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Nederlandse CVA-vereniging ‘Samen Verder’ 
met een Taaltrainingsgroep in Den Bosch. 
Doel van de training is het behouden en waar 
mogelijk verbeteren van het taalniveau. Maar 
het draait ook om gezelligheid en elkaar 
ontmoeten. De groep komt iedere woens-
dagmiddag bijeen in de St. Teunislaan 3 van 
14.00 tot 16.00 uur. Iedereen met afasie, jong 
en oud, is van harte welkom. 
Meer weten? Bel naar mevrouw H. Ber-
tens, tel: 073 - 6219442 of neem contact op 
met het secretariaat van de vereniging, tel:  
013 - 5331035.

Kom ook volleyballen!
De recreatieve volleybalclub Sticky Fingers 
zoekt nog enkele sportieve en enthousiaste 
dames en heren. Wij volleyballen elke vrijdag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur in de gymzaal 
van de Elzenstraat. Interesse of meer informa-
tie? Bel of e-mail naar Wim van den Berg, tel: 
073-6419251, w.vandenberg@zonnet.nl.

Taaltraining voor mensen met afasie
Voor mensen die CVA (een beroerte) heb-
ben gehad en daar een taalspraakprobleem 
(afasie) aan hebben overgehouden, start de 

Dicht in de buurt

Heel helder stroomt het water
en overal ‘t gesnater
van zoveel dat daar leeft;
De zwanen drijven statig
en zijn misschien nalatig
maar wat dat ook maar geeft;
De eenden roepen dromend,
wie weet van waar hier komend,
vertellen niet hun lied;
Er is een zee van zwijgen,
van rusten en van krijgen,
wees stil, kijk en geniet! 

Net buiten onze wijk 
woont Adeleyd, die al 
vele mooie gedichten 
op haar naam heeft 
staan. Voor het project 
‘Trouw, dicht in de 
buurt’  
(zie www.trouw.nl) 
zond zij een gedicht in 
over het Prins Hen-
drikpark.  Wij kregen 
toestemming om het 
ook in onze krant te 
plaatsen. De sfeer die 
zij in het gedicht neer-
zet zal, voor degenen 
die regelmatig tijd 
doorbrengen in het 
Prins Hendrikpark, ab-
soluut herkenbaar zijn.

Nieuwe buren!
José Pennings is de trotse projectmanager van Kamers met Kansen 2Live, het woonproject dat 
begin augustus is gestart in het voormalige Nemiusklooster. De twintig bewoners zijn jonge 
mannen en vrouwen tussen de 18 en 25 jaar, die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben 
om het zelfstandig wonen onder de knie te krijgen. “We zouden voor onze bewoners geen 
betere plek kunnen bedenken dan hier”, aldus José. “Een rustige woonwijk, maar wel vlakbij 
de binnenstad, met een eigen tuin en voorzieningen zoals de supermarkt en het park in de 
directe omgeving.”

In de gezamenlijke keuken wordt regelmatig 
gekookt, soms onder leiding van een mede-
werker van het project. Het schoonmaken 

gebeurt volgens een rooster en twee bewo-
ners houden zich bezig met het aanleggen van 
de tuin. José: “Het lijkt hier eigenlijk nog het 
meeste op een studentenhuis, maar dan met 
wat meer ruimte en natuurlijk met de persoon-
lijke ondersteuning. De bewoners kunnen hier 
maximaal twee jaar blijven. Het is de bedoeling 
dat ze binnen die periode hun leven goed in 
de steigers zetten. Voor sommigen betekent 
dat het afronden van een studie, voor anderen 
het leren omgaan met geld, het wennen aan de 
regelmaat van werk of het opbouwen van een 
sociaal netwerk.”

Bas, Stephan, Jeronimo en Ferry doen aan krachttraining op het terras

Fenna is trots op haar kamer

José Pennings voor de ingang van het woonproject

Koken
De nieuwe buurtbewoners zijn erg enthousiast 
over hun ruime kamers. Een van hen is Fenna, 
die haar kamer gezellig heeft ingericht, met 
veel lichte kleuren. Het bevalt haar goed in het 
project. 
“Maar voor mezelf koken vind ik minder leuk. 
Twee keer in de week eet ik bij mijn grootou-
ders en op de andere dagen probeer ik hier 
met een paar anderen samen te koken.”
José vertelt dat sommige bewoners weinig 
familie hebben of nauwelijks contact hebben 
met hun ouders. Andere bewoners hebben 
juist heel betrokken ouders, die regelmatig op 
bezoek komen.

Huisregels
Hoewel in principe iedereen in het project vol-
wassen is en zijn eigen beslissingen mag ne-
men, zijn er een paar huisregels waar ze zich 
aan moeten houden. Zo is er een eindtijd voor 
bezoek ‘s avonds, moeten logees van tevoren 
worden aangemeld en mag er geen geluids-
overlast zijn voor medebewoners of de buurt. 
En er mag niet worden geblowd in het pand.

Tevreden
José is tot nu toe erg tevreden over de gang 
van zaken. “De jongeren zijn serieus bezig en 
er zijn eigenlijk geen problemen geweest. 
Soms is er wel eens irritatie over wie er moet 
schoonmaken of klaagt iemand dat een ander 
zijn etenswaren uit de koelkast heeft gebruikt, 
maar daar blijft het bij. Als ik met een paar van 
onze bewoners boodschappen doe en ik zie 
hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze onderling 

alle inkopen regelen voor het huishouden, dan 
ben ik echt hartstikke trots.”

Samenwerkingspartners
Initiatiefnemer van het project is woningstich-
ting Zayaz. De jongeren worden aangemeld 
door Oosterpoort (jeugdhulpverlening), Ju-
vans (maatschappelijk werk) of Cello. Andere 
samenwerkingspartners binnen dit project zijn 
het Koning Willem 1 College, de Weenergroep 
en Divers. José: “We krijgen nog dagelijks nieu-
we aanmeldingen, maar voorlopig is er geen 
plaats meer.” Over een poosje zal naast het 
woonproject een klein hotel worden geopend 
in het oude klooster. Het is de bedoeling dat 
een deel van de bewoners van 2Live hier gaat 
werken of stage lopen.

Buurtcontacten
José gaat er vanuit dat de contacten met de 
buurt zich goed zullen ontwikkelen in de toe-
komst. “We houden binnenkort onze interne 
housewarmingparty, maar daarna richten we 
ons ook naar buiten. We willen graag bij de 
buurt betrokken zijn en zoeken naar moge-
lijkheden om daar invulling aan te geven. Als 
je elkaar kent is het makkelijker om elkaar aan 
te spreken als er eens iets is, bijvoorbeeld een 
leuk buurtinitiatief of een klacht. Hier ligt ook 
een belangrijke taak voor Danny Craane, de 
jongerenwerker van Divers. Haar boodschap 
aan de buurt: ‘Stap op ons af, maak contact met 
onze bewoners en geef hen een eerlijke kans 
om echte buurtgenoten te worden!’.

Anja Hoffmann en Anja van Kleef
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Vandaag is blauw

Net nadat wij zijn komen binnenrollen na een paar daag-
jes weggeweest te zijn, gaat de bel. Het is kwart voor elf 
’s avonds en verbaasd kijken we elkaar aan. Er wordt nie-

mand verwacht. Wanneer ik van de trap afloop naar de voordeur 
zie ik dat deze nog openstaat. Vergeten te sluiten. Macht der ge-
woonte. Mijn voordeur staat namelijk overdag altijd open, wan-
neer ik thuis ben.

“Goedenavond. Woont u in dit pand?” Twee agenten staan voor de 
voordeur. 
“Uhm… Ja, ik woon hier.”
“Kunt u dat ook bewijzen?” Oei, dat is een moeilijkere vraag. Kan 
ik dat bewijzen? En hoe? Op mijn ID staat alleen mijn naam, mis-
schien kan ik dat gebruiken in combinatie met de post, die nog op 
de trap ligt? Ik word een beetje lacherig van de situatie.
“Jongens, nog even niet met die tv naar beneden komen!”, roep ik 
naar boven. Prompt hoor ik iets vallen. De kinderen spelen mee. Ik 
moet er erg om lachen. Gelukkig kunnen de agenten dat ook. Ze 
vertrekken nadat ze ervan overtuigd zijn dat ik de bewoonster van 
ons huis ben.

Terwijl ik weer naar boven loop, met de deur stevig gesloten ach-
ter mij, bedenk ik dat het eigenlijk heel goed is dat deze agenten 
hier rondlopen. Regelmatig hoor ik verhalen dat mensen balen 
van een ingeslagen autoruit of geschrokken zijn van een inbraak 
in de buurt. Dat werkt niet mee aan het gevoel van veiligheid in 
de wijk.

Echter, wanneer ik mensen vertel van voorgaande gebeurtenis, zie 
ik verbazing en ook opluchting. Oké, er gebeurt wel eens wat hier 
in de buurt, maar er wordt ook wat aan gedaan! Het ‘blauw’ be-
perkt zich niet tot kantooruren. Zij doen hun best om ons gevoel 
van veiligheid te verhogen. Bij mij is het gelukt. Bij u ook?

Leyla van Hees

Column

Wat denk 
jij…
Over wonen en de herinrichting 
op het Gheert van Calcarplein?

                                                              Leyla van Hees     

De gezichten van de 
Van Noremborghstraat
Sinds een poosje vinden er opvallend veel straatevenementen plaats in de Van Noremborghstraat. Straatfeesten, maar 
ook straatborrels in café de Kup. En dan is er nog iemand die overal bewoners loopt te fotograferen: Niels Huneker, be-
woner van de Van Noremborghstraat sinds augustus 2007. Hij vertelt over de initiatieven om de bewoners tot elkaar te 
brengen.

De Van Noremborghstraat was liefde op het eerste gezicht voor mij 
– ik voelde me er meteen thuis. Bij mijn bovenbuurvrouw ont-
moette ik Louis van den Heuvel en we bleken allebei interesse 

te hebben in het welzijn van de straat. Louis had al eens straatfeesten 
georganiseerd en stelde voor een straatborrel te houden in het café. Ik 
heb daar vrij snel een uitnodiging voor ontworpen en dat stimuleerde 
Louis weer om het groter en breder te maken. Zo groeide het uit tot wat 
de borrels nu zijn.”

Op de foto
Er doken bij de borrels veel meer onbekende gezichten op dan ze ver-
wacht hadden. Een gezichtenboek, dat was waar nu behoefte aan was! 
En zo kwam het dat Niels en buurvrouw Angela langzaam maar zeker de 
hele straat hebben benaderd en gefotografeerd. “In mei zijn we begon-
nen met de fotografie en de vormgeving van het boek. Bijna iedereen 
wilde meedoen. Inmiddels zijn we bijna rond; we verwachten dat het 
boek medio oktober klaar is - wat later dan gehoopt, maar we hebben nu 
wel bijna iedereen.” 

Veel enthousiasme
De gang zit er intussen goed in. De gewoonte om elkaar op te zoeken 
bij elkaars bankjes voor het huis wordt populair en binnenkort is er weer 
een straatborrel. “We weten nog niet hoe we het boek gaan presenteren, 
maar dat wordt vast ook weer gezellig”, zegt Niels. “Er is zoveel enthou-
siasme in de straat; ik verwacht dat er nog heel wat activiteiten zullen 
volgen, want alle nieuwe initiatieven zijn welkom.”

Anja van Kleef Niels Huneker voor de deur van zijn huis
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Nonja van Waveren  

18

Ongeveer negen maanden

Mijn vriend Sven woonde al hier. 
Ik kom zelf uit Amsterdam en ik vind de 
sfeer gezellig.

Dichtbij het centrum

Vanaf het moment dat ik hier woon, ligt het 
plein al overhoop. Ik verwacht dat het erg 
mooi gaat worden.

Attila van den Heuvel

75

Drie maanden

Ik wilde in de buurt van de binnenstad blij-
ven en vind dit plein daardoor perfect.

Dichtbij het centrum

Als de tekeningen nageleefd worden, zal 
het erg mooi gaan worden.

Ivana & Marc                   

62

Drie maanden                    

Het is eigenlijk toeval, maar Marc’s vader 
heeft vroeger op het plein gewoond. Dat 
maakt het extra leuk. We hebben het gevoel 
dat hier komen wonen een puzzel compleet 
maakt.

Dichtbij het centrum

We hopen op speeltoestellen voor de kin-
deren en veel groen.

Naam

Huisnummer

Hoe lang woon je/jullie op het plein?

Waarom ben je hier komen wonen?

Grootste voordeel?

Wat verwacht je van de herinrichting van 
het plein?



Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Frank van Berkel, 
telefoonnummer (073) 615 57 26 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

   

Project ‘Typisch Den Bosch’ van 
start in Muntel-Vliert-Orthenpoort

Proef aanpak geluidsoverlast 
De politie is op 1 augustus 2010 gestart met een proef om geluidsoverlast uit woningen effectiever aan 

te pakken. De proef geldt vooralsnog in de wijkgebieden van team Zuid-Oost. Hieronder valt ook de wijk 

Muntel-Vliert-Orthenpoort. Aan het eind van het jaar wordt de werkwijze geëvalueerd. 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het versterken van een 

netwerk van culturele instellingen in de stad, aan marketing en promotie. Vanaf 2009 is de aandacht ver-

legd naar de burgers en worden ‘de mensen in de straat’ nadrukkelijk uitgenodigd om actief deel te nemen 

aan kunst- en cultuuruitingen. ‘Typisch Den Bosch’ is een initiatief waarmee de gemeente de burgers 

uitdaagt om hun creativiteit de vrije loop te laten. 

De kleurige caravan waarmee Hanneke 
Matthijssen en haar collega Meggy Althuizen 
door ’s-Hertogenbosch trekken was op 21 
september al te zien bij het Muntelbolwerk 
en op 28 september op het Kapelaan 
Koopmansplein. Elke week wordt de caravan 
ergens geparkeerd en staat de deur wijd 
open voor de wijkbewoners. 

Doel
Wat is precies de bedoeling van het project? 
Hanneke: “Mensen hebben soms het beeld 
dat kunst een elitaire bezigheid is, alleen 
bedoeld voor  professionele kunstenaars. Wij 
willen laten zien dat kunst juist dicht bij je 
staat. Veel mensen zijn hartstikke creatief, 
soms zonder het te beseffen. Wat wij doen is 
het verzamelen en uitvoeren van ideeën die 
buurtbewoners hebben om hun omgeving 
op een creatieve manier mooier en gezelliger 
te maken. 

Vele ideeën
Kun je een paar voorbeelden geven? “Nou, 
toen we bij het Muntelbolwerk stonden 
kwam tijdens een spontane brainstorm het 
idee naar voren om een drijvend podium op 
de IJzeren Vrouw te plaatsen. De komende 
maand gaan we met een leuke groep 
mensen aan de slag, wie nog mee wil doen: 
meld je aan!”, vertelt Hanneke. “In Zuid is 
een groot quiltkleed gemaakt door een 
groep vrouwen, dat hebben zij 

gepresenteerd tijdens de familiepicknick in 
het Zuiderpark. Het was prachtig! Elke vrouw 
krijgt het door haar gemaakte stukje van het 
kleed terug in een lijstje – het kan zo aan de 
muur. En onder leiding van een kunstenares 
en scouts hebben kinderen groene pannen-
koeken gebakken en een grote moerasdraak 
gemaakt.”

Typische mensen
“Je ziet dat we inspelen op heel verschillende 
ideeën en we vinden altijd ‘ typische’ mensen 
die hun eigen idee in samenwerking met een 
professional uitvoeren”, gaat Meggy verder. 
“We zijn begonnen in januari en inmiddels 
bruist het van de initiatieven, kijk maar op 
onze website, daar staan ze allemaal!” 
Typisch Den Bosch en Boschtion media 
krijgen versterking van twee stagiaires van 
het KW1College. Zij reizen de komende 
maanden mee met de caravan om alle 
ontmoetingen en projecten vast te leggen 
voor Boschtion TV.

Wildbreien 
Een bijzonder plan in uitvoering is het 
brei  project van Corrie van Rijthoven. Zij werkt 
al maanden aan een groot gebreid kunstwerk, 
waaraan al heel wat Bosschenaren inmiddels 
hun ‘steekje’ hebben bijgedragen. Hanneke: 
“Als we genoeg meters bij elkaar hebben 
gebreid gaan we ergens in de stad een saai 
plekje opvrolijken, door steen en staal te 

Geluidsoverlast wordt meestal veroorzaakt 
door dezelfde personen. Het gaat vaak om 
personen die hun muziek te hard, of op 
ongewenste tijdstippen, aanzetten. De 
over last houdt vaak lang aan, waardoor de 
politie herhaaldelijk om inzet gevraagd 
wordt. 

Aanpak
Door een consequente aanpak wordt 
getracht geluidsoverlast te bestrijden. 
De aanpak is als volgt wanneer de agenten 
ter plaatse komen:  

1.  Bij een eerste waarneming van 
geluidsoverlast krijgt de veroorzaker een 
waarschuwing van de politie. Die 
waarschuwing houdt in dat bij een 
volgende waarneming er proces-verbaal 
wordt opgemaakt. Er wordt ook een 
waarschuwingsbrief verstuurd.

Werk mee aan 
een schone stad
Losliggende stoeptegels gezien? Een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speel toestellen? Last 
van zwerfvuil, hondenpoep of graffi ti? Of van 
auto’s die fout geparkeerd staan? Ziet u dat 
illegaal afval is gestort of water is vervuild? 
Merkt u dat een rioolput is verstopt? Of dat 
het groen nodig aan onderhoud toe is? Meld 
problemen in de openbare ruimte en werk 
mee aan een schone stad.

2.  Bij een tweede waarneming van 
geluidsoverlast wordt er proces-verbaal 
opgemaakt. 
Daarnaast krijgt de veroorzaker een 
waarschuwing. 
Deze houdt in dat de politie bij een derde 
waarneming geluidsapparatuur in beslag 
kan nemen. 
Ook deze keer wordt een begeleidende 
waarschuwingsbrief verstuurd. 

3.  Bij een derde waarneming van geluids-
overlast wordt wederom proces-verbaal 
opgemaakt en wordt geluidsapparatuur 
in beslag genomen. 
De veroorzaker krijgt van de agenten te 
horen dat dit voortaan de manier van 
handelen is. 
Bij de eerstvolgende melding wordt 
wederom de geluidsapparatuur in beslag 
genomen en proces-verbaal opgemaakt. 

Samenwerken
De politie werkt samen met onder meer 
het Openbaar Ministerie, de gemeente, 
woningbouwverenigingen en buurt-
bemiddeling om geluidsoverlast te 
bestrijden. Ook de wijkagenten spelen 
een belangrijke rol. Als u last heeft van 
geluidsoverlast meldt dit dan bij de 
politie via: 0900 - 88 44. 
Daarnaast blijft het van belang om 
geluidsoverlast ook altijd te melden bij 
de woningbouwvereniging in het geval 
dat deze de eigenaar is van de woning 
van de veroorzaker.

Wijkgebieden team Zuid-Oost
De proef geldt vooralsnog in de 
wijkgebieden van team Zuid-Oost. Op 
www.politie.nl/Brabant-Noord/bureaus/
politie kunt u terugvinden om welke 
wijken het gaat. 

verpakken in onze haak- en breiwerken. 
Misschien ligt die plek wel in de Vliert of in de 
Muntel. We hebben al een heleboel breiers, 
maar er kunnen nog veel meer mensen 
meedoen. Ook beginnelingen zijn welkom, 
want we hopen met dit project het breien en 
haken weer helemaal in de mode te 
brengen.”

Typisch Hanneke
Hanneke is superenthousiast over alle 
contacten die ze heeft en over de boeiende 
initiatieven die Typisch Den Bosch voort-
brengt. “Ik vind het vooral geweldig als de 
mensen met wie ik samenwerk ontdekken 
wat ze allemaal in huis hebben, terwijl ze 
van zichzelf dachten dat ze helemaal niet 
creatief waren. Als dat gebeurt, ja, dan is 
mijn missie geslaagd!”

Meggy (links) en Hanneke in hun caravan

De koffi e staat klaar!
De caravan staat de komende maand op 
de volgende plaatsen: dinsdag 19 oktober 
Kapelaan Koopmansplein, woensdag 
27 oktober Sancta Maria Mavo, dinsdag 
2 november Speelveld Orthenpoort, 
dinsdag 9 november Kapelaan 
Koopmansplein. De koffi e staat klaar! 
Meer informatie? Kijk op 
www.typischdenbosch.com of stuur een 
mailtje aan info@typischdenbosch.com

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, oktober 2010

Editie Wijkkrant Muntel/Vliert/Orthenpoort



Acupunctuur
J. van Roessel

Lid NVA

Antoon der Kinderenlaan 7
5212 AA  Den Bosch
Tel. 073 - 613 53 18
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mooi rood is niet lelijk

�itsend!

Hoe vind je mijn
nieuwe kapsel?

Het heet “coupe
ondergaande zon”. Ik noem het liever

“coupe vuurtoren”.

Waar slaat dat nou weer op?

Kunst in de Muntel tijdens de kindervakantieweek

De regen van gisteren heeft het veld geruimd voor een wazig zonnetje. Het is de tweede dag van de Kindervakantieweek met dit jaar als thema ‘Kunst’. 
De populairste dag: we gaan hutten bouwen. Om tien uur zijn wij, de vrijwilligers, er na een goede kop koffie, helemaal klaar voor. Pallets? Check. Spijkers? 
Check. Hamers? Check. Verf? Check. Dit alles, in combinatie met het goede humeur van de kinderen, belooft dat de dag een succes wordt. 
Nadat de groepjes verzameld zijn en ieder zijn materialen ontvangen heeft, gaat iedereen als een speer aan de slag. Elke groep heeft zijn eigen tactiek, die 
varieert van het hebben van een bouwtekening tot totale artistieke vrijheid. Het duurt niet lang voordat de bouwsels de naam ‘hut’ waardig zijn. 
Het Taxandriaplein is veranderd in een menselijke mierenhoop, met alleen maar werkmieren. Vandaag is er geen verschil. De kinderen die, later in de va-
kantie, luxe reizen naar verre landen gaan maken, zitten amicaal naast degenen, voor wie de Kindervakantieweek al jaren het enige hoogtepunt van de 
vakantie is. Zoals het hoort. 
De zon lijkt te weten dat ze nodig is. Ze straalt zo hard, dat al snel parelende zweetdruppels op voorhoofden zichtbaar worden. Er wordt hier stevig door-
gewerkt. Kinderen en vrijwilligers, allen even gemotiveerd. Het enige doel is winnen en moet daar even een kwast voor bij de buren ‘geleend’ worden: het 
zij zo. 
De lunch wordt genuttigd als noodzakelijk kwaad, drankjes gaan razendsnel rond. Eten en drinken is ondergeschikt. Iedereen heeft maar vier uur de tijd 
voor het maken van de hut, want dan komt de jury. Tegen tweeën worden nog snel de laatste details aangebracht: wat bloemetjes, gordijnen, een plankje 
om de boel er nog mooier uit te laten zien. De jury heeft er een zware dobber aan, maar uiteindelijk mag groep één met de eer gaan strijken. 
Tip voor volgend jaar: De winnaars waren degenen met de bouwtekening! 
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    * Integrale massagetherapie 
     begeleiding voor volwassenen en kinderen 
 
    * Massagecursussen 
     leer masseren met intuïtie en gevoel 
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