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Bouwen aan de Kameleon
Marjon Adriaansen is sinds twee jaar direc-
teur van basisschool de Kameleon, locatie 
West. Al snel na haar indiensttreding kreeg 
ze te maken met een grote uitdaging. De 
verouderde gebouwen aan Antoon der Kin-
derenlaan en de Leonardus van Veghelstraat 
moesten worden afgebroken om plaats te 
maken voor een spiksplinternieuwe school. 
Die nieuwbouw is inmiddels in volle gang. 
Tijd voor een update.

Hoe gaat het met de bouwactiviteiten?

Marjon: “We liggen mooi op schema. Op 
23 november hebben we gevierd dat 
het hoogste punt was bereikt. We stre-

ven ernaar om de nieuwe school in augustus te 
betrekken, bij de start van het nieuwe school-
jaar. 
Er moet natuurlijk nog wel veel gebeuren. Op 
dit moment buigen de leerkrachten zich over 
de inrichting. Welke kleuren willen we, welke 
spullen kopen we, de indeling van kantoor-
ruimten, dat soort zaken.”

Kun je vertellen hoe de nieuwe school eruit 
gaat zien?
“De Kameleon wordt samen met Kanteel een 
kindcentrum; ook de Buitenschoolse Opvang 
(ook van Kanteel) komt in het pand. Dat be-
tekent dat kinderen vanaf twee jaar en drie 
maanden gedurende hun hele kindertijd bij 
ons terecht kunnen voor opvang en onderwijs. 
Het nieuwe gebouw heeft 16 lokalen op drie 
verdiepingen, een aula, en gangen die zo breed 
zijn dat ze kunnen worden betrokken bij de les-
sen, bijvoorbeeld door daar kleine groepjes te 
laten werken.” 

Wat vind je belangrijke verbeteringen ten 
opzichte van de oude situatie?
“Ten eerste natuurlijk dat alles fris en nieuw 

is en dat de onderlinge contacten en samen-
werking tussen de leerkrachten nu veel mak-
kelijker wordt. We hebben straks een lift in de 
school, waardoor hij beter toegankelijk is voor 
kinderen of ouders met een handicap en we 
hebben een aula voor grote bijeenkomsten.  
Er zijn glazen schuifpuien als verbinding met 
de gang, waardoor er goed zicht is op wat er 
in de gang gebeurt. Daar kunnen kinderen uit 
verschillende groepen iets samen doen, zoals 
voorlezen of een project. Doordat er veel glas 
is, heeft het allemaal een heel open karakter. 

Digitale schoolborden hebben we al, maar bij 
de kleuters komen nog verplaatsbare touch-
screens. In groep 4 is net een pilot is gestart 
waarbij de kinderen oefenen op tablets, terwijl 
de juf mee kan kijken op haar eigen computer. 
Zo kan ze direct zien waar veel problemen ont-
staan met de lesstof, zodat ze direct dat onder-
deel nog eens uit kan leggen. 

En dan het nieuwe gymnastieklokaal, natuur-
lijk. Nu moeten de kinderen met de bus naar 
Harendonk-Reit, straks steken ze het school-

Column

De zomervakantie…

De zomervakantie ligt nog ver 
voor ons. Toch is het leuk om 
vooruit te kijken en alvast plan-
nen te maken. Zoals in de afgelopen jaren ga ik 
samen met een vriendin op huizenruil in Europa. 
We zijn ervaren op dit gebied en genoten in de 
afgelopen zes jaar van mooie vakantieplekken 
in Europa. Zo vierden we vakantie in een cen-
traal-wonenproject in Amsterdam, een rijtjes-
huis in Oegstgeest, een appartement met zicht 

op zee in Nice, een huis in Potsdam/Berlijn, een 
appartement in Caen in Bretagne en laatstelijk 
een schattig huisje vlakbij Parijs. 

Een home-exchange begint met tijdig zoeken 
op de huizenruilsite. Wordt het een huis met 
zwembad in Spanje, een optrekje in Italië of 
een stulpje in Frankrijk. Misschien toch eens 
naar New York? 
Dit jaar ontvingen we een uitnodiging voor 
een swap (Engels voor ruilen) uit Zuid-Enge-
land. Een plaatje van een huis, leuke serre en 
een tuin met een eigen beekje. Lekker, mocht 
de hitte toeslaan. Dit alles midden in de mooie 

plein over en dan zijn ze er. Het gymnastieklo-
kaal krijgt ook veel nieuwe spullen. Net als voor 
de oude school gold ook voor het gymlokaal 
dat er de laatste jaren weinig is vervangen, om-
dat we wisten dat er nieuwbouw ging plaats-
vinden.”

Zijn de ouders en de kinderen ook betrok-
ken bij de nieuwbouw?
“ Ja, ze leven echt mee. We vinden het belang-
rijk dat ouders zich betrokken voelen bij de 
school en dat de kinderen weten wat er gaat 
veranderen. Een groep ouders houdt zich nu 
bezig met de inrichting van de speelplaats en 
met activiteiten rond de feestelijke opening. 
De kleuters hebben een thema ‘bouwen’ ge-
daan en ook een bezoekje gebracht aan de 
bouwplaats. De kinderen van groep 6 gaan een 
tijdscapsule maken; die wordt bij het nieuwe 
gebouw begraven.
Je kunt merken dat het vooruitzicht van een 
mooi en functioneel gebouw nieuwe ouders 
aantrekt. Maar zo lang het voor de leraren 
mogelijk is elk kind goed te kennen vind ik de 
school niet te groot, dus nieuwe aanmeldingen 
zijn nog welkom.“

Kunnen jullie het nog even uithouden in de 
noodgebouwen?
“Voorlopig gaat dat prima. De lokalen zijn goed 
te verwarmen en we hebben genoeg ruimte 
voor de klassen die er gebruik van moeten ma-
ken. Wel is de speelplaats aan de kleine kant. 
Vandaar dat we tijdens de pauzes vaak uitwij-
ken naar het openbare speelterrein hiernaast. 
Bovendien weten we dat het nog maar een half 
jaar duurt, dat helpt natuurlijk ook. 
Maar ik kijk er al wel naar uit dat we in decem-
ber Sinterklaas kunnen verwelkomen in onze 
eigen aula! “

Anja Hoffmann

Kijk voor meer informatie op www.kbsdekameleon.nl 

Marjon Adriaansen bij de nieuwbouw.
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Bouwbedrijf  Hendriks werkte ook in de winterkou verder aan bouwproject De Cavalier.  De kraanmachinist had een prachtig uitzicht op onze besneeuwde wijk.                                                                                               Foto’s: Tino Couwenberg.

streek Devon, waar je fijn kunt wandelen en 
fietsen. De Engelsen ruilen met het huis van 
mijn vriendin uit Zwolle, zij willen graag ook 
Den Bosch verkennen en ze verblijven dan in 
mijn huis in de Muntel. 

Als voorbereiding heb ik foto’s gezonden en 
een beschrijving van de wijk gemaakt, en wat 
hebben we een leuke wijk! 
Dichtbij natuurlijk de tips voor de daily shop-
ping bij de Coop, het malse lamsvlees van de 
Marokkaanse winkel op de hoek, het super 
brood bij de verse bakker De Groot….en na-
tuurlijk niet te vergeten de Mediterrane keu-

ken van La Cocotte 
en Italiaans restau-
rant aan de Van der 
We e g h e n s i n g e l . 
Oh, ik vergeet alle 
heerlijke friteszaken 

in de directe omgeving en de kip bij de Bar-
nies Kipcorner. En dat allemaal op 2 minuten 
lopen… Zou ik eigenlijk wel op vakantie gaan 
met zoveel leuks in de buurt? 

Koosje de Leeuw

Koosje zoekt haar favoriete vakantieplekje op 
www.huizenruil.com
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HULP BIJ HET ORGANISEREN VAN 
PRAKTISCHE ZAKEN 

Chaos in uw huishouden en 
administratie? 
Niets meer kunnen vinden?
Door allerlei redenen de tijd er niet 
voor hebben of nemen?
Ik kan u daarbij helpen! Samen met u 
stap voor stap opruimen. Weer orde en 
structuur aanbrengen zodat u weer rust 
heeft in uw hoofd om met andere 
dingen bezig te zijn.
Maak gerust vrijblijvend een afspraak.

LEEUWZORG
Leeuwzorg@gmail.com
06-49803467 KvK:55833624

 

 
 
      
  
Iedereen komt in een maand wel eens geld 
tekort. Maar wat doet u als dit een 
terugkerend probleem wordt? 
Hoe houdt u de financiële zaken op orde 
wanneer u (onverwacht) werkloos of 
arbeidsongeschikt wordt? Dat is niet altijd 
gemakkelijk. 
 
Een budgetcoach schept orde in de chaos. 
Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? 
 
Mail of bel vrijblijvend.  
 
trudy@jonkersbudgetadvies.nl 
06-51074898 
www.jonkersbudgetadvies.nl 

 

CreActivity, een bijzondere winkel
We doen het niet vaak, schrijven over een commerciële instelling in de wijk, maar deze winkel 
heeft deze maand bijzondere nieuwswaarde: hij is genomineerd als creatiefste winkel van het 
jaar! Els Lemmens en Toon van Rijnsoever wilden dat graag eens bekijken.

Op een winterse dag met een dikke laag 
sneeuw lopen Els en Toon naar binnen 
bij winkel CreActivity, op de hoek van 

de Van der Weeghensingel en de Hennequin-
straat Een vrouw verwelkomt hen: “ Anoesjka 
de Waard.”

Els loopt verwonderd rond: “Wat een ruime 
winkel en wat is hier veel te krijgen!” Nog vóór 
het interview echt begint heeft ze al een paar 
mooie oorbellen ingedaan en afgerekend.

                        Wanneer begon je? 
“Ik begon in 2009 met een atelier 
aan huis. Ik dacht: ik wil dingen 
maken, zoiets als een hobby, crea-
tieve workshops geven. Van liever-
lee kwamen er enthousiaste dames 
workshops doen. Omdat ze ook 
thuis aan de slag wilden, klopten 
ze bij mij aan voor materiaal. Zo 
begon de webwinkel en een klein-
schalige winkel in het atelier. En nu 
zit ik in een groot winkelpand aan 
Hennequinstraat .”

De winkel
Als je in de winkel rondkijkt, valt de 
grote verscheidenheid op van ma-
terialen waarmee gewerkt kan wor-

den. Ook liggen er uitgewerkte voorbeelden. 
Els pakt iets van de plank vlakbij de aanschuif-
tafel vooraan in de winkel: “Ik zie hier een inge-
wikkeld gebreide sjaal, heb jij die zelf gebreid?”
Anoesjka: “Ja, ik brei veel. Ik zal het even uitleg-
gen. Hier...” ze loopt weg om een voorbeeld te 
pakken, “Ik ben net begonnen met zo’n sjaal, 
kijk maar...” Het resultaat is verbluffend.
Nog een vraag: “Stel je voor, een moeder en 
twee kinderen komen op een saaie dag de zaak 
binnen en kijken enthousiast rond, en vragen 
of ze iets mogen maken...wat dan?”

“Dat mag natuurlijk, ja, dat kost vijf 
tot tien euro per persoon, inclusief 
het materiaal. En weet je wat leuk 
is? Je spaarvarken pimpen! Om het 
te pimpen mag je kiezen uit be-
plakken met vrolijk papier of met 
bolletjesklei. Voor de lezers van de 
Wijkkrant heb ik een heel speci-
ale aanbieding. Knip de bon uit en 
kom ermee naar de winkel. Je zult 
zien dat het leuk wordt.”

Nominatie
“Je winkel is genomineerd als ‘Crea-
tieve winkel van het jaar 2013’ door 

de Stichting Creatief Netwerk.” Wat gaat er dan 
door je heen?” “Ja, spannend,” zegt Anoesjka 
de Waard, “De uitslag wordt begin februari be-
kendgemaakt op de vakbeurs KreaVak. Ik hoop 
natuurlijk wel dat ik win.”

En ze heeft gewonnen! CreActivity heeft de 
eretitel “Dé creatieve hobbywinkel van Neder-
land-2013”. Knip de bon op de Juniorpagina uit 
en ga aan de slag in die creatieve winkel.

Els Lemmens en Toon van Rijnsoever

Nog even, en dan…..
Els Lemmens en Toon van Rijnsoever infor-
meren naar de Fietsclub, één van de acti-
viteiten van de Ouderenactiviteitencom-
missie van Divers voor Muntel, Vliert en 
Binnenstad. Zij praten met Tjeu Diesveld en 
tijdens het gesprek schuift ook Henny van 
den Bogaard aan.

Het is winterstop, het vriest en vanwege 
de sneeuw ga je als oudere voor je ple-
zier niet naar buiten. Tjeu Diesveld trekt 

de fietsclub. En dat moet je vooral ook heel let-
terlijk opvatten: hij is degene die altijd voorop 
rijdt, het tempo aangeeft en de route bepaalt. 
Hij zegt: “Straks is het maart en als iemand dan 
vraagt: “Wanneer begint de fietsclub weer?” 
dan zeg ik, “Als het niet regent en we zijn met 
een club van zes personen, dan begin ik weer.”

En dan gaan jullie weer voor de zoveelste 
keer?
“Ja, de Fietsclub bestaat al zo’n 25 jaar. Ik kwam 
er na mijn pensioen bij, zo’n twintig jaar gele-
den.

Iemand uit de straat bracht mij op het idee: 
“Kom mee fietsen!” en dat deed ik. De Fiets-
club bestond toen dus al.” Tjeu Diesveld lacht. 
“In die tijd gingen ze ook op zondag eerst de 
fietsroute  van maandag uitproberen of hij 
wel geschikt was om samen te rijden. Ha, dat 
is snel veranderd toen ik erbij kwam. Ik had bij 
een Waterbedrijf gewerkt; ik kende alle wegen 
en weggetjes in de wijde omgeving. Knoop-
puntenroutes heb ik ook niet nodig. Ik weet 
overal precies waar we zijn en hoever we van 
huis zijn. Een fluitje van een cent. We rijden ie-
dere maandag precies om 13.00 uur weg bij De 
Slinger. Niet eerder, niet later. Een Bosch’ kwar-
tiertje, daar doen we niet aan.”

Met hoeveel mensen fietsen jullie elke 
week?
Henny van de Bogaard is aangeschoven. “Ik sluit 
altijd de rij, als laatste man”. Henny en Tjeu den-
ken na over het aantal deelnemers. “Het aantal 
is wisselend, maar er zijn er altijd voldoende. In 
de zomer stoppen veel activiteiten, maar dan 

organiseert Divers twee weken 
De Zomerschool met allerlei 
workshops. Een daarvan was dit 
jaar: fietsen. Een aantal mensen 
is toen bij ons blijven fietsen.” Ze 
grinniken: “Gelukkig komen ze 
niet allemaal! Dan wordt het te 
druk.”
Els wil ook een keer mee: “Ik heb 
wel een ligfiets met drie wielen. 
Mag dat?”
“Ja, dat mag wel. Dan kiezen we 
geen smalle bospaadjes. Wil je 
mee?”  “Ja, één keer…”

Wordt er ook gepicknickt? 
Ze lachen. Elke tocht bestaat uit vier delen. 
Na tien kilometer is de eerste stop en gaat de 
snoeptrommel rond. Na twintig kilometer is er 
altijd een terras om wat te drinken. Na dertig 
kilometer is de laatste stop voor de fruithap. 
Rond 17.00 uur zijn ze dan weer terug bij De 
Slinger. De geplande veertig kilometers zitten 
erop.

Voor aanmeldingen 
en verdere inlichtingen:

Tjeu Diesveld
Telefoon: 073 6412517

Els Lemmens en Toon van Rijnsoever

Henny van den Bogaard(l) en Tjeu Diesveld(r). 

Foto’s Henny van den Bogaard
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

leefbaarheid in je eigen wijk te doen, meld 
je dan aan: mail naar bas.lucius@brabant-
noord.politie.nl., dan zal ik een afspraak met 
je maken om de functie van BIN-coördinator 
verder toe te lichten.”

Bas Lucius, wijkagent Muntel/Vliert/Orthen-
poort: “Stel dat er in onze buurt een paar keer 
is ingebroken en wij weten bijvoorbeeld dat 
de verdachten mogelijk in een gele Volkswa-
gen Polo rijden. Dan kunnen wij daar een BIN-
bericht van maken: per e-mail sturen we het 
naar het BIN. Of: een BIN-lid ziet iets onregel-
matigs in de wijk en maakt het kenbaar per e-
mail via de BIN-coördinator. Direct bellen met 
de politie kan ook, natuurlijk, als het dringend 
is. Soms is dat nodig, bijvoorbeeld als je die 
gele Polo in de wijk ziet, of iets verdachts wat 
meteen onderzocht moet worden. Voor echte 
spoed bel je dan 112, anders 0900-8844 (geen 
spoed, wel politie).”

Kan ik meedoen?
Ja graag! Daarmee lever je een belangrijke 
bijdragen aan een prettige en veilige buurt. 
Meewerken is veilig, zonder risico, en het 
verhoogt het veiligheidsgevoel als we samen-
werken aan een positieve leefomgeving.
Bas Lucius:“Voor de wijk Muntel/Vliert en 
Orthenpoort zijn we nog op zoek naar BIN- 
coördinatoren. Mocht je interesse hebben 
om op deze manier iets voor de veiligheid en 

BIN betekent  BuurtInformatieNetwerk. 
Het gaat over veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk – wie wil dat nu niet?

In het BIN werken drie partijen samen: 
bewoners, politie en gemeente. In een 
e-mailnetwerk wisselen ze informatie 
met elkaar uit, zodat politie en gemeente 
optimaal kunnen werken aan veiligheid 
en leefbaarheid. Doel: een fijnere en veili-
gere buurt met minder criminaliteit.

Hoe werkt het?
Politie en gemeente sturen relevante 
informatie naar de BIN-coördinator. Deze 
stuurt de informatie per e-mail door naar 
aangemelde BIN-leden in de vorm van een 
BIN-bericht. BIN-leden kunnen op deze 
berichten reageren door de email van de 
BIN-coördinator te beantwoorden. De BIN-
coördinator stuurt het antwoord dan door 
naar de politie en/of gemeente. 

Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen 
op Facebook

Handig: 
de afval-app
Nee, het gaat niet over diëten en lijnen; de 
afval-app van de afvalstoffendienst is mis-
schien nog wel nuttiger: hij stuurt je een be-
richtje op smartphone of tablet als de con-
tainer naar buiten moet, of het oud papier.

Onmisbaar, de afvalkalender waarop je 
ziet wanneer de verschillende soorten afval 
worden opgehaald.  En omdat de afvalstof-
fendienst met zijn tijd meegaat, zijn er nu 
meer manieren om die kalender te pakken te 
krijgen:

1. Ga naar http://afvalstoffendienst.s-herto-
genbosch.nl/bewoners/s-hertogenbosch/
afvalkalender-en-app en download daar de 
app, voor iPhone en iPad of voor Android. 
De app geeft niet alleen het volledige 
overzicht van alle ophaaldagen, maar ook 
een berichtje als het tijd wordt om het afval 
buiten te zetten. En meer: kan de dienst niet 
rijden, bijvoorbeeld vanwege noodweer, of 
zijn er inhaaldagen in verband met feestda-
gen? Ook daarvan krijg je meteen bericht.

2. Geen smartphone of tablet? Op hetzelfde 
internetadres kun je ook je persoonlijke af-
valkalender 2013 downloaden: je kunt hem 
niet alleen direct inzien, maar krijgt ook een 
pdf in je e-mailbox, zodat je hem zelf kunt 
printen.

3. Natuurlijk is de oude vertrouwde papieren 
afvalkalender er ook nog: bel 615 51 55, 
geef postcode en huisnummer en de mede-
werkers van de afvalstoffendienst 
printen hem uit. 
Binnen een paar 
dagen ligt hij op 
de mat.

Wat is BIN?

Intussen op het Akeleiplein …
In de vorige Wijkkrant beschreef Toon van Rijnsoever hoe de bewoners van 
Orthenpoort werden uitgenodigd om hun Akeleiplein op te pimpen: wijkmana-
ger Manon Karssen en Julia Dabekaussen, van Divers wezen hen op de website 
www.Pimponzebuurt.nl, waar ze hun wensen voor de inrichting van het Akelei-
plein kenbaar konden maken. Hoe staat het er intussen mee?

William Jans, ontwerper van de gemeente: “De eerste fase van Pimponzebuurt Ake-
leiplein is afgerond: 35 bewoners hebben op de site hun wensen aangegeven. De 
buurt wil vooral dat het een groen plein wordt, in de zon, met plekken waar je in de 
schaduw kunt zitten. Het moet een actief plein worden, met sport- en spelvoorzie-
ningen, uitdagend, niet te vol maar ook niet te leeg. En het mag van de bewoners 
best eigentijds en uitbundig worden vormgegeven. Ze vinden het belangrijk dat 
het plein altijd levendig is; het moet open en gastvrij zijn voor iedereen, met voor 
de kleintjes misschien een wat meer besloten deel.”

Een actieve plek
Op de website is gebleken dat de meeste bewoners hun plein zouden willen zien 
als een plek waar de jonge kinderen fijn kunnen spelen en de oudere kinderen en 
jongeren zich kunnen vermaken, of gewoon lekker mogen hangen. Een sportveld 
wordt vaak genoemd: een voetbalkooi of pannaveld, een basketbalveldje… Wat 
van sommigen weg mag: de populieren rond het plein, vanwege de pluizen in de 
zomer. Maar dan wel graag andere bomen: fruitbomen misschien, of leibomen.

Stem op je favoriete ontwerp
William Jans: “De tweede fase van het ontwerp gaat nu in: op de site plaatsen 
we een aantal voorbeelden; de bewoners kunnen stemmen op wat ze het 
meest aantrekkelijk vinden. Zo hebben we de grootste kans dat er een ontwerp 
ontstaat dat de meeste bewoners bevalt. Het is de bedoeling dat het bewoners-
ontwerp in april klaar is.”

PimpOnze
Buurt

Ga vandaag naar 
http://akeleiplein.pimponzebuurt.nl en doe direct mee!

De afgelopen weken hebben 35 mensen hun eigen plein gecreëerd op:http://akeleiplein.pimponzebuurt.nl

Vanaf vandaag kun je stemmen op 20 plaatjes om je plein vorm te geven! Denknu mee en bepaal hoe je plein eruit komt te zien!

HOE ZIET JOUW PLEIN ERUIT?
Rustig park of een creatieve speelplaats?

Hoe staat het met de herinrichting van de Pelssingel?
Bewoners van de Pelssingel vroegen zich af wanneer de 
werkzaamheden van de herinrichting zouden beginnen. 
Hamid Azimi, projectleider van de afdeling Realisatie en 
Beheer, geeft opheldering.

Wat is de stand van zaken?
“In de eerste helft van 2013 gaan we beginnen - de bewoners 
krijgen nog een brief over de precieze startdatum. 
Het gaat zo’n 20 weken duren, en dit is wat we gaan doen:
•	 de	bestaande	straatverharding	verwijderen	en	de	nieuwe	

aanbrengen,
•	 voetpaden	en	parkeerplaatsen	herinrichten,
•	 drempels	aanbrengen,
•	 groen	aanleggen,
•	 de	riolering	vervangen	en
•	 de	lichtmasten	verplaatsen.”

Waarom wordt het werk later uitgevoerd dan oorspronke-
lijk gepland?
“We hebben besloten dat het veel beter is om de rioolwerk-
zaamheden in de eerste helft van het jaar uit te voeren. De bo-
men lopen dan veel minder risico en er is veel minder overlast 
dan wanneer je in oktober zou starten, zoals we eerst van plan 
waren. Dan zou je immers in de winter in moeilijke omstandig-
heden terechtkomen, met de vorst. Met beter weer gaat het 
allemaal veel sneller.” 

Kunnen we overlast verwachten?
“Ja, daar kunnen we niet omheen; het verkeer zal moeten wor-
den omgeleid. De bewoners krijgen daar nog een afzonderlijke 
brief over.”
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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

 
Massagepraktijk 

 
 

    * Integrale massagetherapie 
     begeleiding voor volwassenen en kinderen 
 
    * Massagecursussen 
     leer masseren met intuïtie en gevoel 
 
 
   Frederik Hendriklaan 79 5212BC Den Bosch 

073 6144661 
www.helenderksen.nl 

 

 winterwedden    

Doe niet zo gek!
Dat is toch nodig,
anders bevries je.

oké. Ik wil wel eens zien of
je echt zo stoer bent.

Nee hoor!
Wedden dat ik geen
warme kleding nodig
heb in de kou! 

Belachelijk! Iedereen
loopt in dikke kleding 
te waggelen als het gaat
sneeuwen. Slappelingen!

Hopelijk is
ze me niet
vergeten 
anders sta
ik hier de 
hele nacht.

Dit was niet
zo'n slimme
weddenschap.

    
       De bon hieronder kan je uitknippen. Op bladzijde 2 lees je meer over deze winkel

                     lachen in de winter

        schaatsen op de stoep

de sliert van de Vliert

Het heeft weer eens lekker gevroren. We 
weten wat dat hier betekent: Je raakt be-
smet met het ijsvirus en krijgt schaats-
koorts. De schaatskriebels zijn daarna 
niet meer te stoppen. Helaas vroor het 
niet hard genoeg voor open water. Er 
moest dus op veel plaatsen naar noodop-
lossingen gezocht worden.

Ook op de Orthenseweg hebben enkele 
buurtbewoners hun mouwen, ondanks de 
kou, opgestroopt. Pim van Rooijen, Richard 
van Breukelen en Erik Krol hebben een klein 

De Stijl, De Hobbel, Divers, De Kameleon 
en De Slinger hebben dit jaar samen een 
kerstactiviteit georganiseerd. De dag was 
geslaagd, alleen het ophangen van de zelf-
gemaakte kerstversieringen viel niet mee!

ijsbaantje gemaakt. Voor hun woningen op 
de stoep, hoek Orthenseweg/van Rijckevor-
sel van Kessellaan. Het is al de tweede keer 
dat ze dit doen. Het initiatief voor de IJsbaan 
komt van Pim. Hij heeft daarom voor de grap 
de eretitel “ijsmeester” gekregen. Het was 
deze keer extra lastig omdat het niet zo hard 
vroor. Het duurde minstens vijf nachten voor 
de ijslaag dik genoeg was. Daarna kon de ijs-
meester het sein: “veilig” geven. De kinderen 
uit de buurt hadden er waarschijnlijk lang 
naar uitgezien want het baantje werd met-
een druk bezocht.

De matige vorst kwam de kikkers in de sloot op de Vliert goed van pas. Het ijs was namelijk te dun voor 
schaatsers. Maar niet voor Oeteldonkse kikkers! Voor hen een ideale trainingsbaan voor carnaval.

De sneeuw bracht de mensen in de Orthenpoort 
op extra meer creatieve ideeën. Daardoor werd het 
Akeleiplein nog meer opgepimpt.

De ijsbeer op de rotonde voelt zich helemaal 
thuis in de sneeuw.


