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MEDEDELINGEN

club te zijn: geen atletiekvereniging, maar gewoon heel fijn 
met andere mensen hardlopen door onze stad- niks geen ver-
plichtingen, niks geen contributie. Het mooie is: we beginnen 
altijd met hardlopen in onze eigen wijk.
Wij zijn de Running Junkies Den Bosch. We lopen elke woens-
dag om 19.30 uur vanuit de Run2Day-winkel aan de Van Berc-
kelstraat. Loop gewoon eens een keer mee! 
Je moet wel een basisconditie hebben en minimaal 5 kilometer 
kunnen hardlopen. Over het tempo en de afstand wordt altijd 
overlegd en soms splitst de groep zich op om verschillende af-
standen te lopen. Vanaf 10 april starten we!
Mari Durieux, Pelssingel 45, 5212 PB  ’s-Hertogenbosch.

De Wijkkrant en de Buurtkiep
De digitale Wijkkrant is al meer dan een half jaar een vast on-
derdeel van www.buurtkiep.nl .
De ontwikkelingen van de BuurtKIEP Muntel, Vliert, Orthen-
poort kun je zelf volgen als je regelmatig naar de website gaat. 
Op 11 april is er een Buurtkrachtbijeenkomst gehouden in 
wijkgebouw De Slinger over verdere invulling van de website. 
Het moet een echte “buurtportal” gaan worden.
In de volgende krant daarover meer.

Hou jij van hardlopen?
We starten een social urban hardloopclub, zonder een echte 

Reageren? Mail Wijkkrant@ziggo.nl, of schrijf naar Van Noremborghstraat 34

Het Digitaal Monument in première op het 
FEDM13
Op 28 april gaat er iets groots gebeuren 
in het Prins Hendrikpark – het Film Event 
Digitaal Monument, een feestelijke pre-
mière waarbij maar liefst 50 films worden 
vertoond op mobiele schermen rondom de 
IJzeren Vrouw.

Wat is een digitaal monument?

Een digitaal monument is niet van steen, 
brons of koper, maar bestaat in dit geval 
uit films. Korte films, animaties, stop-moti-

ons en videoclips. Elke film vertelt een verhaal 
over het park: een droom, een legende of een 
anekdote. De verhalen zijn verzameld door Ty-
pisch Den Bosch, de organisatie die Bosschena-
ren wil stimuleren om hun dromen kunstzinnig 
waar te maken (lees erover in het kader over 
Typisch Den Bosch).

Hoe het is begonnen
Een hele tijd geleden schreven we in de Wijk-
krant over de Znertkar, een kar die door het 
Prins Hendrikpark reed en waar je je verhaal 
over het park kon vertellen, met als beloning 
een kop snert. Typisch Den Bosch heeft op die 
manier 365 verhalen over het park verzameld. 
Tien van die verhalen werden verwerkt tot film-
pjes, clips en animaties en op 3 juni 2012 wer-
den die tien onthuld als Digitaal Monument. 

Hanneke Matthijssen en Meggy Althuizen 
staan aan de wieg van Typisch Den Bosch, een 
eigenzinnige beweging met een persoonlijke 
aanpak. Ze streven ernaar om talenten van 
Bosschenaren tot bloei te laten komen, hen te 
helpen om hun wensen voor de stad in vervul-
ling te laten gaan. “Of het nou gaat om sociale 
interactie in de flat, meer speelruimte in de 
buurt, of de wens om goed te kunnen koken, 
in Den Bosch leven minstens 142.825 dromen 
en die zijn er stuk voor stuk om verwezenlijkt 
te worden!” Het gaat erom die dromen naar 
boven te halen en tot bloei te brengen. Typisch 
Den Bosch noemt dat ‘de kunst van het wakker 
kussen’.

Hoe pakken ze het aan?
In alle twaalf wijken van de stad verzamelt 
Typisch Den Bosch al jaren de dromen en ta-
lenten van de bewoners, en biedt hen daarna 
de mogelijkheid om die dromen creatief te 
ontwikkelen en in te zetten voor straat, wijk of 
stad.  “In elke wijk ontvangen we de mensen 
persoonlijk in ons mobiele kantoortje, de cara-
van. Vervolgens werken we samen met welwil-
lende buren, de juiste instanties en een creatie-
ve professional om alle dromen te combineren 

tot inspirerende en haalbare projecten.” Met 
andere woorden: Typisch Den Bosch zoekt de 
mensen bij elkaar die nodig zijn om de gevon-
den ideeën te realiseren.

Successen
Hanneke en Meggy hebben succes met hun 
aanpak: “Door deze samenwerking groeit elk 
project tot iets groters en duurzamers dan 
waar het in eerste instantie mee begon. Daar-
naast groei je zelf ook, niet alleen als (creatief ) 
individu, maar ook als buur, als wijkgenoot, als 
Bosschenaar. En wanneer je elkaars talenten 
kent, kun je ze blijvend inzetten ten gunste van 
je omgeving. Elk project zorgt dus ook voor 
verankering van dit typisch Bossche gevoel.”

Zo is Typisch Den Bosch de spil tussen 142.825 
Bossche dromen, talenten, krachten en de on-
eindige hoeveelheid ideeën en verbindingen 
die daaruit ontstaan. En er haken steeds meer 
mensen aan, voor meer en meer projecten. Een 
flink deel van die projecten heeft betrekking 
op Muntel, Vliert en Orthenpoort, zoals ook het 
Digitaal Monument, een voortzetting van een 
aantal projecten die in de loop van de jaren in 
onze wijk vorm hebben gekregen.

Het was een feestelijke maar bijzonder regen-
achtige dag – weet u het nog? Ook dat hebben 
we in de Wijkkrant laten zien.

Zichtbaar door QR-codes
QR-codes zijn blokjes die weer in zwarte en wit-
te blokjes zijn verdeeld en die je met je smart-
phone of tablet kunt scannen. Op die manier 
kun je de filmpjes van het Digitaal Monument 
starten en bekijken wanneer je dat wilt. Zo 
worden de vertelsels van omwonenden voor 
iedereen zichtbaar gemaakt op de plek waar 
de verhalen horen, in het park.
De tien filmpjes van vorig jaar worden nu uit-
gebreid met 50 nieuwe filmpjes. Ook die wor-
den weer toegankelijk gemaakt via QR-codes.

21 kunstenaars
Er zijn 21 verschillende makers aan het werk 
geweest met de ‘nieuwe’ verhalen; filmers, ani-
matoren, illustratoren, fotografen, muzikanten, 
dichters en enthousiaste hobbyisten van alle 
leeftijden. Samen met de deelnemende bewo-
ners zijn zeker 60 mensen actief bezig geweest 
met het project.
Nina Lathouwers en Jan van der Ven zijn twee 
van de professionals die een bijdrage hebben 
geleverd. Jan: “Ik werk vooral in opdracht, dus 
ik vind het heel erg leuk dat ik voor het Digi-
taal Monument helemaal zelf mocht bepalen 
wat voor soort filmpje ik maakte. Het is een ani-
matie geworden met een soort kijkdooseffect: 
tweedimensionale afbeeldingen in een drie-
dimensionale ruimte. De afbeeldingen heeft 
Nina Lathouwers gemaakt;  ik heb ze bewerkt 
tot animatie met behulp van 3d- en videosoft-
ware.”
Nina: “Als illustrator vind ik het geweldig om te 
zien hoe  mijn tekeningen in een animatie tot 
leven komen. Het liefst richt ik me vooral op 
het tekenen zelf, dus voor mijn bijdrage aan 
het Digitaal Monument heb ik Jan van der Ven 
gevraagd om me te helpen met de techniek. 
Het is erg leuk om op deze manier een verhaal 
van iemand anders te verwerken in een eigen 
filmpje.”

28 april: de feestelijke presentatie
Op 28 april 2013, tussen 15.00 en 21.00 uur, 
gaat het resultaat feestelijk in première tij-
dens het  FEDM13, het Film Event Digitaal Mo-
nument in het Prins Hendrikpark. 50 nieuwe 
verhalen worden toegevoegd aan de huidige 
digitale galerie. Ook krijgen de QR-codes voor 
het monument een vaste plek in het park. In 
aanwezigheid van alle betrokkenen, makers, 
vertellers en enthousiaste buurtbewoners en 
toevallige passanten worden de 50 nieuwe 

Wat is Typisch Den Bosch?
Typisch Den Bosch is een organisatie die burgerparticipatie wil bevorderen op het gebied van 
cultuur. Die betrokkenheid van burgers bij de cultuur wil Typisch Den Bosch verankeren in de 
Bossche samenleving. Wat betekent dat?

films vertoond op verschillende mobiele scher-
men rondom de IJzeren Vrouw. Het park wordt 
feestelijk aangekleed en er zullen korte wande-
lingen zijn langs de plekken waar de verhalen 
zich afspelen. 

Ook vindt er dezelfde dag aan het park een 
buurtborrel plaats voor de vrolijke vernieu-
wing van de Aangehaakte Speeltuin aan de 
Westenburgerweg.

Anja van Kleef
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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 

 

De Sancta Maria bouwt en verbouwt
Vorig jaar vierde de Sancta Maria Mavo haar vijftigjarig bestaan. Enkele jaren daarvoor was 
de directie al tot de conclusie gekomen dat het gebouw toe was aan modernisering. Even 
werd nieuwbouw op een andere locatie overwogen, maar al gauw was iedereen het erover 
eens dat men het liefst aan de Aartshertogenlaan wilde blijven; de school is in de wijk prima 
op zijn plaats. En zo werden de plannen voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw geboren.

verbonden door een gang over de hele lengte. 
In het gebouw worden ruime, moderne loka-
len voor de vakken natuur- enscheikunde, bio-
logie, verzorging en techniek gerealiseerd. De 
oude gymzaal wordt ontdaan van de aanbouw 
en omgetoverd in een mooie, nieuwe aula. De 
oude aula wordt afgebroken waardoor ruimte 
op het schoolplein wordt teruggewonnen.

De nieuwe gymzaal is zo ruim bemeten dat er 
drie badmintonvelden in passen. Bovendien is 
het mogelijk de zaal in tweeën te delen, zodat 
er twee klassen tegelijk les kunnen krijgen en 
er niet meer uitgeweken hoeft te worden naar 
locaties buiten de school. Voor de buitenlessen 
kan de school sinds 2011 gebruik maken van 

Directeur René van der Thiel en afdelings-
directeur Arno van Weert lichten de 
plannen enthousiast toe. Dat doen ze 

aan de hand van een prachtige maquette die 
zowel de veranderingen aan de binnen- als aan 
de buitenkant van de school laat zien. Hij is ge-
maakt door conciërge Hetty Reuser en daar zit-
ten heel wat uurtjes in.

De hele operatie zal ongeveer een jaar in be-
slag nemen. In juni wordt begonnen met de 
interne verbouwing van het gedeelte aan de 
Aartshertogenlaan. Dan volgt de bouw van een 
nieuwe gymzaal in combinatie met de renova-
tie van het gebouw aan de Van Voornestraat. 
Gymzaal en schoolgebouw worden met elkaar 

Het team van Divers wil zich graag eens aan u voorstellen. Van links naar rechts staan op de foto:
Julia Dabekaussen - opbouwwerk, Marion Leeijen - ouderenconsulent, Diny Ceelen - senior opbouw-
werk, Liesbeth van Drunen - opbouwwerk en De Stijl en Ossama El- Gaoui - jongerenwerk.

het Richard Krajicekveldje naast 
de school. Aan beweging zal het 
de leerlingen niet ontbreken! 
Overigens: in beperkte mate kan 
de nieuwe gymzaal eventueel 
ook gebruikt worden door kleine 
clubjes uit de wijk.

Op dinsdag 19 maart was er 
voor de omwonenden gelegen-
heid om kennis te nemen van 
de plannen. Door een huis-aan-
huisbrief had de gemeente hen 
hiervan op de hoogte gebracht. 
Namens de gemeente waren ste-
denbouwkundige Jean-Bernard 
Hunink en beleidsmedewerker 
Ton Habraken aanwezig en ook 
architect  Adriaan Verheij van architectenbu-
reau Voss. 
Naast de maquette gaf een 3D-filmpje een 
duidelijk beeld van de plannen voor de com-

Facet en de paasbrunch

Zo’n vier jaar geleden zijn ze begonnen: een 
groepje van zeven mensen uit de Muntel die 
zich Facet noemden, buurtbewoners met en 
zonder beperking, die bij elkaar kwamen in 
wat toen nog De Buut heette, tegenwoordig 
De Stijl, op het Taxandriaplein. 
Wat wil Facet?

Geen vangnet meer

Dat alles van de wieg tot het graf voor ons 
geregeld is, daar geloven we al lang niet 
meer in. Zeker de laatste tijd worden we 

steeds meer op onszelf teruggeworpen. Ook 
mensen met een beperking kunnen steeds 
minder rekenen op een vangnet van de over-
heid.  
In de tijd van onze overgrootouders was er 
ook geen vangnet – het was heel gewoon dat 
de gemeenschap bestond uit allerlei soorten 
mensen: de één had een beperking, de ander 
niet, maar dat betekende nog niet dat je niet 
samen kon optrekken. Wat de één niet kon, 
kon de ander wel, en omgekeerd kon die an-
der weer rekenen op die ene, die weer andere 
kwaliteiten had. 
In de huidige tijd is het niet meer zo vanzelf-
sprekend dat al die verschillende buurtbewo-
ners, met en zonder beperking, voor elkaar zor-
gen en één gemeenschap vormen. We zullen 
dat weer moeten leren: met elkaar optrekken 
omdat we interesses delen, en niet elkaar uit-
sluiten omdat we verschillend zijn.

Voor buurtbewoners en bezoekers van De 
Stijl
Daarom wilden vier jaar geleden zeven buurt-
bewoners, verenigd onder de naam Facet, 
buurtgenoten bij elkaar brengen rond ge-
meenschappelijke thema’s. Ze zochten naar 
activiteiten die aantrekkelijk waren, zowel voor 
bezoekers van De Stijl (voorheen De Buut), die 
daar begeleid werden vanwege een beperking, 
als voor bewoners uit de buurt. 

Inmiddels is er van de oorspronkelijke groep 
nog maar één lid over – vrijwilligers komen en 
gaan, zo gaat dat nu eenmaal; nieuwe mensen 
zijn erbij gekomen. Er zijn intussen aardig wat 
ideeën ontstaan, van doe-dagen en kerstont-
bijten tot fietstochtjes in de omgeving. Alle-
maal activiteiten die voor iederéén leuk zijn, en 
waarbij het dan ook gelukt is om buurtbewo-
ners en Buut-bezoekers bij elkaar te brengen.

Paasbrunch
Met dat doel heeft Facet ook de paasbrunch 
georganiseerd die op tweede Paasdag gehou-
den werd bij De Stijl (het was te koud om bui-
ten op het Taxandriaplein te zitten). De mooi 

gedekte tafels, versierd met bloemstukken van 
de bloemschikgroep van De Stijl, zorgden met-
een al voor een gezellige sfeer, waarin leuke 
gesprekken konden ontstaan. De Hobbel had 
gezorgd voor knutselplaten en kleurplaten en 
natuurlijk een heleboel paaseitjes.  Voor ieder-
een, buurtbewoners en bezoekers van De Stijl, 
is het een mooie tweede Paasdag geworden. 
Volgend jaar weer?

Meedoen met Facet? 
Mail naar wijkkrant@ziggo.nl

Anja van Kleef

binatie gymzaal/schoolgebouw aan de Van 
Voornestraat. Ook te zien op de website: www.
sanctamariamavo.nl 

Mieke Groothuijse
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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 

 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. 
Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. 

Hebt u vragen, neem dan contact op met 
wijkmanager Manon Karssen, 

telefoonnummer (073) 615 58 35 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. 
Deze nieuwspagina is een initiatief van 

de gemeente ’s-Hertogenbosch.

April 2013

Wijkagent Bas Lucius: 

“Welkom, 
nieuwe Binco’s!”

In de vorige Wijkkrant 
deed Bas Lucius, wijk-
agent Muntel/Vliert/
Orthenpoort, een oproep: 
“Voor de wijk Muntel/
Vliert en Orthenpoort zijn 
we op zoek naar BIN-
coördinatoren. Mocht je 
interesse hebben om op 
deze manier iets voor de 
veiligheid en leefbaarheid 

in je eigen wijk te doen, meld je dan aan!” En ja: inmid-
dels hebben zich zeven vrijwilligers gemeld die zich 
nuttig willen maken als BIN-coördinator (of zullen we ze 
‘Binco’s’ noemen?). 

BIN betekent BuurtInformatieNetwerk; het netwerk 
bestaat uit politie, gemeente en BIN-leden, die geco-
ordineerd worden door een BIN-coördinator. Politie en 
gemeente informeren  de BIN-coördinator over zaken 
die zich hebben voorgedaan in de wijk. Deze stuurt de 
informatie per e-mail door naar aangemelde BIN-leden 
in de vorm van een BIN-bericht. Als BIN-leden relevante 
informatie hebben in verband met dit bericht, kunnen 
ze erop reageren door de email van de BIN-coördinator 
te beantwoorden. De BIN-coördinator stuurt het ant-
woord dan door naar de politie en/of gemeente.

Bas Lucius: “We zijn heel blij met de zeven enthousiaste 
Binco’s die zich mede door het stukje in de Wijkkrant 
hebben aangemeld. Met een minimale inspanning 
kunnen ze een bijdrage leveren aan de veilligheid, het 
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk. Inmid-
dels hebben alle Binco’s een training gehad en zullen we 
op korte termijn ‘live’ gaan. Wijkbewoners kunnen zich 
wel alvast aanmelden als BIN-lid voor de wijk Muntel/
Vliert via de site BINDB.”

Fietsbeugels 
op proef 
aan de 
Geldersedam 
Deze week zijn er vijftien fietsbeugels 
geplaatst op de hoeken van de Gelder-
sedam met de Twaalfmorgenstraat en de 
Koedijkstraat. 

De gemeente wil bewoners zonder 
schuurtje of opslag tegemoetkomen met 
extra plek voor hun fietsen en het romme-
lige straatbeeld van geparkeerde fietsen 
aanpakken. Het gaat om een pilot, een 
proef om te bekijken of een dergelijke 
voorziening het gewenste effect heeft. 

Mochten de beugels niet helpen bij het 
opschonen van de wijk, dan worden ze 
weer verwijderd.

De Amazones in de 
startblokken
Op 25 maart jongstleden is er een officieel moment van gemaakt: 

de eerste paal ging de grond in voor de Amazones, de drie woon-

torens die aan de rand van het Prins Hendrikpark zullen verrijzen.

Voor uitvoerder De Louw gaat het nu echt beginnen, en hij heeft er zin in: “Ik vind dit 
een heel mooi project, voor de buurt en voor heel Den Bosch; niet alleen met de to-
rens, maar met het hele park eromheen komt er hier echt iets heel moois tot stand.” 

Het duurt nog even voor het zover is: twee jaar lang gaat zijn energie naar dit pro-
ject. Te beginnen met de palen: “In de eerste zes weken moeten er vijfhonderdvijftig 
stuks de grond in! We hebben de bouwput nu uitgegraven en zoveel mogelijk de 
oude palen van de Has verwijderd, maar we moeten dus tussen het oude werk door 
boren; dat is de eerste uitdaging. Intussen gaan we de kelder vormgeven en zo ver-
der naar de begane grond, voor alle drie de torens tegelijkertijd.”

Wat gaat de buurt ervan merken? Uitvoerder De Louw: “We hebben voor twee jaar 
een verkeersplan opgesteld. Er zullen wat straten afgesloten blijven en er zal wat 
meer vrachtverkeer zijn. Heien doen we niet; die palen worden allemaal geboord, 
dat scheelt trillingen en lawaai.”

Daar plukken we straks allemaal de vruchten van!

Op een klein stukje land  aan de Victoria-
laan, vlak bij stadion de Vliert, voltrekt zich 
een  klein wonder. Waar vorig jaar nog een 
braakliggend landje was, ontstaat nu in rap 
tempo Pluktuin de Vliert. Op 16 maart sta-
ken zo’n 15 vrijwilligers de handen uit de 
mouwen in het kader van NLdoet. Femke 
Obbema is één van de organisatoren van de 
activiteiten rond Pluktuin de Vliert.

Wat is een pluktuin?
Femke: “We planten hier fruitbomen en struiken 
met vruchten, zoals frambozen. Dit is openbaar 
gebied, iedereen mag straks een appel komen 
plukken of walnoten rapen. Hoe meer mensen 
komen helpen om dit stukje Den Bosch nieuw 

leven in te blazen, hoe beter! 
Voor kinderen wordt het een 
mooie en leerzame plek, waar 
ze kunnen ervaren hoe alles 
groeit en bloeit en welke boom 
welke vruchten geeft.”

Wie zijn ‘we’?
“We zijn eigenlijk een werk-
groep van het buurtcomité uit 
Hinthamerpark en Graafsewijk 
Noord. Dat ligt net buiten het 
gebied waar jullie wijkkrant 
wordt verspreid, maar we voe-
len ons wel verbonden met 
onze buren uit De Vliert en we 
werken graag samen met en-
thousiastelingen uit de wijde 

omgeving van de Pluktuin.  We hebben ook 
contact met Stichting Transfarmers, die veel er-
varing hebben met dit soort initiatieven.”

Hoe komen jullie aan de bomen en struiken? 
“De bomen die we in oktober 2012 hebben ge-
plant kregen we deels van buurtbewoners en 
een ander deel hebben we gekocht met subsi-
die van Groen Dichterbij een samenwerkings-
project van onder meer de IVN en de Postco-
deloterij. Vandaag planten we onder meer een 
notenboom en een paar appelbomen, volgen-
de week nog wat fruitbomen die afkomstig zijn 
uit een boomgaard. Als er mensen zijn die nog 
een struik of eventueel een kleine boom willen 
doneren kunnen ze contact met mij opnemen.”

Van wie is deze grond eigenlijk?
“De gemeente is eigenaar, maar we hebben 
toestemming om hier een pluktuin aan te leg-
gen. Er zijn plannen om een groen gebied in 
te richten van de IIzeren Vrouw tot stadion De 
Baselaar. De Pluktuin wordt daar dan een on-
derdeel van, beheerd door buurtbewoners in 
samenwerking met de gemeente.”

Wat staat er voor de komende periode op 
het programma?
“Het is onze bedoeling dat deze plek een rust-
plaats wordt voor wandelaars en buurtbewo-
ners. We gaan bankjes neerzetten, een pad 
maken en een kruidentuin aanleggen. Waar-

schijnlijk worden we binnenkort een stichting 
om het beheer van de pluktuin goed te kunnen 
organiseren. We willen werkgroepjes oprichten 
voor bomen, struiken en kruiden. Daar kunnen 
we nog best een paar mensen bij gebruiken 
die plezier hebben in tuinieren, of bijvoorbeeld 
verstand hebben van een kruidentuin. In sep-
tember gaan we ons eerste oogstfeest houden, 
dan plukken we de vruchten van al ons werk!”

Meer informatie? 
www.hinthamerpark.nl; www.transfarmers.nl 
Contact? 
pluktuindevliert@gmail.com

Anja Hoffmann

foto’s: 
Anja 
Hoffmann

Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen 
op Facebook



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

Massagetherapie 
begeleiding voor volwassenen en kinderen

Massagecursus
persoonlijke ontwikkelingscursus 

met massage en meditatie

Frederik Hendriklaan 79  in Den Bosch

073 61 44 661073 61 44 661
www.helenderksen.nl

    

Koningsdag

 verliefd

Ik ben super verliefd.
super leuk.

Het is iemand die jij
heel goed kent. Ik ben super 

verliefd op jou.nog leuker.

 leuk.

kinderen van de
kameleon

             Eigen werk

De gezelligste meidenclub         
van Den Bosch!

Op 1 april (geen 
grap) is er voor de 

buurtbewoners een 
paasbrunch geweest. 
Foto’s hiervan staan op 
de website van de wijk-
krant: www.buurtkiep.nl/
wijkkrant.  Kijk daar op 

de juniorpagina.

paasbrunch

Wil je iets schrijven in onze krant? Over wat je doet of hebt meegemaakt? Dat kan! Schrijf iets 
over de Muntel, de Vliert of Orthenpoort en mail dit naar wh.vandenberg@gmail.com. Mis-
schien staat je eigen werk dan in de volgende Wijkkrant. De leukste stukjes plaatsen we ook 
op de website van Wijkkrant Junior.
Kijk daarvoor op www.buurtkiep.nl/wijkkrant. Het eigen werk van deze krant komt van de 
meidengroep van Divers in onze wijk.

Elke woensdag komen we met een aantal meiden uit de Muntel, in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar, 
bij elkaar in De Slinger. Van 18.30 uur tot 20.00 uur doen we leuke dingen zoals knutselen, siera-
den maken, kletsen, filmpje kijken etc. We kletsen over van alles! School, vrije tijd, sport maar ook 
de minder leuke dingen als bijvoorbeeld pesten worden besproken. Samen kijken we wat we 
leuk vinden om te doen of te bespreken. De meidenclub is onder begeleiding van Tine Berkers, 
jeugd/jongerenwerker bij Divers.
Woon jij in de Muntel, ben je tussen de 11 en 15 jaar en wil jij ook een keer komen kijken? Neem 
dan contact op met Tine Berkers. Bellen naar: 06-11869593 of mailen naar: t.berkers@divers.nl

Het is 12.00 uur, de school gaat uit. Tibbe en Pe-
pijn worden door oma met de auto opgehaald, 
de vader van Jens komt al aanlopen en Maar-
ten gaat op de fiets naar huis. Maar ze hebben 
best nog even tijd voor een interview. 
Anja: “Hebben jullie er zin in om na de zomer 
naar het nieuwe schoolgebouw te verhuizen?”
Maarten: “Ja, spannend! Ik kom op de blauwe 
verdieping, bovenin, dat lijkt me leuk!”
Pepijn: ”Op school hangen foto’s van hoe de 
nieuwe school eruit gaat zien. Het wordt heel 
mooi.”
Jens: “In de nieuwe school hebben we grotere 
lokalen, dan is het denk ik niet meer zo warm in 
de klas. Daar hebben we in het noodgebouw 
wel eens last van.”
Tibbe: “En dan hebben we meer ruimte op het 
schoolplein. Als we nu tikkertje spelen, bots ik 
vaak tegen andere kinderen aan!”
Maarten: ”Ik zit in de bovenbouw, wij mogen 
naar het veld naast het schoolplein, maar Tibbe 
zit nog in de onderbouw, die mogen daar niet 
komen.”
Pepijn: “Het is leuk dat alle klassen straks bij el-
kaar zitten. Mijn kleine zusje gaat nu naar de 
Geldersedam, maar na de zomer zitten we sa-
men in één gebouw.”
Jens: ”Dus het is ook fijn voor de ouders, dan 
hoeven ze maar naar één school om hun kin-
deren op te halen!”
En weg zijn de jongens, die gaan lekker genie-
ten van een vrije middag!

Anja Hoffmann

Enkele leden van de meidenclub, met daarachter Tine Berkers. Speciaal voor de foto hebben 
de meiden een supermooi spandoek gemaakt.

Tibbe, Maarten, Jens en Pepijn van de Kameleon

Prins Happex van Koekanje
Was dol op oude spelen,
Liefst zonder te veel franje,
Dat ging hem snel vervelen.

Hij was getrouwd met Sjoelia,
Prinses van overzee,
Uit het mooie land Exotia.
Zij vond het hier oké.

De Koekaanse koningin Lintaknix
Bezocht op een dag haar zoon:
Koningin zijn vind ik nu helemaal niks
Dus ga jij maar op de troon!

Prins Happex werd gekroond tot vorst,
Sjoelia koningin der Koekanjolen,
Voortaan Koningsdag met sjoelbak, bier en 
worst,
Koekhappen op de scholen.

                            Wim van den Berg

Vervolg van dit gedicht op de website
www.buurtkiep.nl/wijkkrant 


