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Overleden

Begin april ontvingen we het bericht
dat Loes Körner door een noodlottig
ongeval om het leven is gekomen. In
een interview met Els Lemmens in de
Wijkkrant van februari vertelde Loes
nog hoe ze in de oorlog in de
schuilkelder van wat nu het
Muntelcarré is, ter wereld is gekomen,
ondanks de grote gevaren waar haar
ouders aan waren blootgesteld
rondom de bevalling. Ze werd daarna
nog vaak gekscherend 'kelderjong'
genoemd. Wij zijn geschokt dat een
leven dat zo nadrukkelijk geleefd leek
te willen worden, uiteindelijk op deze
manier tot een einde moest komen.
We wensen de nabestaanden veel
sterkte.

Herdenking

Ter gelegenheid van de jaarlijkse
dodenherdenking hield ook dit keer
stadschroniqueur Eric Alink een mooie
voordracht: Kinderspel . Daarin
bijvoorbeeld ook dit, uit onze wijk:
"...de kinderen Jakobs uit de Muntel
zouden de oorlog overleven. Ze
woonden op Moliusstraat 20, maar
verdwenen spoorloos, met hun Joodse
ouders. Een NSB-gezin nam zijn intrek in
het halsoverkop verlaten huis. Pas na de
bevrijding zou blijken dat de familie
Jakobs vlakbij ondergedoken had
gezeten. Bij de familie Dijksterhuis op
nummer 35, de overburen."

Fietsproblematiek

In de vorige Wijkkrant schreef Marian
van den Beuken over de problemen
met gestalde fietsen aan de Jan de la
Barlaan. Els Lemmens had daar een
oplossing voor die Jan Sier van de
gemeente meteen omarmde:
inmiddels is de laad- en losplek
opgeheven en geheel betegeld. Deze
foto van Marian laat zien dat er
dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

De hele tekst is te vinden op
bosschekroniek.nl/tussentijdse-teksten/
2022/05/05/kinderspel
Nog meer indrukwekkende oorlogsverhalen uit onze wijk vertelde
geschiedenisdocent René Kok tijdens de
herdenkingsdienst op 4 mei in de Grote
Kerk. Rond oktober, de bevrijdingsmaand van Den Bosch, willen we aan
deze voordracht aandacht besteden

Deze keer maakte fotograaf Olaf Smit
voor de Wijkkrant een sfeervolle foto
van deze roeiers bij de Citadel.

Meidenkrant de NELLY in de maak
Zou de wijkkrant concurrentie
krijgen? Dat is de grote vraag.
Er is namelijk een groepje jonge
meiden in de wijk dat ook met een
tijdschrift bezig is en het heet de
NELLY. Natuurlijk willen we wel
het naadje van de kous weten.
Daarom word ik, Marjan, erop
uitgestuurd om een afspraak te
maken met de jeugdige
redactieleden.

Ontmoeting

Op vrijdag 27 mei heb ik namens de Wijkkrant
afgesproken met vier van de vijf leden van de redactie
van de NELLY. Keurig op tijd melden ze zich bij De
Slinger. Onbevangen komen ze binnen. Ze zijn
allemaal 9 jaar, behalve Marijeta van elf die er niet bij
kan zijn. Ook zitten ze alle vijf in groep 6 van De
Kameleon.
Het idee om een meidenblad te gaan maken, komt van
Lizzy en Eline samen. Zij zijn dus de oprichters en ze
waren in het begin ook de ‘baas’. “Maar dat doen we
niet meer,” zegt Eline, “We doen het nu met z’n allen,”
aldus Lizzy.
In het eerste nummer hebben ze vooral veel knip-enplak-werk gedaan. De Tina was hun grote voorbeeld.
Dat doen ze niet meer, maar maken de meiden hun
eigen verhaal en ze tekenen zelf. “Marijeta kan heel
goed mensen tekenen en ieder van ons is om de beurt
de hoofdfiguur. Er staat dan in het verhaal
bijvoorbeeld: ‘hé ben jij Rosa van de NELLY’ en dan
weten de lezers om wie het gaat,” aldus Rosa. Er is al
een mooi eigen voorblad en de strips tekenen doen ze
allemaal samen.
Lizzy: “We hebben een eigen studio. Dat is eigenlijk
mijn kamer bij mijn vader in huis. Daar kan ik ook
slapen. “En het bed gebruiken we ook gewoon als
bank als we nog niet aan het werk zijn,” vult Jula aan.
De meiden timmeren goed aan de weg, want ze
hebben ook al een sponsor voor €10 per uitgave.
Als ik vraag voor wie ze de NELLY schrijven, dan is dat
vooral voor klasgenoten en moeders. Voorlopig hoeft
de wijkkrant nog niet bang te zijn voor concurrentie.

Foto boven: v.l.n.r. : Lyda, Lizzy, Eline en Rosa
Foto's: Ole Staalman

Tot slot hebben de jonge dames ook nog vragen over
onze wijkkrant.
Jula: Duurt het lang om een wijkkrant te maken? Van
eerste vergadering tot en met bezorgen: zes weken.
Lizzy: Hoe komen jullie aan de onderwerpen?
De onderwerpen komen uit de wijk. Mensen sturen
mailtjes met ideeën en schrijvers houden dan
interviews. Net zoals nu.
Eline: Hoe lang bestaat de wijkkrant al? We komen
samen uit op ongeveer 40 jaar.
Rosa: Hoeveel mensen werken er bij de wijkkrant?
Dat zijn er ongeveer 12, en zo'n 20 bezorgers.
Niemand wordt betaald. Het zijn allemaal vrijwilligers.
Van de oplage zijn de dames erg onder de indruk:
3600 stuks.
Marjan Klinkhamer
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Natuurwijk
Bomen van het Prins Hendrikpark, deel2
De Beuk
In het Prins Hendrikpark mogen de beukenbomen niet
ontbreken, dat is ook niet het geval. Een groep
beukenbomen wordt vaak vergeleken met een
kathedraal. De hoog oprijzende stammen doen denken
aan de pilaren in een kathedrale kerk.
Ik stel u de boomsoort voor.
De beuk is robuust en kan een hoogte bereiken van
meer dan dertig meter. De boomkruin is zeer breed, dit
in tegenstelling tot de bomen van de bosbouw, die zijn
iel. De bladeren zijn glad enigszins zijdeachtig
glimmend. en de bladrand is licht gegolfd maar
gaafrandig. De knoppen zijn langwerpig; vooral de
eindknop is spits toelopend.
De boom is een zogenaamde windbestuiver: zaden
worden door de wind verspreid. Ook dieren zorgen
hiervoor. De beuk zit in de herfst boordevol
beukennootjes, met name in een goed mastjaar. De
twee à drie mm dikke, driekantige olierijke zaden, de
beukennootjes, zitten in een cupula: een vierkleppige
bolster bezet met stekeltjes. De nootjes worden graag
gegeten door vinken maar ook mensen peuzelen wel
eens de nootjes op.
Fraaie beukenlanen zijn zeer geliefd: men vindt ze vaak
in landgoederen en buitens, bijvoorbeeld ons
Pettelaerse bos, landgoed Maurick en de Wamberg in
Berlicum. Naast de gewone beuk heb je ook nog de
bruine beuk met de mooie Latijnse naam Fagus
sylvatica purperea, een juweeltje, ook aanwezig in het
Prins Hendrikpark. In het Stadswandelpark Eindhoven
kun je nog de varenachtige soort treffen: Fagus
sylvatica 'Aspleniifolia' (Asplenium is een varensoort
met ingesneden blad, uitermate decoratief). Tevens tref
je daar de rondbladige soort, Fagus sylvatica
rotundifolia, een zeldzame soort.
Als bijzonderheid kan ik nog melden dat timmerman,
de grote bonte specht, graag een ronde opening als
nestgat in de beuk uithakt en de zwarte specht een
ovale opening.
De beuk zorgt met zijn takken tot bijna aan de grond
voor veel schaduw, vandaar dat er haast geen
onderbegroeiing is, gelukkig wel van sommige
paddenstoelen.
tekst en foto Bob Cremers
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Post
Berichten van lezers
Ook iets te melden?
Mail naar wijkkrant@ziggo.nl
Gierzwaluw

Henk van den Brink uit de Ophoviuslaan stuurde een leuke
reactie op de natuurcolomn van Bob Cremers van de
vorige keer:
Beste Bob,
Nav jouw vraag over broedplaatsen van de
gierzwaluw het volgende :
Bij ons Is er al heel lang (minstens 15jaar) een
gierzwaluwnest onder een dakpan.
Vorig jaar heb ik 2 nestkastjes voor gierzwaluwen
opgehangen. Daar hebben ze nog geen gebruik
van gemaakt.
Één kastje is gekraakt door koolmezen. Ben
benieuwd of er dit jaar zwaluwen in komen.
Bob is natuurlijk even bij Henk langsgegaan om de
nestplaats eens goed te bekijken.

Kindvriendelijke wijk

Mooi hoe er in onze wijk steeds meer aandacht is voor
groen en plekken voor kinderen om te spelen. Er zijn
mooie bewonersinitiatieven voor speelplekken en ook de
gemeente doet zijn best om het groener te maken.
Dat vindt ook Rens Knegt uit de Mgr. Diepenstraat, maar
hij heeft één verzoek:
Er is veel aandacht besteed aan de grasvelden
tussen de drie Amazone-torens. Deze zijn nu in
een redelijk goede staat en ze vormen een fijn
speelveld voor kinderen. Helaas worden de
grasperken ook gebruikt om honden uit te laten.
Al te vaak leidt dit tot hondenpoep, die niet wordt
opgeruimd. Dat is jammer voor al die kinderen die
er graag spelen. Verzoek aan iedere wijkbewoner
gebruik te maken van de hondenuitlaatstroken die
overal in de omgeving te vinden zijn. Vriendelijk
bedankt voor uw medewerking.

Update
100 jaar Muntel
We schreven het al eerder: een jubileumjaar kan wel drie jaar duren. Dat gebeurde
ook met de viering van het 100-jarig bestaan van De Muntel; begonnen in 2020
brengt het ons nog steeds allerlei feestelijke activiteiten,.
Dansfeest

Eindelijk kon het dan gebeuren, het dansfeest ter
ere van het 100-jarig bestaan van De Muntel.
Zoals ook nog op de Slingerpagina te zien is, ging
het er op 21 mei jongstleden gezellig aan toe.
Olaf Smit maakte er wat foto's.

Bomenroute

De 100 Jaar Muntel-wandelroute langs interessante
bomen in de wijk die onze columnist Bob Cremers
had uitgezet, heeft wel degelijk nog tijdens
coronatijd kunnen plaatsvinden, tot groot
genoegen van de deelnemers. Bob heeft de
wandeling helemaal uitgeschreven, wie hem graag
ook eens zou willen lopen kan hem bij ons
opvragen via wijkkrant@ziggo.nl

Feest!

Zoals we in de vorige editie al schreven, willen we de muurschildering op de Hobbel graag nog een keer
'officieel' onhullen. Kunstenaar Monique Broekman schreef eerder over dit werk: "In opdracht van
woningbouwcorporatie Zayaz maakte ik dit schilderij voor de 100 jarige bijzondere wijk de Muntel. Ik
verzamelde foto's van spelende kinderen in de Muntel. De kinderen vanuit het verleden heb ik in zwart wit
geschilderd en de kinderen van nu in kleur. Mooi om te zien hoe de mode is veranderd en dankbaar dat ik ook
mensen heb mogen schilderen die er nu niet meer zijn. Zoals amateurhistoricus Henk Bruggeman, als kind op
de step, of Cees, de man van Thea Vd Wildenberg, met zijn broers. Een ode aan het spelen, aan de kinderen die
we allemaal zijn geweest."
Intussen beginnen de plannen te groeien: De Hobbel,
De Stijl, Activiteitenteam de Taxander, Farent.... allemaal
zijn ze enthousiast om een ouderwets wijkfeestje te
bouwen op hetTaxandriaplein, alles in het kader van
100 Jaar Muntel, en in het bijzonder van het mooie
kunstwerk op De Hobbel. Wanneer? Houd voorlopig de
derde zondag van september in de gaten!
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BSO op de Kameleon
Misschien zie je ze ‘s-middags wel eens lopen in het park: een groep kinderen met
oranje hesjes, vrolijk kletsend, zwaaiend met hun schooltassen. Het zijn leerlingen
van de Kameleon, op weg naar het Zonnehuis waar ze na schooltijd gebruik maken
van de BSO.

Buitenschoolse Opvang, afgekort tot BSO, is opvang
voor kinderen van 4 tot 12 jaar na schooltijd en in
schoolvakanties. Voor werkende ouders is BSO niet
meer weg te denken, maar 20 jaar geleden bestond dit
nog nauwelijks. Werkende ouders moesten zelf maar
zien hoe ze de opvang na schooltijd en in de vakanties
regelden. Daarom werd op initiatief van grote
gemeenten de bouw van Integrale Kindcentra
gestimuleerd. Centra waar onderwijs en kinderopvang
onder één dak zitten. Voor kinderen veilig (geen
gesleep door het verkeer), voor werkende ouders een
uitkomst. Onder de vlag ‘Kindcentra 0–13’ deed ook
Den Bosch actief mee. In alle wijken kwamen
kindcentra van de grond, waaronder Kindcentrum
Kameleon.

Buitenschoolse Opvang

Nick Giezen en Remke de Vries zijn vaste BSObegeleiders. “Ruim een kwart van de
Kameleonleerlingen maakt gebruik van BSO. Soms één
of twee dagen, soms de hele week. Maandag, dinsdag
en donderdag zijn het meest in trek.” Met een app op
zijn telefoon kan Nick elke dag zien welke kinderen er
zullen zijn. “Vandaag worden er 114 kinderen
opgevangen.”
Na schooltijd verdelen deze kinderen zich over
verschillende groepen. In een grote ruimte boven in
de Kameleon heeft elke groep een eigen tafel waar ze
met hun vaste begeleider starten. Remke begeleidt
een groep jongste kinderen (4 tot 8 jaar). “We gaan
even wat eten en drinken, daarna lekker spelen.
Binnen of buiten op het plein.”
Twee BSO-groepen worden opgevangen in het
Zonnehuis. Een combigroep met kinderen van 4 tot 12
jaar en een groep met kinderen vanaf 8 jaar. Nick
werkt met deze laatste groep.

“Op het plein vang ik de kinderen uit mijn groep op.
Ze krijgen een hesje aan en we lopen door het park.
Aangekomen bij het Zonnehuis zijn ze lekker
uitgewaaid en gaan we even crackers eten en wat
drinken. Ook bespreken we wat iedereen wil gaan
doen. Dan krijgen drie kinderen corvee (tafels
schoonmaken, afwassen), anderen gaan spelen. Om
half vijf eten we fruit. Daarna kunnen ze weer spelen
tot ouders hen komen halen.

Veel kan, niks hoeft

Remke: “BSO is geen school. Kinderen hoeven hier
niks, ze mogen doen wat ze zelf willen. Maar jongere
kinderen hebben nog wel behoefte aan houvast. We
bieden ze een activiteit aan, maar ze mogen ook vrij
spelen. We letten goed op wat een kind nodig heeft.”
Nick: “Wij faciliteren wat kinderen zelf willen. Soms
doen we een voorstel, of we dagen kinderen uit om
eens iets anders te doen. We organiseren ook wel
activiteiten, zoals een tafelvoetbaltoernooi,
tekenwedstrijd of pannenkoekenfeest. Levend
Stratego in het park vinden ze bijvoorbeeld heel leuk.”
Remke: “Soms komen er kunstenaars een workshop
geven, daar hebben we een budget voor. Kinderen die
dat willen kunnen zich daar dan voor opgeven.”

Pedagogische regels

De kinderen hoeven niks, maar er zijn wél regels.
Bijvoorbeeld over hoe je omgaat met elkaar. Nick:
“Jongere kinderen hebben meer behoefte aan
duidelijke regels dan ouderen. Met de oudere
kinderen bespreek ik hoe zij vinden dat dingen
moeten gaan. Als iemand een uur PlayStation wil doen
maar anderen willen dat ook, hoe gaan we dat
oplossen? Dan moeten ze samen afspraken maken,
zelf zorgen dat het prettig verloopt.”
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Foto's van BSO-ruimte Zonnehuis door Ineke Sagasser

Vakantieactiviteiten

In schoolvakanties kunnen kinderen hele dagen op de
BSO terecht. Remke: “Dan worden er ook wel grotere
activiteiten georganiseerd. Kanteel beschikt over een
bus met groot spelmateriaal die langs kan komen.
Soms organiseren we een zeskamp samen met andere
BSO-locaties van Kanteel. Laatst nog het Kanteelcupvoetbaltoernooi, waar onze meiden de
‘sportiviteitsprijs’ wonnen. Mooi hoe ze fanatiek
tegenspel bleven bieden aan de veel sterkere
tegenpartij!”

Rondleiding BSO Zonnehuis

Nick nodigt me uit om ‘s middags bij zijn BSO-groep te
komen kijken. Bij het Zonnehuis achterom verschijnt
een knus speelterrein, door hoge groene hagen
afgescheiden van het drukke kruispunt erachter. Nick’s
BSO-groep zit boven en tegen vieren zijn alle kinderen
wel ergens mee bezig. Vier jongens zitten aan een
hoge tafel te tekenen en te kletsen. Twee meisjes,
aangemoedigd door een derde, spelen fanatiek AirHockey. Met veel gekletter gaan de stenen over het
bord. Twee andere meisjes zitten geconcentreerd te
werken aan de grote knutseltafel voor het raam.

Toevallig zijn er vandaag veel kinderen nieuw in deze
groep. “Wel wennen. De ruimte bij de Kameleon was
groter.” “Maar het is hier ook wel leuk, met die leuke
speeltoestellen.” De Toffe Turner is favoriet. Ze
demonstreren hoe je het turnpoppetje kunt laten
ronddraaien en op het juiste moment moet laten
springen. De turner moet dan op zijn voeten landen,
maar dat lukt nog niemand. “Nou, ik vind het ‘t leukst
om lekker te lezen,” roept een jongen er tussendoor.
Ondertussen maakt Nick fruit klaar. Grote stukken
komkommer, paprika, appel, peer, banaan, druiven…
Ineens verschijnen uit allerlei hoeken en gaten
kinderen. Het wordt stil, iedereen eet, het blad is in no
time leeg.
Ineke Sagasser

Twee jongens geven een rondleiding langs hun
favoriete spelmateriaal: het tafelvoetbalspel, met
daaronder een pooltafel, de DJ- tafel met
geluidsapparatuur en discolampen. In de hoek een
ruime bank en een kast vol gezelschapsspellen. In een
aparte ruimte staat de PlayStation onder een groot
digibord. Vol trots laten ze dat zien. Op dit moment kan
er niet gespeeld worden, want er zitten enkele
kinderen film te kijken. “Ze moesten het eind nog zien
van de film die voor de vakantie was vertoond.” In
deze ruimte is ook een smalle hoektafel met computer.
“Hier kunnen we huiswerk maken, maar dat doen we
niet zo vaak.”
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FYSIOTHERAPIE BEENHAKKERS
Specialisaties: COPD
Antoon der Kinderenlaan 7
Orthopedische Manuele Therapie
52AA ‘s-Hertogenbosch
Psychosomatische Fysiotherapie
073-6135318
Bekkenfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
www.fysiotherapiebeenhakkers.nl
Dry Needling
info@fysiotherapiebeenhakkers.nl
Arbeidsfysiotherapie
Aangesloten bij Parkinson Netwerk en Schouder Netwerk N. Brabant
Wandelen met ouderen op woensdagochtend om 11 uur.

Van Noremborghstraat 118
5212 NG ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6422942

Voor dagelijks verse bloemen.
Ook speciaal voor: Bloemboeketten, Bloemdecoraties,
Bruids- Rouwarrangementen,
Bedrijfsarrangementen.
B e z o r g i n g

d o o r h e e l N e d e r l a n d
Volg ons op Facebook

Bloemenwinkeltje Jet www.bloemendenbosch.nl

Word nu
vrienden
met wijkmanager
Marie-Louise
Claessens op
Facebook

Meer groen in de wijk

Boomtuintjes
Wat is een boomtuintje?
Een boomtuintje, ook wel boomspiegel
genoemd, is een stukje grond rond de
stam van een boom. Deze plek kun je
vaak goed beplanten. Zo ontstaat een
fleurig minituintje rond de boom.
Boomtuintjes zien er niet alleen leuk
uit, maar zijn ook goed voor de
biodiversiteit en klimaatbestendigheid
van onze stad.
Bewoners konden al een geveltuintje
aanleggen. Maar het is nu ook mogelijk
om een boomtuintje in de openbare
ruimte te maken.
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Samen

Samen met bewoners en bedrijven werkt de gemeente aan een groen en klimaatbestendig ‘sHertogenbosch. Geveltuintjes en boomspiegels, bijvoorbeeld, kunnen zorgen voor meer groen en kleur in
de wijken.
Zou je liever links dan rechts kiezen? Vraag dan, alleen of samen met de buren, een boomtuintje aan!

Op www.s-hertogenbosch.nl/boomtuintje vind je een digitaal aanvraagformulier waarmee je een
boomtuintje kunt aanvragen. De gemeente neemt daarna contact met je op om de mogelijkheden en de
spelregels (pdf) te bespreken. Als een boomtuintje mogelijk is, wordt dat vastgelegd met een brief in het
beheersysteem. Daarna kun je aan de slag!

Bijhouden

In de Van Noremborghstraat hebben de bewoners het idee van boomtuintjes al een tijd geleden
omarmd. Onlangs heeft een groepje straatgenoten een zaterdagochtend besteed aan het
opfrissen van enkele tuintjes die wat liefde konden gebruiken.

Kijk eens vaker op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over je wijk.
Heb je vragen, neem dan contact op met de wijkmanager: Marie-Louise Claessens, tel 073 615 5621, of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.
Deze pagina is een initiatief van de gemeente 's-Hertogenbosch.
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Kwetsbaar zijn we allemaal!
Er zijn gelukkig in onze drie wijken tal van plekken,
waar kwetsbare mensen terecht kunnen, voor een
kopje koffie, een workshop, een taak en ook 24-uurs
opvang. Dat is een compliment voor ons drieën:
Muntel, Vliert en Orthenpoort! En er zijn geluiden,
dat er ook best nog mensen bij kunnen, als de nood
aan de ‘man’ is: Oekraïense vluchtelingen of andere
onderdakzoekenden.
Om wie gaat het dan? Om kwetsbare mensen, dus
ook om onszelf. Het leven kan je overkomen, ook wel
lot genoemd. Dan valt vaak het woord VEERKRACHT.
Ongedachte veerkracht, die mensen tonen bij en na
rampen die hen overkomen. Maar niet iedereen is zo
sterk. Bij veerkracht dacht ik eerst aan springveren,
remvering, elastiek, totdat een mede-kwetsbaar
mens mij eraan herinnerde dat er ook donsveertjes
zijn. Zacht. Horen die er niet bij? Ja zeker. Hun kracht
is een geheim, van ontroering, die verbinding zoekt,
die sterk maakt, samen.
Vandaar dit gedicht: VEERTJE

Veertje
wat ben ik eigenlijk
ik ben niks
je blaast me zo weg
loopt per ongeluk over me heen
zag je me wel
ja jij
nee zij zag me
en raapte me op
ontroerd
kijk eens
zei ze
zo zacht
ik dus veertje
niks en toch
herinnering aan
mijn begin
nestje donskuikentje
en daar ben ik van
zo mag ik zijn
ook nu nog
klein en zacht
ik blijf voor altijd
verbonden met moeder en kind
kind vooral donzig
ik ben er het veertje van
gaf mij zachte kracht
uitgroeien tot dikke veer
dat doen anderen maar
met hun pen
met mij kun je niet eens schrijven
ik zorg alleen maar voor die glimlach
zachtheid
die is nodig ja
ik dus veertje
mijn kracht

Een bijdrage van Wijkgids
Peter van Helden
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Nog meer groene
daken in de wijk

Hoe hebben ze het aangepakt?
Vorige jaar beschreef Ineke Sagasser al
hoe in de Vliert een aantal bewoners
hun platte daken liet beleggen met
groen: sedumdaken, die zomers helpen
om de temperatuur in de stad te dempen
en die zorgen voor verkoeling
binnenshuis. Het is een trend die ook in
andere delen van de wijk wordt gevolgd.
Ook in de Muntel is onlangs in één keer
432 vierkante meter aan daken bedekt.
Hoe begin je zoiets?
Peggy Tahapary is één van de initiatiefnemers:
"Ik zag zo'n dak bij mijn achterbuurvrouw, Monique, en
ik vond het een goed idee. Zij heeft mij heel veel
informatie toegestuurd." Het leek haar goed om het
met meer mensen aan te pakken. "Dus ik heb een
oproep gedaan in de straat-app. Toen werd het druk!
Gelukkig deden Yvette en Jelle ook mee met de
organisatie."
Het drietal heeft verschillende offertes aangevraagd,
maar is uiteindelijk net als in de Vliert met
Groendakcoach in zee gegaan. Die hebben de daken
beoordeeld en geconstateerd dat er in sommige
gevallen eerst herstel nodig was.

Subsidie

De subsidie komt van het Prins Bernardfonds en van
gemeente. Het Prins Bernardfonds maakt vooraf over
aan het bedrijf, dat het dan weer verrekent via de
factuur. De gemeente keert achteraf pas uit‘
Peggy: "Bij een subsidieaanvraag stelt het Prins
BernardFonds bepaalde beperkingen, bijvoorbeeld
met betrekking tot het aantal vierkante meters. Het
totaal van ons initiatief was 432 vierkante meter.
Daarom hebben wij de aanvraag opgedeeld."
Het hele proces nam een paar dagen in beslag, waarbij
de organisatoren de afspraken goed bewaakten, zowel
wat uitvoering als wat de facturering betrof.
Peggy: "Alles bij elkaar was het leuk om te doen en het
heeft het contact in de straat versterkt."
Toon van der Ven
Vragen? Stuur ze naar wijkkrant@ziggo.nl en wij zorgen dat
ze op de goede plek komen.
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De Vuelta
aan de
Citadellaan
Er staat iets heel bijzonders te gebeuren in onze wijk: zaterdag 20 augustus aanstaande
gaat de tweede etappe van de Vuelta vanaf de Citadel van start. De Vuelta Ciclista de
España is een van de drie grote internationale wielerrondes; de twee andere zijn de
Tour de France en de Giro d’Italia.
Wat kunnen we verwachten? Suzan van Iersel, medewerker van de gemeente
’s-Hertogenbosch, heeft ons uitgebreid geïnformeerd.
Op vrijdag 19 augustus vertrekken de renners vanuit
Utrecht, de tweede etappe start in Den Bosch en eindigt in
Utrecht, de derde etappe start en finisht in Breda. Daarna
vertrekt het peloton naar Spanje.
Suzan: “De Citadel is de startplaats. De renners tekenen
daar in de loop van de ochtend de vertreklijst.
Alle ploegen staan dan met hun bussen en wagens
opgesteld van het brugwachtershuisje (de Camping
Koffietent) tot aan roeivereniging De Hertog.
Om elf uur start de ‘Groene Karavaan’. Suzan: “Geen
reclamekaravaan met plastic strooigoed: de Groene
Karavaan onderstreept het thema ‘duurzaamheid’ in deze
ronde. De gemeente zelf organiseert ook zo duurzaam en
laagdrempelig mogelijk, alle deelnemende voertuigen,
bijvoorbeeld, zijn emissieloos.”
Om half een is de geneutraliseerde start aan de Citadel.
Dan volgt zeven kilometer kronkelend door de
binnenstad. Het echte koersen begint bij de
Brabanthallen.

Locatie binnenstad

In de binnenstad speelt zich het festival Vuelta Por Favor
af. Suzan: "Op de parkeerhaven aan de Prins Bernardstraat
(achter de Willem II Toonzaal) is de Vuelta op groot
scherm te zien. Het peloton komt voorbijfietsen, er zijn
BMX-demonstraties, flamenco-demonstraties, graffitiworkshops en nog veel meer. Er is een dj en gratis koffie
en thee en betaalbare hapjes. In de avond zijn er diverse
muzikale optredens op het podium. Tot 22:00 uur is
iedereen van harte welkom!”
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Geschiedenis
Onze stad heeft een historisch verband met Spanje.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog stond de stad tot 1629,
de inname door Frederik Hendrik, onder Spaans gezag.
Het Kruithuis was er al sinds 1617, gebouwd tijdens het
Twaalfjarig Bestand. De Citadel werd tussen 1637 en
1645 gebouwd.
Den Bosch heeft zelfs als een van de weinige
Nederlandse steden een Spaanse naam: Bolduque.
Op 20 augustus organiseren de Paadjesmakers SpaansBosch-gerelateerde stadswandelingen. Wij kennen de
Paadjesmakers nog van de mooie wandelgids die zij in
samenwerking met de Wijkkrant gemaakt hebben in
verband met 100 Jaar Muntel.

Grote namen

Den Bosch was in 1996 de startplaats van de Tour de
France: le grand départ. Toen verschenen onder
anderen Joop Zoetemelk, Erik Breukink en Jeroen
Blijlevens aan de start. Ook nu kunnen we bekende
wielernamen verwachten, denk aan Steven Kruiswijk,
Remco Evenepoel, Alejandro Valverde en Tadej Pogačar.
Nederland kent tot nog toe twee Vuelta-winnaars: Jan
Janssen (1967) en Joop Zoetemelk 1979).
Toon van der Ven
La Vuelta Holanda is een samenwerking van vijf publieke partners:
provincie Utrecht, provincie Noord-Brabant, gemeenten Utrecht, Breda
en Den Bosch. Zie ook www.lavueltaholanda.com en de website van de
gemeente www.s-hertogenbosch.nl.

"Fietsen in eigen land voor thuispubliek is uniek om mee te maken.”

Tom Dumoulin

“Het is een speciaal gevoel dat de tweede etappe van La Vuelta 2022 start in mijn
voormalige thuisstad ’s-Hertogenbosch.”
Steven Kruijswijk
“Ik koester nog steeds mijn overwinning in La Vuelta a España. Geweldig dat deze
grote ronde in 2022 weer naar Nederland komt.”
Jan Janssen
“In 2015 werd je bijna doof van het geluid van de fans aan het parcours. Ik krijg er
nog kippenvel van als ik eraan terugdenk.”
Wilco Kelderman
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Slingerdiner

“Het Slingerdiner ontstond in 2018 op initiatief van
Liesbeth van Drunen, de toenmalige opbouwwerker van
Farent.”, vertelt Hennie van den Eerenbeemt, die de
maaltijden op dinsdag bereidt. “Zij merkte dat er in de
buurt een groep bewoners was die graag voor anderen
wilde koken en dat er een groep was die behoefte had
om samen met iemand anders te eten. Liesbeth regelde
het zo dat die bewoners om de beurt voor elkaar gingen
koken en bij elkaar op bezoek gingen.”
Corona gooide echter roet in het eten. “Het voor elkaar
koken kwam stil te liggen en mensen hadden er geen zin
in om het weer voort te zetten”, vertelt Hennie.
“Liesbeth, die mij nog kende van Divers, vroeg mij toen
of ik zin had om in De Slinger voor wijkbewoners te gaan
koken. Daar ben ik in september mee begonnen.”
“Eerst was het Slingerdiner alleen op maandag”, vervolgt
Hennie. “Nu is de dinsdag erbij gekomen. Dat komt
doordat Bertine Klaassen sinds februari de maaltijd op
maandag voor haar rekening heeft genomen. Ik ben
uitgeweken naar dinsdag.”
Dankzij een subsidie van Dynamis, een stichting die
kleine projecten ondersteunt, heeft De Slinger een
grotere oven kunnen aanschaffen. “Daardoor kunnen we
nu voor grotere groepen koken”, vertelt Hennie.
Zodoende is het maximaal aantal gasten voor het
Slingerdiner uitgebreid van 12 naar 16 personen. Ook
willen we het diner op termijn op meer dagen laten
plaatsvinden. Daar moet dan wel voldoende animo voor
zijn.”
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Mensen tegen een betaalbare prijs een
lekkere gezonde maaltijd bieden, terwijl
ze gezellig met elkaar zitten te kletsen.
Daar draait het om bij het Slingerdiner.
Sinds eind februari kunnen bewoners
van de Muntel, Vliert, Orthenpoort en de
binnenstad voortaan op twee dagen voor
het diner in De Slinger terecht: maandag
en dinsdag.

Hennie

Gasten zijn enthousiast over het slingerdiner.
Rian zegt bijvoorbeeld:
‘Lekker eten, gezellig, en het is beter dan in je
eentje thuis zitten.’
En Hermien vult aan: ‘Eerst durfde ik het niet aan,
maar sinds het kerstdiner kom ik vaak en help ik ook
met eten uitdelen en opruimen. Het is fijn om zelf
niet te hoeven koken. Er komen ook vaak mensen
die een partner verloren hebben. Die vinden hier
ook aanspraak.’
Ronald van Hest
Foto's: Ole Staalman

Het Slingerdiner vindt iedere maandag en dinsdag om 18.00 uur plaats.
Om iedereen een kans te geven, dienen mensen zich iedere week weer
opnieuw op te geven. Het opgeven kan tot uiterlijk vrijdag via de
intekenlijsten in De Slinger, telefoonnummer 073- 6 14 48 37 of via
info@wijkgebouwdeslinger.nl. De menu's zijn te vinden op Buurtkiep.nl
en in De Slinger. Het diner kost €5,-.

Sociaal geluk
in een klein huisje

Op donderdag 14 april
maakte het BAI (Bosch Architectuur
Initiatief) de winnaars bekend van de
verkiezing van het Beste Bossche Gebouw
2015-2020. Wat later dan bedoeld, vanwege Corona.
De prijs in de categorie kleine gebouwen ging naar
Camping Koffietent, bij de Orthenbrug. Een goede reden
om eens nader kennis te maken met Camping Koffietent
en een gesprek te hebben met het brein achter en de spil
van dit gebeuren, sociaal designer Imke van Dillen.

Als ik arriveer bij het huisje komt Imke net naar buiten
met haar hondje. Ze begroet me enthousiast en stelt
voor om beneden aan het water te gaan zitten. We
installeren ons daar. Wat een heerlijk rustige plek, zo
midden in de stad!
Imke vertelt: ‘Het idee is eigenlijk ontstaan toen het
Maxima kanaal geopend werd met veel toeters en
bellen en de Zuid-Willemsvaart er opeens zo verweesd
bij lag zonder dat er fatsoenlijk afscheid van genomen
was. Ik vond dat er alsnog een afscheidsritueel moest
komen Iets nieuws kan immers pas ontstaan als er
goed afscheid genomen is van het oude.’
Ze vroeg de sleutel aan de gemeenteambtenaar. Dat
resulteerde erin dat ze 5 jaar de kans kreeg om een
afscheidsritueel te laten ontstaan en uit te voeren met
de buurt. Ze kreeg daarvoor de drie ‘verweesde’
brugwachtershuisjes, eigenlijk monumentjes uit het
verleden, in bruikleen.
Imke: ‘ik verzamelde meteen mensen om me heen
waarvan ik wist dat ze hier warm voor liepen. Door
hun enthousiaste verhalen sloten zich steeds meer
mensen aan, het werd een hele community, en die
groeit nog steeds. Ik had heel duidelijk voor ogen waar
die samenwerking op gebaseerd moest zijn: een aantal
kernwaarden als rust, vertraging, humor, meedoen,
enthousiasme, aandacht. Kwaliteiten die in het
‘normale’ leven niet altijd voorop staan en die nodig
zijn, wil ieder hier zijn plek kunnen vinden.’

Foto: Peter Ekels

Ze vervolgt: ‘Eerst pakten we met vereende krachten het
voormalige brugwachtershuisje aan, alles in eigen
beheer. We hadden alle disciplines ervoor in huis: een
architect, designers, kunstenaars, klussers. Via
crowdfunding kwam er een trap naar het water, met
bankjes beneden. De naam werd Camping Koffietent
waarbij Camping staat voor een vrijplek waar alles
mogelijk en iedereen welkom is.’
Het is een levendige plek geworden waar altijd wel wat
te doen is. Ieder dagdeel is er een campingbaas (er zijn
er wel 40) die de tent runt en voor beheer en koffie
zorgt. Er zijn al heel wat ideeën gerealiseerd. Het is een
dynamische gemeenschap geworden die creativiteit en
geluk genereert.
Inmiddels is de periode van vijf jaar voorbij. Het
afscheidsritueel is een prachtig feest geworden en de
sleutels van de twee andere brugwachtershuisjes zijn
weer terug naar de eigenaar, Maar Camping Koffietent
mag tot vreugde van alle betrokkenen blijven zolang de
sociale verbindingsfunctie aantoonbaar blijft bestaan.
Wat de welverdiende prijs van het BAI betreft, die geldt
niet alleen de architectuur, maar vooral de vernieuwende
combinatie van architectuur, eigen beheer, initiatief van
onderop, alternatieve geldstroom en sociale verbinding.
Meer informatie, foto’s en video’s vind je op
www.campingkoffietent.nl / www.weeshuisjes.nl,
Marian van den Beuken
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In 2005 is het Taxandriaplein op voorstel van stichting
de Hobbel heringericht tot Wijkspeelplaats, met
spelvormen voor alle leeftijden. Maar de Hobbel is
meer dan alleen een speluitleen bij een mooie
speeltuin . Er is ook een fietsenstalling, de ruimte en
verschillende materialen worden verhuurd, en de
stichting organiseert door het jaar heen regelmatig
mooie evenementen. We doen een greep.

Mini Playbackshow

Op 6 mei vond de eerste editie van de Muntel Mini
Playbackshow plaats. Een daverend succes, met boven
verwachting veel acts van artiestjes in de leeftijd van 0
tot 8 jaar.
De verkleedkist en beschikbare accessoires droegen
bij aan het enthousiasme en lieten de kinderen nog
meer schitteren op het podium. Na afloop genoten de
kinderen en hun publiek van heerlijke chips en een
drankje van de bar.

De Hobbel op het Taxandriaplein,
opgericht in 1995 door actieve
wijkbewoners, is al heel lang een begrip
in de wijk. Dit jaar is het feest: Laurenzo
is al 25 jaar beheerder! Nog steeds
draagt de Stichting bij aan de
leefbaarheid in de wijk, als sociale
ontmoetingsplek voor jong en oud.
25, 26 en 27 juli: kindervakantieweek

Natuurlijk is de kindervakantieweek één van de meest
in het oog springende activiteiten van de Hobbel,
De Kindervakantieweek (KVW)
wordt georganiseerd voor
kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 12 jaar, uit Muntel/Vliert
of Orthenpoort. Ook dit jaar zet
een groep enthousiaste
vrijwilligers zich in voor drie
fantastische dagen. Zo beleven
deze kinderen met elkaar actief
de start van de zomervakantie;
een jaarlijks terugkerend ‘feest’
voor alle kinderen uit de wijk.
Hieronder: de belangstelling is
groot; de inschrijving was in korte
tijd vol.

Durf jij de volgende keer mee te doen?
Op 16 juli is er weer een
MiniMuntelplaybackshowdisco!
Sinds 8 juni lekker water
tappen bij het spelen.

100 Jaar Muntelfeest:
de muurschildering wordt onhuld
De Hobbel viert in
september samen met
de Wijkkrant, de Stijl,
Activiteitenteam De
Taxander en anderen
weer een wijkfeest als vanouds.
Je hoort er nog van!
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Meer informatie over de Hobbel: www.dehobbel.nl

Door Ronald van Hest

Jacques Aartszaal

De Jacques Aartszaal is in een nieuw jasje gestoken.
“De zaal is vernoemd naar Jacques Aarts, die in het
verleden lang voorzitter van De Slinger is geweest”,
vertelt Wim Markerink, de huidige voorzitter van het
bestuur van het wijkgebouw. “Overigens is Jacques
Aarts nog steeds erg actief binnen De Slinger. Hij biljart
en bridget hier.”
De zaal is eerst volledig omgestuct en daarna opnieuw
geschilderd. Vervolgens zijn er grote kunstplanten
geplaatst, die zijn gefinancierd uit het wijk- en
Dorpsbudget van de gemeente. Verder zijn er foto's
komen te hangen van mensen op bankjes. Deze zijn
genomen door Liesbeth van Drunen, die tot voor kort
als opbouwwerker in de wijk actief was. Zij maakt graag
fotoseries van mensen in alledaagse situaties. Later
komen er in de zaal nog foto's te hangen die deel
uitmaken van de permanente fototentoonstelling over
de Muntel.
Wim Markerink nodigt iedereen van harte uit om de
gerenoveerde zaal te komen bewonderen.

Dansfeest

De Jacques Aartszaal werd in zijn nieuwe aankleding al
enthousiast in gebruik genomen door de deelnemers
aan het dansfeest dat daar op 21 mei jongstleden werd
gehouden in het kader van 100 jaar Muntel.
Fotograaf Olaf Smit maakte er bijgaande foto's en
meldde nog: "Was leuk feestje!"

Nieuw beleidsplan
De Slinger wil graag nieuwe bezoekersgroepen trekken. Dat staat in het nieuwe beleidsplan van het
wijkgebouw.
Eenmalige activiteiten zoals poolen, een pubquiz en een wijnproefavond moeten er voor zorgen dat ook
jongere bezoekers de weg naar De Slinger makkelijker weten te vinden. Kleine ondernemers die in de schulden
zijn geraakt, kunnen in het wijkgebouw de hulp inroepen van Over Rood. En nieuwkomers kunnen in De Slinger
twee keer in de week terecht bij Denise en Roel en de studenten van Avans. Zij bieden hen ondersteuning op
terreinen als taal, ICT-vaardigheden en de oriëntatie op werk en participatie.
De Slinger zou graag de wijkbewoners meer bij het wel en wee willen betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door
vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om wijkinitiatieven in het gebouw op projectmatige wijze uit te voeren.
Een andere ambitie is om het Slingerdiner naar zoveel mogelijk dagen uit te breiden. Om dat te bereiken, wil
De Slinger meer koks aantrekken en de organisatie zo inrichten dat het logistiek mogelijk wordt om vaker te
koken.
De Slinger wil beter zichtbaar zijn in de buurt. Daarom worden er permanente banieren voor het gebouw
geplaatst. Ook wordt de tuin onder handen genomen. Zo wordt de oude schutting verwijderd en vervangen
door een nieuwe transparante.
Uiteraard koestert De Slinger de bezoekers die al geruime tijd hier komen. Zij blijven van harte welkom.
Het volledige beleidsplan is te vinden op www.wijkgebouwdeslinger.nl
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Bel voor een
afspraak
073 613 67 13

Apotheek Schellekens
Advies, thuisbezorging
en alle andere diensten
van uw apotheek.

“En wat
kunnen we
nog meer

Heeft u onverklaarbare of chronische klachten?

voor u doen?”
Sigarenmakerstraat 5 | ‘s-Hertogenbosch | cor@artshealthcare.nl

l o o p t

DIT
i n

d e

g a t e n !

adverteren in de wijkkrant?
INFO: WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL

feestartikelen en verhuurbedrijf

LAS
De twee leukste winkels van Den Bosch onder één dak.

Mary’s cadeaushop
Aartshertogenlaan 1
5212CB Den Bosch
telefoon: 06 44032030
telefoon: 073 6130641
www,las-feestartikelen.nl info@las-feestartikelen.nl

SJEF JANSEN

DAMES & HEREN KAPSALON
CITADELLAAN 123
5212VC ‘S-HERTOGENBOSCH
THE NETHERLANDS
073 613 64 85
WWW.KAPSALON-SJEF-JANSEN.NL
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wijkkrant@ziggo.nl

G

oed om te weten...

Brabantse Boules

Op dit moment zijn we op de helft van in totaal zestien
jeu de boules-wijktoernooien van ‘Brabantse Boules'.
Iedereen kan meedoen, van jong tot oud en met of
zonder boules want die heeft de organisatie
genoeg te leen. Er wordt gespeeld in vier Bossche
wijken: ’s-Hertogenbosch West, Engelen,
’s-Hertogenbosch Zuid en Rosmalen. In iedere wijk
worden er vier aaneengesloten weken wijktoernooien
georganiseerd, één per week dus. Deelname is gratis
en je kunt je individueel inschrijven. Dus wil je gezellig
jeu de boules spelen en daarbij nieuwe mensen
ontmoeten: schrijf je in! Dat kan nog, ook tijdens
‘Brabantse Boules’ , op www.brabantseboules.nl

Bossche Keti Koti

Volgend jaar (2023) is de slavernij officieel 150 jaar
afgeschaft. Dit jaar wordt ook in Den Bosch Keti Koti
gevierd en herdacht. Keti Koti Den Bosch is een
initiatief van o.a. Wi Eyfi Fasi (in oprichting), 'sHertogenbosch in dialoog en Radar.
De volgende data zijn van belang:
-Lezing op 21 juni van 19.00-20.30 uur door Delano
Hankers: De Doorwerking van Slavernij. De lezing gaat
over de betekenis van Keti Koti, de invloed van het
slavernijverleden op het heden en op de
handelingsverlegenheid van witte mensen.
Locatie: BBS Nieuw Zuid, Jac. Van Looystraat 5.
-Dialoogtafels Noorderpoort op 28 juni van 17:00 tot
19:00. Hier wordt gesproken in gezelschap over de
ervaringen van discriminatie en ongelijkheid. Welke
verschillen en overeenkomsten zijn er te zien?
Locatie: de Noorderpoort., Het Wielsem 2.
-Voetbalwedstrijd en dialoogtafels voor jongeren
met het T.O.M. Project op 6 juli van
17:00 tot 19:00.
U kunt zich aanmelden via Yvonne de Lege:
y.delege@radar.nl of 06-25251055.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie
of lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit
gezinnen waar te weinig geld is om aan sport of
cultuur te doen. In sommige gevallen worden ook
materialen betaald, zoals sportkleding, dansschoenen
of de huur van een instrument.
Contact met het Jeugdfonds Sport & Cultuur
’s-Hertogenbosch-Vught is mogelijk via Carmen
Nijssen (coördinator), tel. 06-15642732, e-mail:
shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl
website: jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/shertogenbosch-vught

Fiets mee met de Vicki Fietstocht

Het Vicki Brownhuis aan de rand van onze wijk meldt:
"De Vicki Fietstocht vindt plaats op 25 september 2022
en is ongeveer 25 km lang. De fietstocht voert door en
om ‘s-Hertogenbosch. De route is leuk voor jong en oud
en leidt je langs vele bijzondere plekken in en rond
’s-Hertogenbosch. Een ervan is het Arboretum in Den
Dungen. Laat je verrassen door deze Vicki fietstour met
informatieve en inspirerende pitstops. Heb je
voldoende kilometers in de benen? Dan wacht aan het
einde van de route iets lekkers op je! Spring op de fiets
en laat je leiden door de gastheren en -vrouwen. Maak
kennis met het Vicki Brownhuis!
Dankzij financiële bijdragen van de gemeente
’s-Hertogenbosch en een aantal fondsen kunnen wij
deze fietstocht als jubileumgeschenk aanbieden.
Deelname is dus gratis. Ga naar onze website
vickibrownhuis.nl/vicki-fietstocht/ en meld je direct
aan."

Halloween

Het Activiteitenteam De Taxander is weer begonnen aan
de voorbereidingen voor een groots Halloweenevenement in oktober. Daar zijn veel vrijwilligers bij
nodig – heb je zin om mee te doen? Meld je aan bij
Nataša van Snackbar De Taxander op het Taxandriaplein

Colofon
De Wijkkrant wordt 5x per jaar gemaakt door vrijwilligers,
en gratis verspreid in Muntel, Vliert en Orthenpoort.
Deze keer met medewerking van Wim van den Berg, Marian
van den Beuken, Bob Cremers, Peter van Helden, Ronald van
der Hest, Marjan Klinkhamer, Jan Romeijn, Ineke Sagasser,
Olaf Smit, Ole Staalman en Toon van der Ven.
Redactie en vormgeving: Anja van Kleef
Eindredactie: Anja van Kleef, Jan Romeijn
Drukwerk: BladNL , oplage 3600
Verspreiding: Anja van der Horst en vrijwilligers uit de wijk.
Redactieadres: Van Noremborghstraat 34, tel. 06-10506609
E-mail: wijkkrant@ziggo.nl. Mail ons voor advertenties en
reacties of met informatie voor de volgende Wijkkrant.
Meedenken over de Wijkkrant? Meld je aan voor de
nieuwsbrief op wijkkrant@ziggo.nl. Die informeert je vijf
keer per jaar over de voorbereidingen voor de nieuwe krant.
De volgende Wijkkrant verschijnt rond 24 juni 2022.
Informatie kun je inleveren tot 16 mei 2022.

3 Mikado

John van Nistelrooy

Wijkkunstwerkenkwis
Je ziet ze dagelijks, maar wat weet jij van de
kunstwerken in onze wijken?
Hieronder staan er vijf met de namen van de
makers. Er staat ook een stukje tekst bij.
Daaronder vijf foto’s.
Ben jij een kunstkenner en weet jij welke naam
(getal) bij welke foto (letter) hoort?
De goede antwoorden staan rechtsonder op
deze pagina.
Veel succes met de wijkkunstwerkenkwis.

1 Triade waterspel-De wigwam
Frans Hage

Een triade is een groep van drie die bij elkaar hoort.
Dit kunstwerk bestaat uit 2 halve stenen tenten.
Vandaar de naam De wigwam.
Ze staan met de open kanten tegenover elkaar. De
tenten zijn verbonden met stalen buizen.
De buizen vormen een grote driehoek. De tenten
twee kleine driehoeken. Samen een triade.
Bij warm weer kan het een waterspel worden met
stromend water.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd op 25 maart
1945 een groepje spelende kinderen in de Muntel
getroffen door een granaat. Daarbij kwamen vijf
kinderen om het leven. Op die plek is in 1986 een
kunstwerk geplaatst.
Het is ter herdenking voor alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog uit de Muntel.

4 De ijsbeer

Abel Heijkamp

Op de rotonde staat een ijsbeer van autobanden die
boos een olievat dreigt te gooien naar de auto’s. Het
is een waarschuwing tegen luchtvervuiling. Hierdoor
wordt de aarde steeds warmer en smelt ook de
noordpool. Voor ijsberen is er steeds minder ruimte
om te leven.
De ijsbeer is geplaatst door actiegroep Acting
Forward in 2008, in het holst van de nacht. Zonder
toestemming van de gemeente want op de rotonde
mocht eigenlijk niets staan. Na anderhalf jaar verleent
de gemeente toch goedkeuring voor het plaatsen.
Een ijsbeer die de automobilisten waarschuwt tegen
vuile uitlaatgassen is immers een goed idee.

2 Jonas en de Walvis

5 zonder titel.

In1965
ligt
de
binnenstad
van ‘sHertogenbosch op de schop. Een gedeelte
van de Binnendieze werd gedempt en/of
overkluisd. Er werd veel gemopperd over de
werkzaamheden en rommel in het centrum.
Daarom laat de gemeente een beeld
plaatsten. Als teken voor een nieuwe en
betere stad.
Jonas en de Walvis is en verhaal uit de bijbel.
In dat verhaal wordt Jonas door een walvis
verslonden. Gelukkig wordt Jonas door de
walvis uitgespuwd. Door deze wonderlijke
redding besluit Jonas zich te veranderen. Hij
wordt een nieuw en beter mens.

In 1987 was de aanleg van de rode fietspaden gereed.
Bij dit slingerende rode lint naar het centrum paste
wel een mooi sieraad dus werd er bij het Prins
Hendrikpark een kunstwerk geplaatst. Het bestaat uit
drie delen op de stoep aan beide kanten van de weg.
Omdat het geen titel heeft kan je zelf fantaseren wat
het voorstelt.
Tussen het kunstwerk is een doorkijkje. Zo zie je de weg
die naar het centrum slingert.
Misschien is het een moderne stadspoort?

Leo Geurtjes

Peter Jansen en Matthijs van Dam

B. Geert van Calcarplein

E. Aartshertogenlaan
D. Mgr. Diepenstraat.
Hoe vind je mijn
nieuw haar?

Super! Mooi met
zoveel kleuren.

Dat is de nieuwe mode.
Het heet de kunstlook.

C. De Muntelbrug

A. naast Kindcentrum De Kameleon
Nou.. eigenlijk vind ik
het spuuglelijk.

Maar net vond je het
nog prachtig?

Dat kan niet, want ik
houd niet van kunst.

