 24 Augustus jl. is door de betrokken
partijen, waaronder ‘sH, een bestuurlijke overeenkomst
getekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het
voorkeursalternatief (VKA) voor uitbreiding van de A2 en een
aanvullend Breed Mobiliteitspakket (BMP) om in te zetten op
‘anders reizen’ om zoveel mogelijk spitsmijdingen te realiseren.
Het is nu aan de minister van I&W om de Voorkeursbeslissing
te nemen voor de A2 Deil-Vught (verwacht oktober), waarmee
de verkenningsfase formeel wordt afgerond. Daarna volgt de
planuitwerkingsfase waarin het VKA verder in detail wordt
uitgewerkt. Deze fase wordt in verband met stikstof en beperkte
ambtelijke capaciteit bij het ministerie en Rijkswaterstaat
naar verwachting de komende 2 jaar niet opgestart. In de
planuitwerkingsfase wordt de exacte impact pas duidelijk. Tot die
tijd geldt er een reserveringszone voor de gebieden langs de A2
die door het Rijk is vastgelegd.
De bestuursraad wordt geïnformeerd zodra er meer bekend is.
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.46 uur. De volgende
vergadering van de BR is gepland op dinsdag 1 november 2022.

9. Slechte herbestrating na aanleg glasvezel in Empel
KPN heeft onlangs glasvezel aangelegd in Empel. Meerdere
bewoners hebben geklaagd over stoepen die daarna door
de aannemer op verschillende plaatsen schots en scheef zijn
teruggelegd. De bestuursraad wil graag van de gemeente weten
welke afspraken wij over de herbestrating hebben gemaakt met
de aannemer(s).
De toezichthouder geeft aan dat na aanleg van glasvezel
de bestrating binnen de norm weer is hersteld. Graag
ontvangen we specifieke adressen waar volgens bewoners de
stoep niet goed (her)bestraat is. Onze toezichthouder gaat
de locaties dan opnieuw bekijken en indien nodig worden
herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
10. Ontwikkeling groenstrook Diepteweg
De bestuursraad wil graag weten welke plannen de gemeente
heeft met de groenstrook aan de Diepteweg.
Het dient nu als groene buffer tussen de bewoning en de A2.
Gaat de gemeente daar op termijn kavels uitgeven voor een
nieuw bedrijventerrein? Of wordt dat aangehouden zolang de
verbreding aan de A2 aan de orde is?

www.empelsnieuws.nl
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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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Opbrengst Walk with Kumbatio 2022
Ingestuurd door Yvette Boltze

Vol vertrouwen begon stichting Kumbatio onder leiding van Yvette Boltze
(oprichter/voorzitter) aan de derde editie van Walk with Kumbatio. De kleinschalige
stichting voor hulp aan kinderen in Kenia had in het eerste jaar rond de €15.000
binnengehaald en het tweede jaar €28.000. De derde editie zou rond de €40.000
moeten opbrengen. Dit werd echter een stuk minder.
Sportieve sponsoractiviteit naar Kenia
Walk with Kumbatio is een sportieve
sponsoractiviteit waarbij met alle
deelnemers de weg naar Kenia wordt
afgelegd. De afstand is over land zo’n 10.000
kilometer. Dit jaar is het niet helemaal
gegaan zoals gepland. COVID-19 was tijdens
de zomer van een dermate laag niveau
dat we zowat weer alles konden doen. Het
vinden van deelnemers liep daardoor veel
moeizamer en ook het vasthouden van de
vrijwilligers ging daardoor mis.
Families leren om niet meer afhankelijk te zijn
Doel was om geld in te zamelen voor het bouwen van een community training center
als onderdeel van het project ‘The Kiota Dream’. De families van de kinderen die
Kumbatio steunt, komen in aanmerking voor trainingen. In deze trainingen wordt
kennis over bepaalde vakgebieden of ambachten overgedragen, zodat de families eigen
inkomsten kunnen genereren en zich niet langer afhankelijk op hoeven te stellen van
hulp van buitenaf. Hiermee kunnen ze ook voor hun eigen kinderen zorgen, waardoor
kinderen niet meer zo snel in een kindertehuis terecht komen.
Donaties altijd welkom en ook nieuwe leden voor de organisatie!
Voor de bouw van dit community training center is €40.000 nodig. Omdat we dat niet
met deze sponsoractiviteit bij elkaar hebben gekregen, moeten er andere manieren
gevonden worden om donaties binnen te halen. Wat heeft de sponsoractiviteit hier
tot nu toe aan bijgedragen? Kumbatio heeft met de sponsoractiviteit Walk with
Kumbatio 2022 ongeveer €10.000 opgehaald via de crowdfundingssite Kentaa (zie
https://walkwithkumbatio.kentaa.nl). Dit is dus 25% van het doelbedrag. Donaties
blijven daarom welkom via https://www.kumbatio.org/donatieformulier/ en ook
aanmeldingen van nieuwe leden voor de organisatie van de volgende sponsoractiviteit
zijn welkom. Dit kan via info@kumbatio.org of 073-6410528/ 06-18584660.

Dementie stopt niet zonder uw bijdrage
Ingezonden door Marloes van Houtert, coördinator Empel

Van 6 tot en met 12 november vindt de jaarlijkse collecteweek van
Alzheimer Nederland plaats voor een toekomst zonder dementie. Ook in Empel zetten
15 collectanten zich in voor dit doel.
Helaas groeit de groep mensen met dementie snel: 1 op de 5 mensen krijgt dementie
en zelfs 1 op de 3 vrouwen. Meer geld voor onderzoek betekent dat we eerder
oplossingen vinden om dementie de wereld uit te helpen.
Krijg je een collectant aan de deur? Geef. Elke bijdrage is welkom, klein of groot. Geen
contant geld? Geen probleem. Je kunt veilig, anoniem en gemakkelijk doneren via de
iDEAL-QR-code op de bus.
Het mooiste zou zijn als iedere collectant alleen maar zijn/ haar eigen straat hoeft
te lopen. Maar daarvoor hebben we meer collectanten nodig… Dus, als je mee wilt
helpen en in de collecteweek een uurtje beschikbaar bent, laat het even weten (tel:
06-40021674).
Namens alle collectevrijwilligers in Empel en namens Alzheimer Nederland: bedankt!
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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