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MEDEDELINGEN
Reageren? Mail Wijkkrant@home.nl, 
of schrijf naar Jan Schöfferlaan 3.

Make a Difference Day
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 
maart vindt voor de vijfde 
keer Make a Difference Day 
(afgekort MADD) plaats. Tij-
dens deze twee dagen komen 
ruim100.000 mensen in actie 
voor sociale organisaties. Zij 
klaren er extra klussen zoals 
het verven van een clubhuis, 
het uitmesten van hokken in 
een asiel of een verwendag voor bewoners van 
een verzorgingshuis. Vrijwilligerswerk Galant 
en Servicepunt Vught zijn op zoek naar klussen 
die op de MADD-dagen door vrijwilligers kun-
nen worden uitgevoerd. Heeft uw organisatie 
een klus liggen, waarbij extra hulp welkom is? 

Geef uw klus dan op bij de klussendatabase 
op onderstaande website. Heeft u geen klus in 
de aanbieding? Ga dan eens als vrijwilliger bij 
een ander aan de slag. U en uw team kunnen 
ook aan MADD deelnemen door zich als vrijwil-
liger op te geven.  Meer informatie vindt u op  
www.makeadifferenceday.nl.

Gezocht: vrijwilligers!
Stichting Feritas ontwikkelt en organiseert 
vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een be-
perking o.a. in de regio Den Bosch. Er zijn we-
kelijks terugkerende sportclubs en hobbyclubs, 
instuiven, eetcafés, soos- en disco avonden. 
Daarnaast organiseert Feritas ook korte vakan-
ties en daguitstapjes in heel Nederland. Jaarlijks 
nemen zo’n 1250 mensen met een beperking 
deel aan deze activiteiten. Dit is mogelijk dank-
zij de belangeloze inzet van 250 vrijwilligers. 
Door een nijpend tekort aan vrijwilligers in de 
kerngroep dreigt Feritas echter in 2009 geen 
dagtochten meer te kunnen organiseren. Voor 
de organisatie Dagtochten is Feritas dan ook 
dringend op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwil-
liger van de Dagtochten bedenk, organiseer en 
begeleid je zo’n 10 à 12 verschillende dagjes uit 
voor mensen met een beperking. 
Interesse? Stuur een mailtje naar Tanja Sael-
mans: t.saelmans@feritas.nl of kijk eens op 
www.feritas.nl.

December vorig jaar werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van het wooncomplex Pelssingel – 
Gheert van Calcarplein. Initiatiefnemer van dit project is Bouwvereniging Eigen Bezit uit ’s-Hertogenbosch. 
Binnen het nieuwe wooncomplex komen zowel gelijkvloerse appartementen als woningen bestaande uit 
twee of drie woonlagen. In totaal gaat het om 66 woningen (huur en koop) met een parkeerkelder. Als 
alles volgens plan blijft lopen, worden de woningen in de zomer van 2010 opgeleverd. Benieuwd naar het 
eindresultaat? Bovenstaande afbeelding toont hoe het gebouw eruit gaat zien.

Angela Krimpenfort en Anja van Kleef

Er kan in Den Bosch geen sirene loeien of wij, in Muntel, Vliert en Orthenpoort, horen hem het 
eerst. De brandweer, de ambulance of de politie, als ze haast hebben weten wij er alles van, 
want ze rijden allemaal uit vanuit de Orthenpoort. Hoe gaat dat eigenlijk, bijvoorbeeld bij 
de ambulancezorg? Jack van den Broek, opleidingscoördinator Ambulancezorg van RAV (Re-
gionale AmbulanceVoorziening) Brabant Midden-West-Noord, weet er alles van. Vooral ook 
omdat hij 18 jaar op de ambulance heeft gewerkt als verpleegkundige.

Het alarm gaat in de meldkamer: een melding 
van een ongeval. De telefonist zorgt dat er snel 
naar de juiste dienst wordt doorgeschakeld: de 
ambulancezorg. Als het nodig is, wordt er snel 
samengewerkt door brandweer, ambulance en 
politie.

Snelheid en veiligheid

Binnen twee minuten nadat de melding 
is binnengekomen, moet de ritopdracht 
weg zijn. Er is haast bij, dus de drietonige 

hoorn en de zwaailichten worden aangezet. 
Het gaat om snelheid, maar veiligheid staat 
daarbij voorop: om goed gezien en gehoord te 
worden zijn sirenes (binnenkort tweetonig) en 
zwaailichten verplicht; ook in geval van spoed 
mag de ambulance niet meer dan 20 km per 
uur harder rijden dan de voorgeschreven snel-
heid. Gaat het harder, dan kan ook de ambu-
lancechauffeur bekeurd worden. De ambulan-
ce is binnen vijftien minuten bij het ongeval. 

Goed uitgerust
Bij een melding op de meldkamer van een on-
geval wordt gereden met een zogenaamde 
ALS-wagen (Advanced Life Support). Op deze 
volledig uitgeruste wagen rijden een chauffeur 
en een verpleegkundige. De chauffeur kan as-
sisteren: infusen en medicijnen klaarmaken, 
helpen met de brancard, spalken enzovoort. De 
opleiding hiervoor duurt zes maanden.
De verpleegkundige is meestal een verpleeg-
kundige A of HBO-V, meestal met een specia-
lisatie SEH (spoedeisende hulp), IC (intensive 
care) of anesthesie. Dat alleen is al goed voor 
vele jaren opleiding. Daar komt nog een oplei-
ding ambulancezorg bij van vier maanden.

Eerst onderzoeken
Bij aankomst bij het ongeval wordt eerst on-
derzoek gedaan voordat ze het slachtoffer 
gaan behandelen met medicijnen, een infuus 
aanbrengen of reanimeren. Een instabiele pa-
tiënt die niet ter plekke behandeld kan worden, 
bijvoorbeeld vanwege inwendige bloedingen, 
wordt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis ge-
bracht, momenteel meestal naar het GZG. De 
ambulanceverpleegkundige bepaalt de plaats, 
de meldkamer neemt contact op om 
te zien of daar plaats is.

Materieel
In deze regio zijn er overdag zes auto’s 
beschikbaar, ’s avonds vier en ’s nachts 
twee. De meldkamer zorgt dat er altijd 
een ALS-wagen beschikbaar is. Daar-
naast zijn er bedrijfswagens en een 
terreinwagen. Die laatste wordt door 
de officier van dienst gebruikt bij een 
groot ongeval waarbij meerder dien-
sten en wagens betrokken zijn. Hij co-
ordineert dan de ambulancezorg ter 
plekke.
Bij dergelijke rampen kan gebruik wor-
den gemaakt van de container met 
veel medische en verpleegkundige 
hulpmiddelen die in de Gruttostraat 
staat: de GHOR, Geneeskundige Hulp 
Onder Rampenomstandigheden. Als 
er in zo’n geval ook een Mobiel Me-
disch Team aan te pas moet komen, 
kan dat vanaf vliegveld Volkel per he-
likopter worden ingezet.

Aangrijpend
In dit werk komt het ambulanceperso-

neel in de meest bizarre, trieste en schokkende 
situaties terecht. Dat kan behoorlijk aangrijpen; 
hoe ervaren een chauffeur of verpleegkundige 
ook is, schokkende beelden blijven vaak op 
het netvlies staan. Maar ook de verhalen en 
ervaringen van mensen waarmee een profes-
sionele relatie ontstaat, neem je mee. Denk bij-
voorbeeld aan mensen in terminale processen, 
oud of jong, die je regelmatig wegbrengt om 
bestraald te worden. 

BedrijfsOpvangTeam
Ambulancepersoneel dat het moeilijk krijgt 
met traumatische ervaringen, kan gebruik-
maken van het BedrijfsOpvangTeam. Tegen-
woordig is dat ook wel eens nodig omdat de 
hulpdiensten worden aangevallen door ge-

emotioneerde omstanders. Onbegrijpelijk, als 
je ziet wat er bij komt kijken om het slachtoffer 
zo snel mogelijk zo professioneel mogelijk te 
helpen. Zou het schelen als ze daar zelf eens als 
slachtoffer zouden liggen?
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Voeten zijn de basis van uw
beSTAAN

Wees er dus zuinig op...

  Basis tarief voetbehandeling € 20,00
  Certificaat diabetes voet en reuma voet.
  Certificaat behandeling schimmelnagels.
  Bel voor een afspraak 073-6415109   

     Pedicurepraktijk
                 Agnes Gründemann
                 Lid Provoet
                 v.R.v. Kessellaan 72
                 5212 EH 
                 ‘s-Hertogenbosch

Den Bosch, mooier dan New York?
Vlak voor kerst vertrok ik met mijn man voor 
een lang weekend naar New York. Natuurlijk 
om eens uitbundig te gaan shoppen maar 
vooral ook om de echt New Yorkse kerstsfeer 
mee te maken. Hoogtepunt van ons bezoek 
zou, naast de aanschaf van een paar muy 
sexy kerstschoenen bij Manolo Blahnik, een 
rondje ijspret op de schaatsbaan van Rocke-
feller Plaza zijn. In tientallen films had ik dat 
namelijk al eens gezien en het leek me de 
meest romantische plek ter aarde. 

Hoewel het koud en guur was deze de-
cember en we maar ternauwernood op 
Newark International Airport konden 

landen vanwege de sneeuw, trokken we zater-
dagochtend 20 december toch vol verwach-
ting naar Rockefeller Center. Daar aangekomen 
wisten we ons door de menigte heen een weg 
te banen naar The Rink, the place to be voor de 
schaatsliefhebber. Met een beetje geluk kon-
den we nog meeschaatsen met de sessie van 
tien uur, want het gaat daar wel nauwkeurig op 
schema. 

Kosten voor een half uurtje ijspret: gebruik van 
de baan € 19,- en huur van de schaatsen € 9,-.  
Per persoon dus. Voor een geoefend schaatser 
vast en zeker dat geld waard. Maar ongeoefend 
als ik ben, rekende ik slechts op een voorzich-
tige afzet, gevolgd door een onvermijdelijke 
val. Al kun je niet hard vallen, want het massaal 
toegestroomde publiek voorkomt dat je al te 
veel ruimte om je heen hebt. 
Vanwege de prijs, de drukte en de Zamboni die 
aanstalten maakte om het veld op te komen, 
besloten we ons heil dan maar te zoeken op de 
schaatsbaan in Central Park. Echter vanwege 
de sneeuwval was deze schaatsbaan gesloten. 
Uiteindelijk kwam het maar niet tot dat felbe-

geerde rondje op het ijs en wat erger was, ook 
niet tot de Manolo Blahniks. Want daar kreeg ik 
van de prijs pas ècht koude rillingen. 

Ons ijsverdriet duurde niet lang want weer te-
rug in Nederland vielen we met onze neus in 
de diepgevroren boter. De aanhoudende vorst 
toverde het Prins Hendrikpark om in de Bos-
sche schaatsversie van Rockefeller Plaza. Groter, 
weidser, veel minder druk, geen tijdslimiet en 
vooral gratis! Natuurlijk miste ik wel de kolos-
sale kerstboom en de sfeervolle kerstmuziek, 
maar het geluid van kraaiende kinderen, roet-
sjende sleetjes en Bossche gezelligheid zorgde 
voor een schilderachtig tafereel. 

Column

Winter in de wijk

In het dierenpark is Laurens Brok bezig een 
wak te hakken in de bevroren oppervlakte 
van de plas waar de dieren uit drinken. Lau-

rens is bijna dagelijks te vinden in het park, 
waar hij samen met twee andere vrijwilligers 
de dieren verzorgt en het park onderhoudt.
De dieren hebben niet echt last van de kou, 
omdat ze een lekker warme wintervacht heb-
ben, vertelt Laurens. Het belangrijkste pro-
bleem dat de aanhoudende vorst veroorzaakt 
is bevriezing van de kraan en het open water. 
Voor Laurens zelf is het wel koud, maar in de 
knusse stal kan hij koffie zetten en zich opwar-
men. Hoewel hij zelf niet in de wijk woont, kent 
Laurens eigenlijk geen mooiere plek in de stad 
dan zijn dierenpark, met uitzicht over de IJze-
ren Vrouw. Hij is altijd een echt buitenmens ge-
weest en gelukkig dat hij na zijn pensionering 
dit vrijwilligerswerk kan doen. 

Het is topdrukte in 
slijperij Wellens 
aan de Willems-

vaart, waar Kees Wellens  
al 40 jaar de scepter 
zwaait. De hele dag door 
klingelt de bel van de 
werkplaats en brengen 
mensen hun schaatsen 
om ze te laten slijpen 
voordat ze het ijs op-
gaan. 
Kunstschaatsen en ijs-

hockeyschaatsen worden machinaal geslepen, 
maar hoge noren slijpt Kees met de hand, om-
dat het aanschaffen van een speciale machine 
hiervoor niet loont.
Hoewel er deze dagen veel werk is op dit ge-
bied, is het slijpen van schaatsen voor Wellens 
eigenlijk bijzaak. Meestal is hij bezig met het 
scherpen van grasmaaimachines, messen van 
horecagelegenheden of scharen van confectie-
ateliers. Het is jaren geleden dat er zo massaal 
schaatsen werden gebracht,  maar hij slaagt er 
nog steeds in deze binnen een dag voor 7 euro 
weer perfect in orde te krijgen.

Anja Hoffmann

Oeteldonk!
Carnaval in de wijk zien we niet zoveel 

meer, hooguit een groep schoolkinderen 
die op vrijdagmiddag rondom de school 

hun mini-optocht houdt.  Dat was vroeger wel 
anders toen de optocht nog gewoon door de 
van Berckelstraat en over de Pelssingel trok. Het 
gezellige volksfeest drong toen nog tot diep in 
het hart van de wijk door. 

Wat zou het mooi zijn als de ‘meziekskes’ dit 
jaar nu eens een paar honderd meter eerder 
begonnen te spelen. Dan gaan vast en zeker in 
de hele Muntel, Vliert en Orthenpoort massaal 
de hèndjes de lucht in.

Yvonne Schelle

Adressen en tel.nrs.

De vorst hield gelukkig lang genoeg aan om de 
basisbeginselen van het schaatsen weer onder 
de knie te krijgen. Met enige weemoed zagen 
we begin januari de dooi zijn werk doen en 
werd de “IJs”-eren Plaza weer gewoon de IJze-
ren Vrouw. 
Maar voordat mijn heimwee naar Manhattan 
weer de kop opsteekt, denk ik maar zo: kerst 
in New York kan dan nog wel de moeite waard 
zijn, maar van Carnaval zullen ze beslist hele-
maal niks kunnen maken. Want heb je wel eens 
een Engelse vertaling van het woord Oeteldonk 
gevonden? Nou dan!

Yvonne Schelle





Ulteam Den Bosch B.V.

Van Berckelstraat 67-69
5211 PG  ‘s-Hertogenbosch 
Postbus 3040
5203 DA  ‘s-Hertogenbosch

Tel.: 073 - 643 12 17
Tel.: 073 - 643 12 18
Fax: 073 - 643 12 20
e-mail: jooptim@wish.net

Acupunctuur
J. van Roessel

Lid NVA

Antoon der Kinderenlaan 7
5212 AA  Den Bosch
Tel. 073 - 613 53 18

P R I N T B E S T
D R U K K E R I J

K E R K D R I E L

Tel. (0418) 63 63 63 E-mail: info@printbest.nl

TIP: 
Vanaf 4 februari, elke woensdag van twee 
tot drie uur in de Slinger:
Meidenclub voor groep 6, 7 en 8.
Begeleiding: Sanne Derks en Paulien van 
Kempen, stagiaires van Divers.
Voor informatie en inschrijving:
Wim Huiskamp, tel: 06-21593823

 

Verbouwing
            de Hobbel

Hoe staat het met de verbouwing van de 
Hobbel? De kinderraad heeft Jan van Op-
dorp en Madelon Groenberg, voorzitter en 
bestuurslid van stichting de Hobbel hier-
over geïnterviewd.

De Hobbel wordt verbouwd, omdat er nu te 
weinig ruimte is. De bouwplannen staan op 
dit moment nog niet vast. Waarschijnlijk komt 
er aan de kant van de tafeltennistafel een uit-
bouw. Als het mogelijk is komt er ook een 
ondergrondse fi etsenstalling. De huidige fi et-
senstalling kan dan gebruikt worden als extra 
berging voor spelmateriaal.
Als alles meezit wordt er in de zomer gestart 
met de verbouwing; aan het eind van dit jaar 
zou dan alles klaar kunnen zijn.
Het volledige interview is op video opgenomen 
en te zien op de website van de kinderraad: 

www.kinderraaddehobbel.com

Enquête 
Kinderraad de Hobbel houdt een enquête over 
het speelgoed van de Hobbel. We willen namelijk 
nieuw speelgoed voor de Hobbel gaan kopen. 
Daarom willen we graag weten welk speelgoed 
jullie het leukst vinden.
Je kunt aan de enquête meedoen door onze vra-
genlijst in te vullen. Deze lijsten delen we uit, maar 
je kunt de vragenlijst ook zelf afhalen bij de Hob-
bel. Of nog veel eenvoudiger: vul op onze website 
www.kinderraaddehobbel.com
de vragenlijst in en stuur deze per e-mail terug.

Alvast bedankt!

De kinderraad.

Kookclub in de Slinger
Van 4 maart t/m 
22 april organi-
seert het kinder-
werk van Divers 
wekelijks een 
kookclub in de 
jeugdruimte van 
wijkgebouw de 
Slinger. De kook-
club vindt plaats 
op 8 woensdagen, 
van 16.30 uur tot 

18.30 uur en vanzelfsprekend eet je ook wat je 
gekookt hebt.
Het thema van deze cursus is: De Italiaanse 
keuken! Jongens en meisjes van 8 t/m 13 jaar 
kunnen zich hiervoor inschrijven. 
Deelname kost € 15,00 voor de gehele cursus. 
Voor meer informatie of aanmelden: 
w.huiskamp@divers.nl of 06-21593823. 

Tot ziens bij de kookclub!

Wim Huiskamp, kinderwerker Divers
Sanne Derks, stagiaire kinderwerk
Paulien van Kempen, stagiaire kinderwerk

Op woensdag 4 februari start er een nieuwe 
sportactiviteit op en rondom de Krajicek 
Playground op het Taxandriaplein.Tussen 14.00 
uur en 15.00 uur kunnen alle kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 14 jaar deelnemen aan een 
Sportinstuif.
Wekelijks is er aandacht voor een andere tak 
van sport en spel o.l.v. Edwin Smolders.
Deelname is gratis en inschrijving vooraf is niet 
nodig.
Dus als je zin hebt om te sporten, zorg dan dat 
je iedere woensdag om 14.00 uur aanwezig 
bent op het Taxandriaplein.

Edwin Smolders

carnaval door:  Wim van den Berg

wat vind je van
mijn nieuwe bril ?  

Nieuwe bril? 
Het lijkt wel of je
carnaval gaat vieren!

Sloompie!
Grote brillen
zijn weer
in de mode. 

Het zal wel.  Wacht, ik laat
je mijn nieuwe
carnavalskleding zien.

wat een idioot
masker.  Jij loopt 
met carnaval voor
joker.

Tja, het “dom blondje”
masker  is helaas de
carnavalsmode dit jaar.

Kerstmarkt Kameleon
Al vijf jaar organiseert Kameleon-west een kerstmarkt, 
waarbij de kinderen hun zelfgemaakte werkstukken 
mogen verkopen. Ook afgelopen jaar was het gezel-
lig en zeer druk op de markt. Alle kramen waren al 
ruim voor afl oop helemaal uitverkocht. Voorafgaand 
was er voor de kinderen nog een kerstmaal, een keu-
ze van de kinderraad van de Kameleon.

De opbrengst van de kerstmarkt gaat elk jaar naar 
een goed doel. Dit jaar was dat Stichting de Hobbel. 
Dat vonden de kinderen unaniem het beste goede 
doel ‘dichter bij huis’. De opbrengst was 750 euro en 
wordt binnenkort offi cieel overhandigd. 

Kijk voor meer foto’s op www.fotoos.magix.net

IJspret in de wijk
Eindelijk was het dan zover. Na 12 jaar lag er weer 
natuurijs op de IJzeren Vrouw. Veel kinderen lieten 
zich deze extra speelplaats in de wijk niet ontne-
men en zo was er enkele dagen volop wintersport 
in het Prins Hendrikpark. Een speciale gelegen-
heid voor mooie foto’s.
Kijk voor alle foto’s op: www. fotoos.magix.net 

 start sportinstuif  start sportinstuif 


