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Muntel, Vliert en Orthenpoort

Een levendige hoek

Ackersdijckstraat/Orthenseweg

Stichting Thuisgekookt
œŒŒ Jaar Muntel - update
Post over het verkeer
Karwijk bestaat vijf jaar!
Groene daken in de Vliert
De Loods draait weer
Het Vicki Brownhuis
Œ73Elektrisch
Slingernieuws
Foto: Toon van Rijnsoever
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De nieu‘e Wijkkrant

De“e Wijkkrant “iet eruit “oals je
ge‘end bentŒ Wat er nieu‘ aan is, is
de manier ‘aarop hij is gemaakt: “oals
‘e al aangekondigd hadden, “ijn de
eerste vergaderingen voor een nieu‘e
Wijkkrant voortaan openbaar voor
iedereenŒ De“e Wijkkrant is voor het
eerst gemaakt op basis van “o'n
openbare vergadering, ‘aar acht
nieu‘e mensen “ich voor hadden
ingeschrevenŒ Dat deden “e als reactie
op de nieu‘sbrief, met daarin de
agenda en ‘at er aan ideeﬂn ‘as
binnengekomenŒ Sommigen ‘ilden
alleen luisteren, anderen hadden al
voorstellen voor de inhoudŒ Het ‘as
een inspirerende bijeenkomstŒ
Lijkt het je ook leuk om op de“e
manier regelmatig of af en toe mee te
denken over de Wijkkrant? Laat het
ons ‘eten: ‘ijkkrant@“iggoŒnl, dan
sturen ‘e je voor de volgende editie
ook “o'n nieu‘sbriefŒ
Olaf Smit heeft de“e keer een sfeervolle
na“omeravond in de Muntel vastgelegdŒ
Volgend jaar ‘eer

Vrede in de ‘ijk

Peter van Helden heeft een boodschap:
Geluid maken ‘e allemaal:
gesprekken, mu“iek, auto starten, fiets
‘eg“etten, hond corrigeren, even
lekker schreeu‘en en“ovoortsŒ Geluid
‘ordt versterkt door de stenen van de
hui“en, de stoep en andere
betegelingenŒ Geluid gaat dan
‘eerkaatsen en galmenŒ Ook de ‘ind
speelt een rolŒ Dat merk je bij
Oosten‘ind: dan hoor je in het
‘eekend de supporters van FC Den
Bosch helemaal in de MuntelŒ
Slapen ‘illen ‘e ook allemaal, de
meesten ergens tussen 22Œ00 en 07Œ00
uurŒ Baby s en kleine kinderen
onregelmatig, dus: je geluid dempen is
voor de“e kleinsten al heel fijn, en voor
mensen met nachtdienstenŒ
Geluiden minderen om 22Œ00u en op
fluisterniveau vanaf 23Œ00u en pas
‘eer ge‘oon na 7Œ00 in de ochtend…
VREDE in de ‘ijkŒ
Dan hebben ‘e het hier niet over
hondepoep, blikjes en ‘ikkels, plastic
en vuilnis“akken naast de containers als ieder iets doet: VREDE in de ‘ijkŒ

Peter schreef het stukje hiernaast als
een uitnodiging voor gesprekŒ Je kunt
contact opnemen met Peter:
Petervanhelden87@gmailŒcom of met
Liesbeth van Drunen, opbou‘‘erker
van Farent, 06-1131-6878Œ

Graasproject

Een kunstenares in de ‘ijk is al enige
tijd be“ig met het op“etten van een
begra“ingsplan binnen de stad en De
MuntelŒ Als kunstenaar ‘erk ik met
dieren en is mijn doel: het verbinden
van mens en dier in de natuurŒ Met
mijn begra“ingsplan kunnen mensen
“ich aanmelden bij mij om hun ga“on
bij te laten houden door mijn geit,
t‘ee schapen en een lammetjeŒ
Er hoeft dan niet meer gemaaid te
‘orden en dat is natuurlijk beter voor
de hommels, bijtjes en insectenŒ
De begra“ing inclusief de natuurlijke
bemesting bevordert het hele
ecosysteemŒ Om het begra“ingsplan
te laten starten vraagt “e een bijdrage
van het Wijk- en Dorpsbudget aan voor
een fle’i-net met stroomapparaatŒ De
deelnemers aan het Buurdemocratienet‘erk “ijn enthousiast, dus die
aanvraag ‘ordt vast toegekendŒ

Stichting Thuisgekookt:
een ‘arme maaltijd
ﬀn sociaal contact
Genieten van een verse, met liefde
bereide maaltijd ﬀn buurtgenoten beter
leren kennen? Stichting Thuisgekookt
koppelt door heel Nederland
buurtgenoten aan elkaar voor een ‘arme
maaltijd en ge“ellig sociaal contactŒ
Burenhulp

Je buren blij maken met een 'bordje over', is voor velen
een kleine moeiteŒ Toch kan het voor een ander een
groot gebaar “ijnŒ Zeker als je (door omstandigheden)
niet “elf kunt of ‘ilt kokenŒ En ŒŒŒŒŒ door eten bij elkaar
op te halen of af te geven, leer je ‘eer iemand een
beetje kennenŒ De“e acties vergroten de sociale
samenhang in de buurtŒ Dat geeft een ‘arm en veilig
gevoel en maakt de buurt leukerŒ

Den Bosch

Op dit moment telt Den Bosch al 243 thuiskoks, maar
jammer genoeg hebben ‘e geen contact kunnen
leggen met een thuiskok in on“e buurtenŒ Misschien
melden “ich nog ‘el meer koks naar aanleiding van dit
artikelŒ
We hebben ‘el gesproken met Bossche thuiskok
Maaike (24 jaar) uit DeuterenŒ Sinds enkele
maanden is “ij thuiskok voor Beppy, die t‘ee straten
verder ‘oontŒ Normaal kook ik voor t‘ee personen,
maar op de afgesproken dagen voor drie personenŒ
Die e’tra maaltijd is dan voor Beppy voor de volgende
dagŒ Ik breng de maaltijd naar haar toeŒ Ze houdt van
A“iatisch eten en dat maak ik graag klaar, vertelt
MaaikeŒ Ze “ou best voor nog ‘at meer mensen ‘illen
koken
Tekst en foto's:Marjan Klinkhamer

Stichting Thuisgekookt

De stichting heeft geen ‘instoogmerk en bestaat al
bijna tien jaarŒ De kern van het ‘erk is het koppelen
van mensen die ‘el eens voor een ander ‘illen koken
aan mensen die niet (altijd) in staat “ijn om voor
“ich“elf te kokenŒ De stichting brengt vraag en aanbod
bij elkaar van mensen die bij elkaar in de buurt ‘onenŒ
Op de“e ‘ij“e is het niet alleen een praktische
koppeling, maar ook een socialeŒ Buurtgenoten
ontmoeten elkaar en dat kan soms een sociaal
isolement doorbrekenŒ Als kok hoef je heus niet de
sterren van de hemel te kokenŒ Ge‘oon een portie
meer van dat ‘at je toch al kooktŒ Het kan variﬂren van
een heerlijk Hollandsche pot tot een nasi, paella of een
vegetarische schotelŒ De afnemers
betalen de kostprijs die tussen de 3 en 6 euro ligtŒ
De stichting is “orgvuldig in het koppelen van de kok
aan de aanvrager en houdt in eerste instantie de vinger
aan de pols om te kijken of het een goede match isŒ In
het afgelopen anderhalf jaar hebben “e 9500 mensen
kunnen koppelen aan een buurtgenootŒ
Thuisgekookt “et in op duur“ame verbindingen tussen
buurtgenoten, maar “e snappen ook dat je eerst eens
‘ilt kijken of dit iets voor je isŒ Daarom kun je geheel
vrijblijvend je favoriete maaltijd of een bordje over
aanbieden op de ‘ebsite ‘‘‘ŒthuisgekooktŒnlŒ
Juist liever een maaltijd ontvangen? Dat kan natuurlijk
ook via de siteŒ

Thuiskok MaaikeŒ

.

Ben jij of ken jij iemand die de hulp van een vaste thuiskok goed kan gebruiken?
Bel dan naar 085Œ06Œ08Œ768 en geef je gegevens en ‘ensen door of vul het
3
formulier in op ‘‘‘ŒthuisgekooktŒnl


Meerkoet en waterhoen
In ‘aterrijke gebieden komen algemeen de meerkoet
en het ‘aterhoen voor; “o ook in de IJ“eren Vrou‘Œ De
meerkoet is daar “elfs dominant aan‘e“igŒ Zijn
verenkleed is “‘art en het voorhoofd toont een ‘itte
blesŒ Opvallend “ijn de blau‘groene poten, met aan
de tenen “‘emlobbenŒ Dat is goed te “ien “odra de
koet de kant opkomt,Œ In het ‘ater “oekt hij naar
voedsel, meest ‘aterplantenŒ Merk‘aardig: in plaats
van te vliegen, “ie je hem vaak “ich al rennend over
het ‘ater verplaatsen, meestal gepaard gaande met
veel la‘aaiŒ In de broedtijd maakt hij een nest van
‘aterplanten, papier en plasticŒ In natuurmuseum
Rotterdam is “o n nest boordevol “‘erfafval in een
vitrine te “ienŒ Als je dat “o van nabij “iet, schrik je je
een hoedjeŒ De koet houdt ons een spiegel voorŒ
Gelukkig is het in de IJ“eren Vrou‘ niet “o heftigŒ Het
park ‘ordt redelijk schoon gehoudenŒ
Als de eieren “ijn uitgebroed, kun je de kuikens met
roodbruine kopjes achter de ouders aan “ien
“‘emmenŒ Een aantal van hen “al ten prooi vallen aan
meeu‘en, reigers of snoekenŒ De meerkoet kan ‘el
t‘ee of drie nesten per jaar grootbrengenŒ In de
‘intermaanden, scholen “e in groten getale samen
aan de kant om gras te eten, ‘ant ook dat staat op het
meerkoetenmenuŒ
In mindere mate “ie je ook het ‘aterhoen op de plasŒ
Het ‘aterhoen heeft een donkere kleur, rode snavel
met gele punt, een omhoogstaand staartje en poten
met lange tenenŒ Wie aan dierspoor“oeken doet,
heeft het makkelijk: de slikkerige oevers staan vol
pootafdrukkenŒ Tijdens de baltstijd pronkt het
‘aterhoen met “ijn verenŒ Beide soorten, meerkoet
en ‘aterhoen, behoren tot de ralachtigen, ‘aartoe
ook de ‘aterral en het porseleinhoen behorenŒ De“e
krijg je niet gau‘ te “ien: “e “ijn schu‘ en leven in
grote reservaten “oals het Naardermeer en de
BiesboschŒ Wij moeten het doen met meerkoet en
‘aterhoen, algemene soorten, maar daardoor niet
minder belangrijk voor het natuurleven bij ons in de
‘ijkŒ
Bob Cremers

Een
buurtinitiatief
Eind september, het is herfst, het
regent en het ‘aait hard daar op de
hoek Orthense‘eg-AckersdijckstraatŒ
Langs de spoorlijn ligt een groenstrook
met een jeu-de-boulesbaan, een
buurttuintje, een tafeltennistafel en
een speeltuintjeŒ Even breekt de “on
door en dan is het balŒ
De initiatiefnemers van dit buurtinitiatief “itten nog
even binnen en vertellen hoe het is gegaanŒ
Mieke van der Heijden: Het is begonnen toen ‘e
hier in de Ackersdijckstraat met een klein feestje
een AED-kastje hebben opgehangenŒ Het “ou mooi
“ijn als ‘e hier op de hoek een soort
ontmoetingsplek kunnen maken, ‘aar ‘e bij elkaar
kunnen “itten en samen dingen kunnen doen, ‘erd
geopperdŒ Wie heeft er een idee? Het begon met:
een tafel en een bank om aan te “itten, dat moet te
regelen “ijnŒ Maar dan krijg je toch met een hoop
“aken te maken ‘aar je aan moet voldoen in de
openbare ruimte en natuurlijk ook dat het geld gaat
kostenŒ Voor niets gaat de “on opŒ Wijkmanager
Marie-Louise Claessens ‘ees ons op het Wijk-en
Dorpsbudget van de gemeenteŒ
Piet van Rens: Het opstellen van een begroting ‘as
voor ons niet “o n probleemŒ De toekenning van de
subsidie k‘am ook en ‘e konden aan de slagŒ We
‘isten van de Stichting Stadshout, die oŒaŒ van de
bomen op de Parade ‘eer hergebruik mogelijk
maakt voor projecten elders in de stadŒ Maar dat
bleek voor ons toch te duur te ‘orden, “odat ‘e “elf
de materialen hebben uitge“ocht die door
gemeente‘erken volgens voorschrift verant‘oord
voor ons “ijn gemaaktŒ

Rechts: een ‘aterhoen
Onder: een meerkoet
Foto's: VogelbeschermingŒnl
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(vlnr) Mieke van der Heijden, Ad Arens,
Piet van Rens, Hilde van de Salm en Ineke Arens

Een levendige hoek
Draagvlak

Een van de eisen van het Wijk-en Dorpsbudget ‘as
dat er voldoende draagvlak van de buren moest “ijnŒ
Dat heeft altijd on“e grote aandacht gehad: ‘e “ijn
alle deuren langs gegaan, hebben iedereen er bij
betrokken en met de Whatsappgroepen kan dat ook
snelŒ Er ‘erd positief meegedacht en “o k‘amen er
voorstellen als: een kruidentuin, een bijenhotel,
vogelhuisjes en de jeu-de-boulesbaanŒ De gemeente
‘erkte goed mee, al hebben de coronamaatregelen
‘el voor vertragingen ge“orgdŒ De jeu-de-boulesbaan heeft nog een hegje gekregen om honden op
afstand te houdenŒ De hondenuitlaatroute ligt er
langs en honden…Œ
Jongeren “eiden op een gegeven moment: leuk,
maar er is niets voor onsŒ Kunnen ‘ij geen
tafeltennistafel krijgen? Ze “ijn het “elf gaan regelenŒ
De tafeltennistafel ‘ordt goed gebruikt en ook de
picknicktafel ernaastŒ Geregeld “ijn er jongeren die
na school langsfietsen en er een tijd blijven hangen
om bij te praten en te gamenŒ

Parkje

Het parkje ‘ordt nu al voor verschillende doeleinden
gebruiktŒ Op de eerste plaats door buurtbe‘oners,
‘ant het is ge“ellig aangekleed met een bloementje
op de tafelsŒ Het is echt een ontmoetingsplaats
ge‘ordenŒ Ook voorbijgangers blijven er stilstaanŒ
Mag je hier ook kruiden plukken? Natuurlijk, ga je
gang Er ‘orden kinderfeestjes gehoudenŒ En “oals al
ge“egd: jongeren “etten hun fiets tegen het hek,
kletsen ‘at of slaan een balletjeŒ
In het beetje ‘inter dat ‘e af en toe hebben,
hebben ‘e een plastic “eil over de jeu-de-boulesbaan gelegd, ‘ater erop en laten bevrie“en en hup:
een mini-schaatsbaan
In droge periodes lopen mensen uit de buurt met een
gieter om de planten ‘ater te gevenŒ Ook dat schept
verbinding in de buurtŒ Als er rommel achtergelaten
‘ordt, dat gebeurt ook, ‘ordt het door de basisgroep
‘eer opgeruimdŒ Ook dat hoort erbijŒ Er loopt een
aanvraag voor een e’tra (grote) prullenbakŒ

Jeu de boules

De baan ligt er goed bij, ook op de“e herfstachtige
dagŒ Dus gaan ‘e naar buiten om de ballen te laten
rollenŒ Volgend jaar ‘ordt in de stad op de Parade
het Europese kampioenschap Jeu de boules
gehouden, van 13 tot en met 17 juliŒ Als je ‘ilt
trainen? Hier ligt een goed bijgehouden baan en je
bent ‘elkomŒ
Tekst en foto's: Toon van Rijnsoever

Het parkje krijgt ook een naam:
OnderAnderenŒ met de O van
Orthense‘eg en de A van
Ackersdijckstraat en rest laat
“ich radenŒ
Ont‘erper Caroline Uijtte‘aal
heeft voor het bordje al een
ont‘erp gemaakt:
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Fototentoonstelling Muntel 100 Jaar
heel druk be“ochtŒ

De eerste ronde van de fototententoonstelling in de
Slinger heeft bij het merendeel van de 325 be“oekers
veel herinneringen naar boven gehaaldŒ Bij het “ien van
de oude foto s ging bij velen het geheugen open en
‘erden er enthousiaste verhalen gedeeldŒ Ook ‘aren er
onver‘achte ontmoetingen van mensen die bij elkaar
op school hadden ge“eten en elkaar in jaren niet meer
hadden ge“ienŒ Kortom, het is een groot succes
ge‘eestŒ
Inmiddels is het t‘eede thema geﬂ’poseerd: de ‘inkels
in de Muntel (en een beetje over het onder‘ijs en de
kerk)Œ We hebben “o n 90 foto s, oud en nieu‘,
opgehangen, ‘aarmee ‘e proberen een beeld te geven
van de middenstand in het verledenŒ Veel ‘inkels “ijn
er intussen niet meer en veel ‘inkelpanden “ijn
verbou‘d tot ‘ooneenhedenŒ Aan de hand van een
beschrijving met historische informatie ‘orden de
be“oekers langs de foto s geleidŒ
Het thema Middenstand is nog te “ien tot en met 29
oktober op ‘oensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag
van 14 tot 17 uur en op “aterdag 25 en “ondag 26
september, de“elfde tijdŒ
De ‘erkgroep is nu het derde en laatste thema aan het
voorbereiden: de be‘oners van de MuntelŒ In november
en december is die te “ienŒ
Charles Kalkhoven

Koekeloeren in de Muntel

Wilma van der Aalst geeft door: 20 november
's-middags gaan ‘e Koekeloeren in de Muntel met
bij“ondere mensen, bij“ondere verhalen, bij“ondere
talenten en lekkere hapjesŒ
We “ijn nog op “oek naar mensen die een taart of cake
‘illen bakken of lekkere hapjes ‘illen maken voor
deelnemers die onder‘eg “ijn (gemaakte kosten
‘orden vergoed)Œ
Mocht je je talent nog niet aan ons verklapt hebben,
dan kan dat ook nogŒ
Houd verder de Buurtkiep en de affiches in de gaten
voor aanmeldingŒ Wil je je vast vooraanmelden:
aalst‘0605@gmailŒcom, ook voor al je vragen en
aanbiedingen

Bomenroute

Eind juli voerde Bob Cremers een groep
geinteresseerden door de ‘ijk in een speciale 100 jaar
Muntel-bomenrouteŒ Titus Spee schrijft ons: In het
algemeen ‘as men onder de indruk van het aantal
soorten bomen dat in de Muntel te vinden isŒ Ook
‘aren er plekken die verschillende mensen niet
kenden, “oals het Gheert van Calcarplein en de
MunteltuinenŒ Met name dat laatste ‘erd als een
pareltje ervarenŒ
Omdat er behoorlijk ‘at vragen “ijn ge‘eest, kon de
route niet afgemaakt ‘ordenŒ Er komt hoogst‘aarschijnlijk een deel t‘eeŒ
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100 JAAR MUNTEL
Update
De Grote Muntelqui“

Als de“e Wijkkrant bij je ‘ordt be“orgd, is de Muntelqui“
‘aarschijnlijk nog in volle gangŒ Aanmelden kan in ieder
geval niet meer, maar onget‘ijfeld draagt de qui“ nog
steeds bij aan het ple“ier rond 100 jaar MuntelŒ
Mede-organisator Marjo Verberne van De Slinger “egt:
De qui“ is opge“et om de verbindende factor in de ‘ijk
te verhogenŒ Her en der ‘erden en ‘orden nu opnieu‘
na corona allerlei qui““en opge“et ‘aar veel interesse
voor is en die “eer succesvol “ijnŒ
Het is fijn om de“e activiteit vanuit de Slinger te kunnen
organiseren met het oog op de slogan die het
‘ijkcentrum hoog in het vaandel heeft staan:
De Slinger is er van, voor en door de buurt Œ
In de ‘erkgroep “ijn diverse buurtbe‘oners actief “oals
Frank, Peter en ondergetekendeŒ Ook Liesbeth speelt als
‘ijk‘erker een cordinerende rolŒ
De qui“ “et je op het spoor van de geschiedenis van de
‘ijk, ‘at in dit jubileumjaar “eer toepasselijk isŒ We
hebben verschillende ondernemers bereid gevonden
om de“e activiteit te sponsoren, “odat de prij“enpot
goed gevuld isŒ

Een nieu‘e speurtocht van Don Blaau‘

Aan het eind van vorig schooljaar kregen ‘e dit bericht
van Kindcentrum De Kameleon:
Afgelopen donderdag hebben ‘e met de groepen 8
de speurtocht gelopenŒ Het ‘as erg leuk De kinderen
“ijn fanatiek op “oek ge‘eest en hebben alle
beeltenissen gevondenŒ Ze konden bijna allemaal de
“in uit de ‘oord“oeker halen, sneller dan ‘ij, Toon
Lauren“o ‘as er ook en heeft ook meegekekenŒ
Het ‘as even “oeken op de telefoon; de meesten
hadden hun locatie uit en een aantal hebben op mijn
hotspot ge“etenŒ Uiteindelijk allemaal geluktŒ We
hebben een ijsje gegeten op het pleinŒ
Ook de speurtocht daarna, bij Bietje bij Bietje, ‘as een
succesŒ De volgende sluit aan bij de foto-e’positie:

Een foto die je in
de qui“ kunt
tegenkomenŒ

100 Jaar Muntel-dansfeest in de Slinger

In het najaar ‘ordt er een dansfeest georganiseerd in
Wijkgebou‘ de SlingerŒ De datum is vastgesteld op
“aterdag 20 novemberŒ We hopen dan dat alle
Coronamaatregelen van de baan “ijnŒ Mocht dit niet
het geval “ijn dan ‘ordt het feest hierop aangepastŒ Er
‘ordt contact ge“ocht met de Bossche Band de Ceder
Stars om de mu“iek voor hun rekening te nemenŒ
Nadere informatie volgt nog via de Buurtkiep en de
‘ebsite van de SlingerŒ

7

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

Word nu
vrienden
met ‘ijkmanager
Marie-Louise
Claessens op
Facebook

Een veiligheidsplan
op maat voor de ‘ijk

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

Het verbeteren van de veiligheid en
de veiligheidsgevoelens van in‘oners
- voor iedereen een groot goed om
prettig te kunnen ‘onenŒ Dit vraagt
om maat‘erk per ‘ijkŒ De gemeente
gaat hiermee aan de slag met
in‘oners en organisaties in Muntel,
Vliert en Orthenpoort en in de
binnenstadŒ In andere ‘ijken is dat al
eerder gebeurdŒ

Burgemeester Jack Mikkers: We
‘illen graag van in‘oners horen hoe
“ij tegen de veiligheid in hun eigen
omgeving aankijkenŒ On“e kennis op
het gebied van veiligheid combineren
‘e met de ervaringen van in‘onersŒ
Dat is belangrijk, ‘ant samen ‘erken
‘e aan een veilige en prettige
omgevingŒ
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Samen Muntel, Vliert en
Orthenpoort veiliger maken
Onder“oek en bijeenkomst

U ‘ordt als in‘oner uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullenŒ De“e staat op
wwwŒs-hertogenboschŒnlœveiligheidsplan
Wanneer de resultaten bekend “ijn, komen er bijeenkomsten over ‘at er speelt in elke buurtŒ In‘oners “ien
‘at het onder“oek “egt over de veiligheid in hun ‘ijkŒ U kunt dit aanvullen met u‘ eigen beleving en
ervaringenŒ Zo kunnen de gemeente en de politie samen met u bepalen ‘aar met voorrang aandacht naartoe
moetŒ Denk bijvoorbeeld aan auto- of ‘oninginbraak, ge‘eld en jeugdoverlastŒ

Alle ‘ijken en dorpen

Het onder“oek start op 15 oktober 2021Œ Van 2019 tot 2022 ‘ordt in alle ‘ijken en dorpen ge‘erkt aan een
veiligheidsplan op maatŒ

Politie, brand‘eer en gemeente
praten met ‘ijkbe‘oners over
veiligheid

Kijk eens vaker op ‘‘‘Œs-hertogenboschŒnlŒ Hier is veel informatie te vinden over je ‘ijkŒ
Heb je vragen, neem dan contact op met de ‘ijkmanager: Marie-Louise Claessens, tel 073 615 5621, of mail naar ‘ijkgericht‘erken@s-hertogenboschŒ
De“e pagina is een initiatief van de gemeente 's-HertogenboschŒ
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berichten van le“ers

Buurtklussengroep Kar‘ijk bestaat vijf
jaar Kar‘ijkvrij‘illiger Ton Kabel
beschrijft ‘at ervaringen, en doet ook
een oproepŒ

Ook iets te melden?
Wijkkrant@“iggoŒnl

Naar aanleiding van aandacht voor
verkeer en parkeren in de vorige
Wijkkrant kregen ‘e verschillende
opmerkingenŒ
Mevrou‘ Langenhui“en schreef: Waarom krijgen
andere straten ‘el betaald parkeren of voor
vergunninghouders? Wij ‘onen in de Pieter
Borstraat bij de schoolŒ Wij kunnen ook on“e auto
niet k‘ijt Œ Door parkeren van leerkrachten, mensen
van de damesopvang en mensen die de fiets nemen
vanaf hier om de stad in te gaanŒ Het is ge‘oon een
frustratie van vele be‘onersŒ Kan hier niets aan
gedaan ‘orden?
Koosje de Leeu‘ merkte op: Een breed levende
ergernis in de lange Tuinstraat: het is hier smaller
dan smalŒ Het komt elke ‘eek ‘el een keer voor dat
een vracht‘agen (ook de ophaal‘agen van de
ondergrondse container) vastloopt en de bocht niet
kan nemenŒ Veel ergernis bij be‘oners alsook bij
bestuurders van de vracht‘agenŒ Het “ou een
oplossing “ijn de container die hier bij kruising
T‘aalfmorgen-straat en Lange Tuinstraat naar de
Geldersedam te verplaatsenŒ En
‘aarschu‘ingsborden voor vracht‘agensŒ
Bijkomend euvel: door al het gemanoeuvreer ligt de
stoep van de T‘aalfmorgenstraat er “eer slecht bijŒ
Koosje probeert gehoor te krijgen bij de gemeenteŒ
Ook Monique van Ger‘en probeert dat:
Ik heb onlangs contact opgenomen met de
gemeente omdat de drukte op de Citadellaan erg is
toegenomen en het betaald parkeren bij de
roeivereniging (ook 's avonds en op “ondagen) mŒiŒ
een averechts effect heeft op de bedoelingenŒ
In de volgende Wijkkrant meer hierover
Els Lemmens: Ik ‘oon in het Muntelcarrﬀ, aan de
kant van de Jan de la Barlaan, en ik ben ont“ettend
blij met de afsluiting van de Van Berckelstraat voor
gemotoriseerd verkeerŒ Ik hoorde geruchten dat het
niet “eker is dat die afsluiting definitief isŒ Ik hoop
van ‘el, ‘ant daardoor is de leefbaarheid hier
enorm toegenomenŒ
Op de ‘ebsite van de gemeente is onder
'Verkeersbesluit herinrichting Van Berckelstraat'
meer informatie hierover te vindenŒ
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De vragen op de groepsapp blijven binnenkomen.
Ping, hoor je dan, en je leest bijvoorbeeld:
-Een buurvrou‘ ‘il graag hulp bij het ver‘ijderen
van een schadu‘doekŒ De“e moet afgeschroefd
‘orden via een trap op een balkonŒ Voor vrij‘illigers
“onder hoogtevreesŒ
-Een andere buurvrou‘ heeft een Ikeabed gekregen
dat in elkaar ge“et moet ‘ordenŒ In“icht en een
sleutel nrŒ 13 “ijn handig om mee te nemenŒ
-Iemand ‘il graag samen rolgordijnen kopen om het
daarna samen te bevestigenŒ Een berichtje later: We
hebben geen rolgordijnen gekocht maar de oude
jaloe“ieﬂn ingekortŒ Daar ‘as “e blij meeŒ
-Een bekende buurvrou‘ binnen Kar‘ijk ‘il graag
een nieu‘e plafonniere plaatsen in de badkamer en
een ledlampje samen kopenŒ
Ook een telefoontje van een buurvrou‘ die graag
nog 5 euro e’tra ‘il betalenŒ Haar tuin ‘as de avond
ervoor door t‘ee vrij‘illigers bijge‘erktŒ Ze had
vannacht slecht geslapen omdat “e vond dat “e te
‘einig geld had betaaldŒ Na het betalen van die vijf
euro ‘as het helemaal goed voor haarŒ
Een vrij‘illiger heeft laminaat in de gang bij iemand
gelegdŒ Op 21 juni ga ik de plinten leggenŒ Wie heeft
er “in om mee te helpen? Pietepeuterig klusjeŒ Moet
lukken samenŒ Een dame heeft even een sterke arm
nodig om een paar stoelpoten in te draaienŒ Zo gaat
het doorŒ Van hondenluikje tot kattenluikjeŒ Van het
plaatsen van een regenton tot het vast“etten van een
kast die bijna uit elkaar valtŒ Van lekkende kranen tot
het snoeien van een boompjeŒ

Een buurvrou‘ heeft een grote tuin die “e om
ge“ondheidsredenen niet “elf bij kan houdenŒ
Familieleden en vrienden ‘onen ver ‘egŒ Een tuin
voor drie vrij‘illigers dit keerŒ

Tevreden en voldaan kijken ‘e altijd terug op de
klussen die ‘e hebben gedaanŒ Problemen hebben ‘e
gelukkig in die vijf jaar niet gehadŒ Steeds ‘aren er
tevreden be‘oners en tevreden vrij‘illigersŒ
Zeg jongen, ik heb hier alles klaar staanŒ Een be“em,
schaar, een mesje voor het onkruid en een klein
tangetje om de struiken bij te knippenŒ De groene
afvalbak staat al buiten, “egt de 89 jarige be‘oonster
in de buurtŒ Ik “et de deur op een kierŒ Als je “in hebt in
een koppie koffie of thee bij een pau“e dan hoor ik het
‘elŒ Ook de“e buurvrou‘ hoeft maar vijf euro te
betalen, maar ‘il graag tien euro betalen naast de “org
van een kopje thee met plakje cake erbijŒ

Kar‘ijk bestaat op dit moment uit tien vrij‘illigersŒ We
hebben gelukkig technische vrou‘en en mannen en
handige hulpjes die hen bijstaan of “elfstandig andere
klusjes doenŒ Digitaal ‘ordt alles bijgehouden door een
vrij‘illigerŒ Weer iemand anders “orgt voor het
plaatsen van berichten op de sociale mediaŒ Een
cordinatiegroepje van drie vrij‘illigers houdt de grote
lijnen en de financiﬂn in de gatenŒ
Zo ‘erken ‘e toe naar een tienjarig bestaan ‘aarin ‘e
hopen op een verdubbeling van het aantal vrij‘illigers
ﬀn op nog veel meer vragen uit de buurtŒ We flyeren
regelmatig maar hebben het idee dat er nog veel meer
vragen leven dan er bij ons binnenkomenŒ Dus: Geef
het doorŒ Geef het door
We zijn met name nog op zoek naar vrijwilligers voor
de vragen op het gebied van computers, mobieltjes,
enzovoortŒ Maar iedere vrijwilliger is van harte
welkomŒ Misschien tot ziens bij Karwijk, voor uw
vragen of als vrijwilligerŒ

Kar‘ijk is een buurtklussengroep voor en door buurtbe‘oners uit de ‘ijk Muntel,
Vliert, Orthenpoort en NoordereilandŒ We organiseren burenhulp voor kleine klussen in
en om het huisŒ De kosten “ijn 5 euro per uur ‘aarvan het eerste half uur gratis isŒ We
“ijn te bereiken via kar‘ijk@gmailŒcom of telefonisch 073 – 6131130 bij de Stijl tussen
09Œ30 – 16Œ00 uurŒ Graag tot “iens in de buurtŒ
Met vriendelijke groet van alle vrij‘illigers van Kar‘ijk – buren in de buurtŒ
Benita, Biek, Paula, Bas, Ria, Theo, Els, Marcel, Cecile, TonŒ
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Groene daken
Het is een “onnige “omerdag als op
stoepen in de Frederik Hendriklaan grote
rollen ‘orden uitgeladenŒ In rap tempo
‘orden huis na huis platte daken van een
groene plantenlaag voor“ienŒ Grij“e
daken kleuren geel-groen, buren “ijn blij
verrast en bijen vinden snel hun ‘eg naar
de“e lekkernijŒ

Buurtinitiatief Groene daken

Michiel van Rijn van Alkemade, motor achter dit
buurtinitiatief, vertelt graag over de voorgeschiedenis
van de“e Groene-DakenactieŒ Met “ijn vrou‘ Marion
‘oont hij sinds 2012 in de Frederik Hendriklaan, ‘aar
ook hun beide kinderen ‘erden geborenŒ Dit is een
fijne ‘ijk, met prettige mensen en kinderen die bij
elkaar in en uit lopen, met het groene park hierachter
en op loopafstand naar de stadŒ Met t‘ee kinderen
‘erd het tussenhuis ‘at klein, Maar ‘e ‘ilden de
‘ijk niet uitŒ We ‘aren dus heel blij toen ‘e hier in
de“elfde straat een hoekhuis vonden dat ‘e konden
uitbreidenŒ

Groen dak als isolatieoplossing

De ruime aanbou‘, met plat dak, bleek het echter ‘el
heel ‘arm te ‘orden in de “omerŒ Ik “ocht daarom
naar isolatie-oplossingen en vond het groene dakŒ
Een groen dak blijkt veel positieve kanten te hebben:
isolatie, koeling, ‘aterberging ﬀn het is goed voor de
biodiversiteitŒ Dat sprak ons aan Ook bleken er
subsidieregelingen voor te “ijnŒ
Michiel k‘am uit bij het Prins Bernard Cultuurfonds,
dat projecten subsidieert die een groen ﬀn een
sociaal aspect hebbenŒ De subsidieaanvraag voor
een groen dak moest een buurtinitiatief met
minimaal drie aanvragers “ijnŒ Daarnaast konden ‘e
ook nog subsidie krijgen van de gemeenteŒ Ik vroeg
offertes op van leveranciers en berekende dat on“e
eigen kosten nog heel beperkt “ouden “ijnŒ Hij “ette
een bericht op de buurtapp van “ijn blok, ‘aarin 16
huishoudens “ittenŒ Ik hoopte op t‘ee andere
deelnemers, tot mijn verrassing ‘erden dat er 14
Iedereen reageerde super enthousiastŒ
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Klimaatbe‘uste buurt

Dit is ‘el een klimaatbe‘uste buurt, dus ik heb
niemand hoeven overtuigen van de meer‘aarde van
een groen dakŒ Wel ﬀﬀn op ﬀﬀn vragen moeten
beant‘oorden, over betrou‘baarheid van de
leverancier bijvoorbeeldŒ We “ijn in “ee gegaan met
GroendakCoachŒ

Kink in de kabel

Helaas k‘am er een kink in de kabelŒ De aanvraag
mocht niet door een persoon gedaan ‘orden, het
moest vanuit een stichting of verenigingŒ Die hadden
‘e in de buurt niet Dus contact opgenomen met het
Fonds en na veel discussie bleek dat ook de
leverancier de aanvraag “ou mogen doenŒ
GroendakCoach ‘as bereid als penvoerder op te
treden als Michiel “ou “orgen voor het formele
projectdocumentŒ En dat ‘as niet gering Men vroeg
een projectplan, communicatieplan,
financieringsplan, gegevens van de deelnemers, in
formats van het FondsŒ De aanvraag ‘as perfect,
hoorde ik later, maar…ŒŒ ‘erd toch afge‘e“en De
mogelijkheid om de aanvraag via een leverancier te
doen bleek teruggedraaid te “ijnŒ Dit is om fraude of
commerciﬂle belangen tegen te gaanŒ Dat snap ik,
maar toch… Het ‘as ‘el ontmoedigendŒ Ik heb toen
een forse klacht ingediend, er is naar me geluisterd
en “o konden ‘e toch van startŒ
Het hele proces duurde bijna een jaar, ‘ant na
goedkeuring in november bleek dat GroendakCoach
door coronadrukte de realisatie pas in 2021 kon
inplannenŒ

Leerervaring

Je hoeft mensen niet te overtuigen van het belang
om hun huis te verduur“amenŒ Veel mensen ‘illen
best gebruik maken van subsidieregelingen, maar
“ien op tegen de aanvraagproceduresŒ Als iemand
het initiatief neemt om de formaliteiten te regelen
krijg je heel snel mensen meeŒ Dat heb ik nu ‘el
geleerdŒ
Michiel deelt “ijn ervaringen graag met anderenŒ
Ik heb er veel tijd in gestoken en ‘eet nu hoe je
“o n aanvraag moet doenŒ Alle formats en
projectplannen ‘il ik graag ter beschikking stellenŒ
Als het anderen op die manier minder moeite kost
ben ik daar alleen maar blij meeŒ Verschillende
buurtinitiatieven, ‘aaronder een uit de Van
Noremborgstraat, hebben al contact met hem
ge“ochtŒ
Voor

Foto's: Michiel van Rijn van Alkemade

en na

Advies aan anderen

Als je ook subsidie aan ‘il vragen voor een groen
dak, of andere klimaatmaatregelen, doe dat dan
niet alleen, maar als buurtinitiatiefŒ Samen
realiseer je veel meer, ‘ant de moeite die je erin
steekt doe je ﬀﬀn keer voor alle betrokken
huishoudensŒ

Ondertussen op de daken…ŒŒ

In de rollen groendakbedekking die gelegd “ijn
“itten t‘aalf soorten plantenŒ Maar die “ullen niet
allemaal blijven, aldus GroendakCoachŒ
Sommige soorten gaan het hier beter doen dan
andereŒ Wat gaat het ‘orden? In de loop van de
“omer nemen ‘itte bloemen de plaats in van de
gele, om een tijdje later ‘eer plaats te maken voor
groene en rode vetplantenŒ Het jaar rond een
spannend processen op de daken
Tekst en foto's boven: Ineke Sagasser
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De Loods
draait ‘eer
Het is eind september en er is ‘eer
volop be‘eging aan de
Ridderspoorstraat in OrthenpoortŒ
Els Lemmens en Toon van Rijnsoever
gingen kijken en spraken met Marcel
Wijnen, de bedrijfsleiderŒ
Corona

In een kamer op de bovenverdieping “itten ‘e aan
tafel en natuurlijk “ijn ‘e heel nieu‘sgierig hoe het
bij“ondere bedrijf Stichting Loods de coronaperiode
doorgekomen isŒ
Marcel Wijnen: De eerste lockdo‘n in maart 2020
moesten ‘e helemaal dichtŒ Het meest getroffen
‘erden on“e deelnemers (de mensen die hier naar
de dagbesteding komen) omdat “e niet naar hun
plek konden, ‘aar “e komen ‘erken en “ich thuis
voelenŒ Honderd deelnemers, ‘aarvan sommigen de
hele ‘eek, anderen een dag in de ‘eek naar de
Ridderspoorstraat komenŒ
In die eerste periode stond al een grootse
verduur“amingsverbou‘ing van het gebou‘
gepland en die is ook uitgevoerdŒ OŒaŒ overal dubbele
begla“ing en 270 “onnepanelen op het dakŒ We
hebben “elf geschilderd “odat de ruimtes ‘eer fris
ogenŒ Onlangs is er een lift geplaatst, een echte
uitkomstŒ Zo‘el minder-mobiele klanten als het
vervoer van spullen hoeven niet meer over de trap
naar bovenŒ De lift is mogelijk gemaakt door
sponsorgeldenŒ
Voor de deelnemers die niet binnen mochten, “ijn
‘e met de mede‘erkers maaltijden gaan maken die
‘e aan de poort uitdeeldenŒ Zo hielden ‘e toch
contactŒ Een aantal hebben het heel “‘aar gehadŒ
Sommigen konden er echt niet tegen om de hele dag
thuis of op straat te “ittenŒ
De opgepimpte ‘inkel

Marcel Wijnen opent de poort ‘eerŒ

Weer volop aan de gang

Nu “ijn alle activiteiten ‘eer volop aan de gangŒ
We bieden on“e deelnemers ‘eer een ontbijt aan
en s middags een broodmaaltijd, die al jaren
gesponsord ‘ordt door bakker De Groot uit de Van
NoremborghstraatŒ Ook van de voedselbank krijgen
‘e etens‘aren aangeboden voor een ‘arme
maaltijdŒ
De fietsen‘erkplaats is ‘eer open voor repareren
en verkopen van t‘eedehands fietsenŒ
De Verscholen Stad gaat ‘eer beginnen met
‘andelingen naar bij“ondere plekken met een e’dak- of thuislo“e als gidsŒ
De ‘inkel is opgepimptŒ Er “ijn schilderingen op de
muur aangebrachtŒ Er “ijn mooie pashokjes
gekomen op de kledingafdelingŒ
Er is ‘eer ruimte voor nieu‘e creativiteitenŒ Zo
heeft iemand die het fijn vindt om met plantjes
be“ig te “ijn het “o ver voor elkaar dat de be“oekers
“e kunnen be‘onderenŒ En kopen natuurlijk

Normaal

Het is heel fijn, dat ‘e nu ‘eer in ons normale
doen komenŒ On“e deelnemers “ijn mensen die uit
heel Den Bosch komen en “e hebben allemaal een
grote afstand tot betaald ‘erkŒ Zij moeten “ich bij
ons veilig kunnen voelen en ‘ij doen ons best om
hen tot maatschappelijk verant‘oorde activiteiten
te stimulerenŒ
Na ons gesprek gaan ‘e met de lift naar benedenŒ
We krijgen nog het straatmaga“ine Sammy mee van
septemberŒ Het straatmaga“ine van de Stichting
Loods vraagt op positieve ‘ij“e aandacht voor
mensen die het (soms) moeilijk hebben in on“e
samenlevingŒ

Film
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Er is een promotiefilm van 4Œ37 minuten gemaakt
over de activiteiten van De LoodsŒ
Je kunt het filmpje vinden op YouTube: https:œœ
youtuŒbeœAldv1-nkTBE Œ De moeite van het bekijken
‘aardŒ
Els Lemmens
Toon van Rijnsoever

Het Vicki Bro‘nhuis ligt helemaal op het
einde van de Aartshertogenlaan, maar
met een bereik van 20 kilometer in de
omtrek vallen Orthenpoort, Vliert en
Muntel ruimschoots binnen haar
aandachtsveldŒ
Het Vicki Bro‘nhuis is het oudste
inloophuis (sinds 1992) in Nederland
voor vol‘assenen en kinderen met
kanker, hun naasten en nabestaandenŒ

Vicki Brownhuis
een leven met kanker

De naam van het inloophuis ver‘ijst naar de Engelse
“angeres Vicki Bro‘n die jarenlang aan kanker leedŒ
Haar positieve instelling ‘as de reden om haar tot
boegbeeld van het inloophuis te makenŒ
Jacqueline Crooijmans, de directeur, en “o n tachtig
vrij‘illigers “ijn er om ieder die direct of indirect met
kanker te maken heeft in het huis te ontvangenŒ Oud
en jong, multicultureel: iedereen En dat doen “ij
“onder tijdsdruk of regeldruk: ‘elkom in de huiskamerŒ
Jacqueline: Gastvrijheid staat bij ons vooropŒ Een op
de drie mensen krijgt kankerŒ Kanker “et het leven op
“ n kopŒ Dan is er op de eerste plaats de medische “org
van de specialisten in het “iekenhuisŒ Daarnaast
bieden ‘ij in het Vicki Bro‘nhuis met on“e
vrij‘illigers ondersteuning, ontspanning en informatieŒ
Het is psychosociale ondersteuning voor alles ‘at de
“iekte kanker met “ich mee brengtŒ
Een van de gasten “egt: Dit is voor mij de plek voor
steun, begrip, troost en luisterend oor in een heel
moeilijke periodeŒ Je vindt er de lotgenotengroepŒ
Hoe gaan anderen om met hun “iekteŒ Het voelt hier
heel veiligŒ Hier voelen “e ‘at het isŒ Hier begrijpen “e
dat je boos, moe en verdrietig kunt “ijnŒ

Er “ijn allerlei activiteiten voor ontspanning, ‘ant
‘eer in balans komen na de diagnose kanker kan een
lang en “‘aar proces “ijn, ‘aarin angst en nare
bij‘erkingen over‘onnen moeten ‘ordenŒ
Zo is er aandacht voor tekenen en schilderen en
fotograferenŒ Er “ijn verschillende vormen van
massage mogelijkŒ Ook yoga kan meehelpen om ‘eer
een nieu‘e balans in het leven te vindenŒ Er “ijn
natuurlijk ook activiteiten voor kinderen en er is het
“ingen-voor-je-leven -koorŒ Ik kan soms gespannen
binnenkomen en dan ben ik aan het “ingen en dan kan
ik toch alles loslatenŒ Je vergeet de dingen ‘aar je mee
be“ig bentŒ Het is heerlijk om te doen, “o samen met
elkaar, merkt een van de koorleden opŒ
Een van de vrij‘illigers “egt: We helpen mensen in te
“ien dat “e meer “ijn dan de kankerŒ Een aantal
verhalen van gasten en vrij‘illigers kan je vinden op
de ‘ebsite van het Vicki Bro‘nhuisŒ
Tekst en foto's: Toon van Rijnsoever

Word vrij‘illiger

Jacqueline Crooijmans: We krijgen steeds meer gasten die naar ons
toe komen en daarom “ijn ‘e dringend op “oek naar vrij‘illigers die
met ons mee ‘illen doenŒ We hebben de volgende functies binnen
on“e organisatie:
Gastvrouwenœ-heren met een luisterend oor en inlevingsvermogenŒ
Intern begeleiders voor het ‘el“ijn van on“e vrij‘illigersŒ De goede
k‘aliteit van ons team is een voortdurend aandachtspuntŒ
Communicatiemedewerkers voor het schrijven van teksten en
bijhouden van sociale mediaŒ
Begeleiders: t‘ee voor “o‘el bondgirls als de goldengirls, met
kennis over en ervaring met procesmatige, inhoudelijke en
empathische groepsbegeleidingŒ
Interesse? Je bent minimaal 4 uur per ‘eek beschikbaar en je ‘oont
in Den Bosch eŒoŒ
Kijk op ‘‘‘Œvickibro‘nhuisŒnl voor de volledige vacaturetekstenŒ

links vrij‘illgers Farah Ba’ en Loes van Eenennaam,
rechts: Jacqueline Crooijmans

Vicki Bro‘nhuis
Aartshertogenlaan 469
5213 JA Den Bosch
Vickibro‘nhuisŒnl info@vickibro‘nhuisŒnl

073elektrisch
073? Dat “ijn ‘ij Maar “ijn ‘ij ook elektrisch? Dat moet nog blijkenŒ
Manon de Kok is projectleider van het project 073elektrischŒ Dat is een project
over het stimuleren van duur“ame deelmobiliteitŒ Manon: Door onder“oek ‘illen
‘e meer “icht krijgen in het gebruik van en het gedrag rondom deelmobiliteit in
de Bossche ‘ijken, dus ook in de ‘ijken Orthenpoort, de liert en de MuntelŒ
We ‘illen het gebruik van de elektrische deel-auto stimulerenŒ
Jou‘ ‘ijk duur“amer

Manon, die “elf in Orthenpoort ‘oont: Weet je dat er
steeds meer mensen gebruik ‘illen maken van
duur“ame deelmobiliteit? Er is voor elk ‘at ‘ils:
elektrische deelauto s, -scooters, -fietsenŒ Grote en
kleine auto sŒ Goedkope en dure abonnementenŒ
anuit 073elektrisch denken ‘e mee en verbinden de
mensen en de aanbieders met elkaarŒ Woon je in
Orthenpoort, liert of Muntel, dan ‘il je toch ook:
-minder auto s in de straat?
-meer ruimte voor groen en ple“ier?
-een alternatief voor je t‘eede auto?
-minder hebben, meer delen?
-mobiliteit voor iedereen?
-schonere lucht?
-actiefmeedenken en doen om dit
allemaal te bereiken?

Elektrische deelauto s

Met het project ‘illen ‘e het gebruik van elektrische
deelauto s stimuleren, “orgen ‘e voor meer
be‘ust‘ording bij de ‘ijkbe‘oners om samen de boel
in be‘eging te brengen en te houdenŒ Duur“aam blijft
dus de juiste omschrijvingŒ
En ‘eet je ‘elke voordelen het gebruik van een
elektrische deelauto allemaal heeft?
-het is beter voor het milieu, geen CO2-uitstoot;
-het is een stuk goedkoper dan een eigen auto
be“itten, rijden en onderhouden;
-het lost parkeerproblemen op als minder mensen een
(t‘eede) auto hebben;
-je leert je buurtgenoten beter kennen als je samen
een auto deelt;
-je kan samen oplossingen bedenken voor
buurtgenoten die “elf niet kunnen rijden of met een
kleinere portemonneeŒ
Kortom een elektrische deelauto is duur“amer,
goedkoper, socialerŒ
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Meer…

Manon: Maar duur“ame deelmobiliteit is natuurlijk
veel meer dan de elektrische deelautoŒ Daar hoort
ook het lopen, fietsen en het openbaar vervoer bijŒ
En het hoeven niet alleen maar elektrische
oplossingen te “ijn, maar ‘el dat er minder fossiele
brandstofauto s rijden en minder blik de ruimte in de
‘ijk inneemtŒ In Orthenpoort hebben ‘e pas 'samen
slim rijden' gelanceerdŒ De Muntel “al snel volgenŒ

Enquﬁte

Wat vind jij belangrijk en ‘at “ou jij graag ‘illen?
Laat dat met het beant‘oorden van de enquﬁte (10
minuten) ‘eten en de samen‘erkende partijen
binnen het project 073elektrisch gaan samen met
jou het proces versnellen
Ga naar:
https:œœnlŒsurveymonkeyŒcomœrœ073elektrisch
Help jij mee om jou‘ buurt, jou‘ straat duur“amer
te maken? Laat dan van je horen
Toon van Rijnsoever

Door Toon van Rijnsoever

rijdagmiddaglunch

Sinds enkele ‘eken ‘ordt er op vrijdag om half een
een maaltijd geserveerdŒ Henny van den Eerenbeemt,
die voorheen bij de Stijl haar kookkunst in“ette, is
nu in de Slinger actiefŒ
Het is dan lunchtijd, maar er ‘ordt een ‘arme
maaltijd opgediendŒ Het menu bestaat uit een
hoofdgerecht en een voorgerecht of nagerechtŒ De
kosten hiervoor “ijn € 5,-- per persoonŒ
Er ligt elke ‘eek een lijst in de “aal beneden ‘aar de
bar staat ‘aarop ieder kan intekenenŒ anaf maandag
is ook het menu bekendŒ Wil je graag aanschuiven,
maar ben je niet in de gelegenheid om “elf in te
tekenen, dan kun je altijd bellen met het nummer
van de Slinger 073-6144837Œ Huib of een van de
vrij‘illigers kan je dan vertellen ‘at er op het menu
staat en je naam op de lijst “ettenŒ

vrijdagmiddaglunch

Het Slingerdiner is in
september ‘eer opgestart,
op de maandagavond om
17Œ30 uur en is om de t‘ee
‘ekenŒ Hiervoor “orgt een
groepje vrij‘illigers, die om
beurten een ‘arme maaltijd
bereidenŒ Dit betekent dat er
iedere keer verschillende
koks “ijnŒ
Ook hiervoor is het nodig om
van te voren in te schrijven
en geldt de“elfde procedure
als voor de lunch op vrijdagŒ
ind jij het leuk om voor
anderen te koken op de
maandagavond? Dan ‘ord je
van harte uitgenodigd om te
reageren: 073-6144837

Schrijfgroep schrijf(‘)ij“er schrijft:

ind je het leuk om verhalen te schrijven? Dat
kan bij onsŒ
Om de ‘eek op donderdagmorgen komen ‘e bij
elkaar in De SlingerŒ
On“e groep bestaat nu uit vier vrou‘en en t‘ee
mannenŒ
We ‘illen graag een paar mensen erbijŒ
De groep is “elfstandig “onder docentŒ Dat
betekent dat ‘e “elf de opdrachten ver“innen en
feedback gevenŒ Het gaat om het schrijfple“ierŒ
Is het iets voor jou en ‘il je meer informatie, dat
kan
elsŒdorenbosch@kubocentralŒcom

Renovatie tuin

De houten schutting achter de Slinger is ‘eggehaald,
‘aardoor een mooi uit“icht op de tuin ontstaatŒ Er
“ijn afspraken gemaakt met de Soete Moeder over
het plaatsen van een schuttingŒ Het ‘ordt een
schutting van houten palen met betongaas, ‘aar
planten tegen kunnen groeien “odat het uit“icht
groen blijftŒ
Er “ijn al vergaande plannen om de tuin opnieu‘ in te
richtenŒ Dit houdt in dat de brandtrap ‘ordt
verplaatst naar de “ijkantŒ De vuilcontainers krijgen
ook een andere plekŒ Dit is voor het “icht vanuit de
Slinger een enorme verbetering, ‘ant hierdoor komt
meer ruimte op het terras ‘aar de be“oekers van de
Slinger gebruik van kunnen maken “olang het ‘eer
het toelaatŒ
De verdere inrichting “al pas plaatsvinden in het
voorjaar van 2022Œ De ‘erk“aamheden gebeuren in
overleg met de Soete MoederŒ Ideeﬂn en hulp voor de
inrichting “ijn van harte ‘elkomŒ

de trap in de tuin

het terras

Dharuma meditatie

Er is een jaargroep gestart voor in“ichtmeditatie op
de donderdagavond van 19Œ30 tot 21Œ15 uurŒ
De bijeenkomsten bestaan uit een half uur
“itmeditatie, tien minuten loopmeditatie, ‘ederom
een half uur “itmeditatie en tien minuten
loopmeditatieŒ In de rest van de tijd kunnen
ervaringen uitge‘isseld ‘ordenŒ
In“ichtmeditatie is het oefenen van mindfulness en
opmerk“aamheid met als doel bevrijdend in“icht te
ont‘ikkelenŒ Er ‘ordt een bijdrage gevraagd van € 8,per maandŒ Het is mogelijk om een gratis proefles te
volgenŒ oor meer informatie kun je contact
opnemen met Marjo erberne, 06-44620433 of
e-mail: marjov@gm’ŒnetŒ
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• Huishoudelijke hulp
• Tui a of co puterhulp
• Pri échaufeur
• Bijles oor u ki dere
• Uitlaathulp ho d
“En wat
Bel voor een
afspraak
073 613 67 13

Apotheek Schellekens

Heeft u onverklaarbare of chronische klachten?

Advies, thuisbezorging
en alle andere diensten
van uw apotheek.

Slechts €

kunnen we
nog meer

voor u doen?”

,9

uur i l. BTW

Sigarenmakerstraat 5 | ‘s-Hertogenbosch | cor@artshealthcare.nl

GROEN SUCCES #9
BIJ DE BOUW VAN WINDMOLENS KOMEN ER MAATREGELEN EN COMPENSATIEGEBIEDEN VOOR VOGELS

DE BOSSCHE GROENEN

Ook als u elders of niet verzekerd bent.

GEEF JOUW STAD EEN GEZICHT

Monuta Guido Steennis
T 073 - 20 60 699 (24/7 bereikbaar)
I monutaguidosteennis.nl

GA NAAR WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL OF VOLG ONS OP

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
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Voor iedereen een
passend afscheid.

Guido Steennis

Perso eel
)oekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN of
COMPUTER hulp of BIJLES oor u
ki d? Stude te uit u
ijk helpe
graag. Uurtarief sle hts € , .
.iptopstude t. l
Whatsapp / el 6
6



Marketing Maandag

Voor veel kleine ondernemers is marketing de grootste
frustratie in hun ondernemerschapŒ Zij ‘eten dat het
nodig is om zichtbaar te zijn en marketing te doen om
klanten aan te trekkenŒ Kleine ondernemers hebben
‘einig geld en juist voor hen is het doen van hun online
marketing zo belangrijk om door te groeien met hun
ondernemingŒ Wijkgenote Roos Vlek van Rooswerkt ‘il
daarbij op een laagdrempelige manier helpen door de
Marketingmaandag te startenŒ De 'Marketing Maandag'
vindt plaats in ‘ijkgebou‘ de Slinger, ‘aar
ondernemers tegen een kleine vergoeding een ochtend
kunnen ‘erken aan de online marketing
van hun bedrijf, met ondersteuning van een marketing
e’pertŒ Meer ‘eten? Mail Roos@roos‘erktŒnu Œ

Fietsverlichting AAN

Slechts

SJEF JANSEN
DAMES & HEREN KAPSALON

WWW.KAPSALON-SJEF-JANSEN.NL

Meer over het
jubileumjaar op
‘‘‘Œpierson100Œnl Œ

• Huishoudelijke
hulp
Fietsmaatjes
• Tui a of co puterhulp
• Pri échaufeur
• Bijles oor u ki dere
Laatste nieu‘s: Hallo‘een
• Uitlaathulp ho d

Zit je met een vraag, bijvoorbeeld:
‘aar vind ik vrij‘illigers‘erk? Of:
Ik heb een maatschappelijk ‘erker
nodig - ‘aar kan ik terecht? Of:
We gaan een buurtfeest organiseren;
kunnen daar ‘e geld voor aanvragen?
Of: hoe krijg ik ‘at meer contacten in de ‘ijk?
In De Slinger is elke ‘oensdagochtend van 10Œ30 tot
12Œ30 de Kamer Vol Kennis open voor inloopŒ De
vrij‘illigers in de Kamer Vol Kennis hebben korte lijnen
met het buurtteam, ‘ijkpleinen en organisaties die je
kunnen helpen met het vinden van een ant‘oordŒ
Je bent ‘elkom me allerlei vragenŒ

CITADELLAAN 123
5212VC ‘S-HERTOGENBOSCH
THE NETHERLANDS
073 613 64 85

De school laat ‘eten: In september 1921 startte
dominee Hendrik Pierson in s-Hertogenbosch het dsŒ
Pierson College, zoals ‘ij dat nu kennenŒ Van
september 2021 tot en met juni 2022 vieren ‘ij ons
jubileumjaar dan ook met elke maand een eigen thema,
‘aarin ‘e diverse onder‘ijsactiviteiten organiserenŒ Er
staat onder andere een fotoe’positie, een renie en tal
van andere festiviteiten op de planningŒ
Om de feestelijkheden e’tra te ondersteunen, maken
‘ij gebruik van een leuke, geheel in onze huisstijl
gegoten caravanœfoodtruckŒ Misschien zien ‘ij u
binnenkort op de Pierson of bij ﬀﬀn van onze
activiteiten in de stad

Zoekt u?

Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt
als je goede fietsverlichting hebt? Toch zet een derde
van de fietsers zijn fietsverlichting niet aanŒ
Veilig Verkeer Nederland is de landelijke campagne
AAN in het donker gestartŒ Kijk op https:œœvvnŒnlœ
fietsverlichting hoe je een toolkit kunt ontvangen
‘aarmee je zelf in de ‘ijk of bij je club een controle
kunt organiserenŒ

De Kamer Vol Kennis

Het dsŒ Pierson College bestaat 100 jaar





elko @iptopstude t. l

Begin juli heeft Fietsmaatjes
Den Bosch nieu‘e duofietsen ontvangenŒ
Deze fietsen ‘orden ook ingezet in deze ‘ijkŒ
Er zijn veel nieu‘e aanmeldingenŒ Lijkt het je leuk om
ook vrij‘illiger te ‘orden of misschien ‘il je samen
met een bekende (moeder, vader, vriendin, partner,
buurvrou‘) gaan duofietsen? Dat kan en mag ookŒ
Voor een proefrit kun je een e-mail sturen naar
info@fietsmaatjesdenboschŒnlŒ

Activiteitenteam De Ta’ander heeft ondanks tegenslag
toch kans gezien om een leuke Hallo‘eenviering voor
te bereiden: op zaterdag 30 oktober kunnen de
verschillende leeftijdsgroepen ‘eer lekker griezelenŒ
Voor meer informatie: vraag bij cafetaria De Ta’ander
op het Ta’andriaplein of ga naar ‘‘‘ŒbuurtkiepŒnlŒ

€
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Colofon
De Wijkkrant ‘ordt 5’ per jaar gemaakt door een redactie van
vrij‘illigers en gratis verspreid in Muntel, Vliert en OrthenpoortŒ
Redactie: Anja van Kleef, Toon van RijnsoeverŒ
Met mede‘erking van Wim van den Berg, Bob Cremers, Liesbeth
van Drunen, Monique van Ger‘en, Marjan Klinkhamer, Els
Lemmens, Jos van Rijsingen, Ineke Sagasser, Ole Staalman, Olaf
Smit en Marjo VerberneŒ
Druk‘erk: BladNL , oplage 3600

.iptopstude t. l

Verspreiding: Anja van der Horst en vrij‘illigers uit de ‘ijkŒ
Redactieadres: Van Noremborghstraat 34, telŒ 073 6135111

Whatsapp of el 6

6

E-mail: ‘ijkkrant@ziggoŒnlŒ Mail ons voor advertenties en
reacties of met informatie voor de volgende WijkkrantŒ
De volgende Wijkkrant verschijnt rond 10 december 2021Œ
Informatie kun je inleveren tot 1 november 2021Œ

Wij kkra nt j u n i or
ra a dseld i er en
Hieronder zie je plaatjes van zes fantasiedieren.
In elk zitten twee echte dieren verstopt..
Herken je deze?
De oplossingen staan onder het plaatje.

Stokpaardjes
Zes vriendinnen Nina, Nova, Angy, Loes,
Janneke en Gianna organiseren vanaf juni
stokpaartjesspelen. Op woensdagmiddagen
op het voetbalveldje aan het Burgemeester
van de Venpark naast de speeltuin.
Zij hebben allemaal een stokpaard. De ene
week is er een springparcours en de andere
week een dressuurwedstrijd. Ze hebben het
zelf bedacht en regelen altijd alles zelf.
De meiden zitten boordenvol ideeën, dus in
de toekomst kunnen we vast veel meer van
ze verwachten.
Met stokpaardjes kan je alle kanten op!
Op 14 juli was er een stokpaardjesshow:
Alle
kinderen
van het
speelveldje
kregen deze
uitnodiging
in de bus.
Er was een uitvoering van stokpaardendansjes.
Ook
voor de
vowassenen
was het
leuk om
naar te
kijken.
Na de
show
verkopen
de meiden
zelfgebakken cake
en koeken.

Van links naar rechts:
Angy, Gianna, Nina, Janneke en Nova

Ik heb een
leesbril.

Waarom?

Ik kon niet goed meer lezen.
Nu gaat het veel beter.

Super! Dat heb
ik ook nodig.

Hoezo? Moet jij ook
een leesbril?

Nee. Een rekenbril.
Ik kan niet goed rekenen.

