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MEDEDELINGEN

Boek na herseninfarct
Eén van onze redactieleden is Els Lemmens. 
Jaren geleden was ze al lid van de redactie, 
maar een zwaar herseninfarct gooide haar 
leven volkomen overhoop. Maar Els vocht 
terug: met veel kracht en doorzettingsver-
mogen heeft ze haar nieuwe leven invulling 
gegeven. Ze heeft er zelfs een boek over ge-
schreven, onlangs ten doop gehouden in het 
Kruithuis: Ik dans een beetje. Els schreef het 
in de hoop anderen in haar situatie een hart 
onder de riem te kunnen steken. Het boek is 
verkrijgbaar bij Selexyz-boekhandel Heinen.

Midsummer Evening Concert in De Slinger 
- een uitnodiging
Op 6 juli vindt in De Slinger (Jan Schöfferlaan 
3) het Midsummer Evening Concert plaats, 
een mooie gelegenheid om de sfeer en de 
gastvrijheid  van ons wijkgebouw weer eens 
te ondergaan. Het concert wordt verzorgd 
door The Ceder Stars , aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.00 uur. De entree bedraagt 3 
euro, inclusief een consumptie. De opbrengst 
gaat naar het KIKA-Kinderziekenhuis.

29 september: Facet-diner op het Taxan-
driaplein
Wie met Pasen de paasbrunch bij De Stijl heeft 
meegemaakt, komt vast terug voor het diner, 
bij mooi weer buiten op het Taxandriaplein. 
Facet organiseert dit diner voor buurtbewo-
ners en bezoekers van De Stijl. Die laatsten 
zullen, net zoals bij de succesvolle theetuin 
op het afgelopen wijkfeest, op 29 september 
op veel manieren bijdragen om ook van het 
diner weer een succes te maken.

In het Kruithuis: zeeschappen van Con-
stantijn Molenkamp
Een landschap, dat kennen we, maar een zee-
schap? Het is een niet-bestaand woord dat 
kunstenaar Constantijn Molenkamp al sinds 
de jaren negentig gebruikt om zijn eigen vi-
sie over de relatie tussen de zee en het land 
over te dragen. Naar aanleiding van Bosch 
Maritiem (20, 21 en 22 september) exposeert 
het Kruithuis een heel nieuwe serie ‘zeeschap-
pen’ van Molenkamp. Daarnaast wordt er een 
scholenproject naar aanleiding van Maritiem 
getoond.

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

Veranderingen in de 
apotheekwereld
Een gesprek bij apotheek Schellekens

De crisis, we merken het ook in de apotheek: minder personeel, langer wachten, verplicht 
goedkopere medicijnen– in de krant lezen we over agressieve reacties van klanten van de 
apotheek. Hoe zit dat bij apotheek Schellekens in de van Noremborghstraat?

Agressie

Er staan in kranten berichten over toenemen-
de agressie bij apotheken. Merken jullie daar 
ook iets van? 

De jonge apotheker, Kris Ruizeveld de Winter 
neemt alle tijd voor de Wijkkrant:
“Gelukkig nog niet zo heel veel. Maar het is wel 
zo dat we met minder personeel moeten wer-
ken en dat er wachttijden zijn. De mensen heb-
ben daar meestal wel begrip voor, maar niet 
allemaal. We proberen het wel steeds beter te 
stroomlijnen. De grootste emoties liggen vaak 
bij de verandering van geneesmiddelen die 
door de verzekeringen worden bepaald. An-
dere merken, andere verpakking. Daar kunnen 
wij weinig aan doen. Het is wel zo dat de ge-
lijkwaardigheid van het middel is aangetoond. 
Het nieuwe, andere middel heeft dezelfde uit-
werking. Maar toch. Dan krijgen wij te horen: 
“Jullie willen me niet geven wat ik nodig heb.” 
Of: “Nou gaat het eindelijk goed en dan krijg 
ik wéér iets anders.” Een enkele keer wordt ie-
mand heel boos op ons, op de assistentes en 
op mij. Gelukkig blijft het bij verbale agressie. 
Maar het kan dan wel je hele dag verpesten, ja!”

Zorgvuldig
Al realiseert dus niet iedereen zich dat, het gaat 
er heel zorgvuldig aan toe in de apotheek:  
 “Ik wil geen doosjesschuiver zijn. Bij elk genees-
middel dat wij aan mensen meegeven krijgen 
zij van ons een mondelinge toelichting over 
hoe het geneesmiddel gebruikt moet worden 
en wat het doet. Vaak zit daar voor mensen ook 
een emotionele kant aan. Met als gevolg dat zij 

niet alle informatie opnemen of weer vergeten 
zijn als ze thuis komen. Daarom geven we ook 
schriftelijke informatie mee, die thuis nog eens 
rustig nagelezen kan worden. En als het nodig 
is geven we instructie hoe het geneesmiddel 
gebruikt moet worden en doen het voor. Denk 
aan inhaleren of oogdruppelen.”
Is er overleg met de artsen?
“Vijf keer peer jaar hebben we vast overleg met 
de artsen van Huisartsenpraktijk in de van No-
remborghstraat en de artsen van het Gezond-
heidscentrum Samen Beter in de Palmboom-
straat. We bevragen elkaar dan over en weer 
over nieuwe ontwikkelingen. Onder andere 
over de toepassing van de medicijnen. 
Wij houden, als wij de vaste apotheek van men-
sen zijn, ook het overzicht bij van wat mensen 
gebruiken. Wij weten ook wat geneesmiddelen 
onderling doen. Dat is onze taak en onze zorg. 
Daarom wordt bij langdurig gebruik door ons 
ook in overleg bekeken of er veranderingen 
wenselijk zijn. Soms is een vervelende bijwer-
king dat er een lichamelijke behoefte ontstaat, 
waardoor een afhankelijkheid ontstaat, bij-
voorbeeld bij antidepressiva.”

Stevig in de buurt verankerd
Apotheek Schellekens is niet van vandaag of 
gisteren:
“Mijn opa Schellekens was apotheker. Hij is hier 
begonnen in 1941. We zijn een apothekersfa-
milie. Mijn vader heeft het doorgezet en ik ben 
mijn vader weer opgevolgd. Het vak van apo-
theker is zo fascinerend, zoveel meer dan me-
dicijnen verstrekken. …het zit mij in het bloed. 
Een tijd lang hebben sommige apotheken het 
beeld bepaald als zou het alleen maar gaan om 
veel medicijnen verkopen waar veel aan te ver-
dienen was. Maar de winstmarges zijn nu veel 
kleiner geworden en met het preferentie-be-
leid van de ziektekostenverzekeringen wordt 
steeds meer een keuze gemaakt voor de goed-
kopere medicijnen. Het werk is leuk als men-
sen tevreden zijn, dan is mijn dag weer goed. 
Ik hoop dat ik de zorg die ik nu lever nog heel 
veel jaren kan blijven leveren.”

Els Lemmens en Toon van Rijnsoever

Bij de aanleg van het hoogspoor in 1976 
kwam er meer grond vrij, dus ’de wete-
ring’ mocht een naam hebben: het gebied 

werd in 1987 omgedoopt tot het Burgemees-
ter van de Venpark. In de daarop volgende 
jaren is er op initiatief van wijkbewoners veel 
verbeterd aan het park, vooral meer speelge-
legenheid voor de jeugd. Enkele jaren geleden 
heeft het hele gebied een complete makeover 
gehad. De rechte wetering veranderde in een 
natuurlijk kronkelend slootje met eilandjes, op 
de oevers bomen en struiken. Ik moet eerlijk 
toegeven: het is veel mooier geworden, on-
danks het verdwijnen van een stukje uit mijn 
jeugd. 

Mijn medewijkbewoner Henny van den Boog-
aart kan er extra van genieten. Hij woont op de 
hoek van de Van Rijckevorsel van Kessellaan, 
met uitzicht op het Burgemeester van de Ven-
park, het rechtergedeelte naast de Rompertse-
baan.
Sinds kort ziet hij alleen nog maar mensen vóór 
langs het park lopen, want aan de andere oever 
van de sloot is een hek geplaatst. Voor de vei-
ligheid, zodat je niet te dicht langs het spoor 
kunt lopen. Maar Henny wil dat de buurtbe-
woners meer van het park kunnen genieten en 
is daarom een  ‘weg-hek‘-actie gestart: zonder 
hek kun je  ook aan de overkant van het de 
sloot wandelen. Tijdens de informatieavond 
over geluidschermen van de fly-over heeft hij 
zijn eerste voorstellen kenbaar gemaakt. Met 
een ijzersterke troef waar geen speld tussen 
te krijgen is: als die schermen er straks staan, 
is het park afgesloten bij het spoor, dus dan is 
er geen gevaar meer en is het hek niet meer 
nodig.
Vervolgens is Henny gaan lobbyen bij de wijk-
tafel en de wijkmanager. Zij stonden positief 
tegenover zijn idee, net als de buurtbewoners 

waarmee hij heeft gesproken. Vanwege de po-
sitieve reacties verwacht hij dat het hek weg 
mag. Voorlopig nog niet, want de bouw van de 
windschermen begint pas in 2014. Dus zolang 
moet het in ieder geval blijven staan. 
Tot die tijd moeten we het in onze wijk doen 
met een wandeling voorlangs het park. Een 
rondje lopen kan nu alleen in het park in de 
Muntel, maar als het aan Henny ligt, krijgt de 
Vliert zijn eigen rondje. Het ’rondje van Henny‘ 
lijkt me dan een passende naam. 
 

Wim van den Berg

Reageren kan via: www.buurtkiep.nl/wijkkrant
Of Facebook Buurtkiep

Een rondje door het park
Ik woon al sinds mijn kindertijd in de Vliert. De afwatering langs het spoor noemden we in 
Bosch dialect ´de wetering’, in mijn jeugdherinneringen een lange streep bruin water met op 
de oevers afval overwoekerd met onkruid - allesbehalve een natuurgebied.

Team Apotheek Schellekens foto’s: Toon van Rijnsoever

Apotheek Schellekens in de Van Noremborghstraat.
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Digitaal Monument
Zondagmiddag 28 april was het zover. Het Digitaal Monument rond het Prins Hendrikpark 
ging van start. De uitdagende en steeds weer de zinnen prikkelende creaties van ‘Typisch Den 
Bosch’ stonden opgesteld in het gras aan de kant van de Grobbendoncklaan.

Het weer was mooier dan we een tijdlang 
gewend waren en dat heeft er zeker toe 
bijgedragen dat veel mensen op het 

evenement af kwamen. De kleurrijke caravan 
van Typisch Den Bosch stond er uiteraard. Maar 
ook een witte tent die zich staande hield op het 
licht hellende vlak en waar op een scherm film-

pjes de geschiedenis van het park opnieuw tot 
leven brachten, net als op de opgetuigde blau-
we auto met op het dak twee filmschermen. 
De ‘snertkar’ was tot ‘snoepkar’ omgebouwd en 
zo was er voor elk wat wils. Maar vooral: overal 
hoorde je mensen aan elkaar vertellen over wat 
zij van het park vonden en hoe het in de loop 
van de jaren veranderd was.
Een rondleiding door het park langs de grote 
QR-codes die op het pad geplakt  waren gaf 
hier en daar wat problemen om de app op de 
smart-Phone te krijgen en om zo de verhalen 
en filmpjes ter plekke te horen en te zien. De 
QR-codes op het pad langs de IJzeren Vrouw 
zijn als je dit leest verdwenen, maar de ver-
halen en filmpjes blijven nog twee jaar te be-
luisteren en te zien. Daarvoor moet je op zoek 
naar de groene flessen die verspreid door het 

Een wandeling door de Muntel

park staan opgesteld. Scan de code daar en het 
programma op je smart-Phone ziet waar je je 
bevindt en welk filmpje daar bij hoort. Het blijft 
een belevenis, maar je moet er wel de juiste te-
lefoon voor hebben.

Toon van Rijnsoever

Reageren kan via: 
www.buurtiep.nl/wijkkrant
Of facebook buurtkiep

Ad van Lieshout werd in 1949 geboren en woonde 24 jaar met zijn vader, moeder en drie zussen aan de van Noremborghstraat op nummer 
36. In 1973 trouwde hij en verruilde hij de Muntel voor de Kruiskamp, waar hij toen al enkele jaren werkzaam was als onderwijzer. Sinds 1977 
woont hij in Schijndel. Een verslag van een nostalgische wandeling door de wijk met een oud-Muntelaar.

Prins Hendrikpark

We beginnen onze wandeling in het 
vernieuwde Prins Hendrikpark. Ad: 
“Het park is heel anders dan toen ik 

in de jaren 50 zwemles kreeg in het openlucht-
zwembad aan de van Grobbedoncklaan. Dat 
was altijd ‘s-ochtends om 6 uur en vooral erg 
koud! Wat leuk dat het park met dit mooie weer 
zo intensief wordt gebruikt - heel levendig met 
al die mensen die van de zon genieten, hun 
hond uitlaten, of zitten te vissen.”

Onderwijs 
De Muntel was een kinderrijke buurt, met veel 
scholen. We komen langs de vroegere school 
van Ad, de Anthoniusschool aan de Jan Schöf-
ferlaan: “ Het was een jongensschool, alleen 
het kleuteronderwijs was in die tijd gemengd. 
Sommige onderwijzers konden behoorlijk 
hardhandig zijn als je niet luisterde. Ik herinner 
me een leraar die je oor omdraaide en je dan 
daaraan optilde. Au! In de Moliusstraat stond 
een speciale school, voor onhandelbare of 
moeilijk lerende kinderen.”

Bedrijvigheid
Ad: ” Ik zie dat er gelukkig nog steeds winkels 

zijn, die bedrijvigheid maakt een wijk gezellig. 
Vroeger waren er nog veel meer winkeltjes en 
bedrijfjes. Minstens drie kappers, een drogist, 
een fietsenwinkel, een sigarenzaak, een Spar 
en een kantoorboekhandel. En in de Korte 
Tuinstraat zat een snoepwinkel, waar we graag 
ons zakgeld uitgaven! Er was ook een ijssalon, 
volgens mij waar nu cafetaria de Taxander zit.” 
Dan lopen we door de Moliusstraat. “ Moet je 
kijken” zegt Ad, “Hier zat vroeger een vishandel. 
Wat leuk, ze hebben het reclamebord nog la-
ten zitten!”
We gaan even wat drinken op het terras bij de 
Kup aan de Citadellaan: “ Hier zat vroeger een 
winkel van De Gruijter. Ze hadden in die zaak 
een groot tegeltableau, waar ik erg van onder 
de indruk was, met voorstellingen over land-
bouw en voedsel. Jammer dat het er niet meer 
is. Maar dit pilsje smaakt prima!”

Ouderlijk huis
Aan het ouderlijk huis van Ad is niet eens veel 
veranderd, vindt hij: “Kijk, het muurtje voor dit 
huis is lager dan dat van de buren. Weet je hoe 
dat komt? Met oudjaar hebben jongens uit de 
buurt vuurwerk gestopt in de openingen van 
de bovenste laag van het metselwerk. Het was 

niet hun bedoeling, maar een heel stuk van die 
muur is toen in de lucht gevlogen. Mijn vader 
heeft de schade gerepareerd, maar die sierrand 
bovenaan achterwege gelaten. Dat verhaal 
kennen de huidige bewoners vast niet.” 

Buren
“Naast ons woonden een paar zussen, waar-
onder tante Miep. Zij had de Engelse ziekte 
gehad (rachitis) en had daardoor heel erge o-
benen. Het was een lief mens, ze heeft vaak op 
ons gepast. We konden het gelukkig met de 
meeste buren goed vinden. In 1966 kreeg de 
hele Muntel aardgas. Blijkbaar was er vlak ach-
ter ons huis op de hoek van de Koedijkstraat en 
de Moliusstraatop iets niet goed aangesloten 
want op een avond werden we opgeschrikt 
door een enorme ontploffing, die twee huizen 
zwaar beschadigde. Voor zover ik weet waren 
er geen doden of gewonden en was de brand-
weer snel ter plaatse. Sensatie! Die twee huizen 
zijn helemaal herbouwd .”

Conclusie
De opvallendste verandering? “De auto’s be-
palen nu het straatbeeld en daar is het niet 
mooier van geworden. Wij speelden badmin-

Een ingezonden brief
Het kan je niet ontgaan zijn. Al een hele 

tijd verschijnen er in en buiten de wijk 
bijzondere zaken, die er eerst niet wa-

ren. Zo staan er opeens op de hoek van de Jan 
de la Barlaan plantjes. De plantjes verdwijnen 
weer, waarschijnlijk omdat het gras waarin 
ze stonden is gemaaid. Maar een week later 
steken er kleurige plastic rietjes als samenge-
vlochten kunstwerkjes uit het gras omhoog. 
Het hek van de toekomstige appartementen-
torens De Amazones is versierd, op de Face-
book-pagina van de Buurtkiep verschijnen 
foto’s. Dat maakt je nieuwsgierig. Wie doet zo 
iets? En waarom? 
Ah! Op haar fiets zien we haar door de wijk 
crossen: Marieke. De fiets is met bloemen ver-
sierd en zelf ziet ze er ook fleurig uit, gesto-
ken in het groen en geel, dansend op het iets 
te hoogstaande zadel.   We vragen het haar: 
waarom? Een paar dagen later wordt de re-
dactie van de Wijkkrant verrast met een tekst, 
met krachtige hand geschreven op de achter-
kant van een rol gebloemd cadeaupapier: Marieke (uit de Muntel) , 10 mei 2013

Waarom doe ik wat/hoe ik doe? Wat drijft mij?

Wat maakt mij blij? Wat maakt mensen blij?

Ik hou van bloemen én van blije, tevreden mensen,

Ik voel mij verantwoordelijk voor onze samen-LEVING:

Wat laten wij na aan de volgende generaties?

Waar kan wat hoe waarom beter?

Als wij SAMEN – ieder op eigen wijze – ons grootste talent konstrruktief, hartstochtelijk/

passioneel inzetten voor elkaar, dan wordt onze SAMENLEVING mooier én menselijker, 

Vrolijker, inspirerender.

Wat mij blij maakt? “Hé, wat leuk!”, “Hé, wat mooi!”

“WOW, dát is schitterend!”, “dát is origineel!”,

Konstruktief/vernieuwend kijken, doen en zijn.

Als wij állemaal ’t beste, ’t mooiste, ’t liefste,

’t kreatiefste uit onsZELF géven….? ’t Geeft zo’n goed, héérlijk voldaan gevoel!

SAMEN – krijgen wij ‘t – VOOR ELKAAR.

’t Vraagt enige moed, eigenwijszijn én lef;

LOESJE zei ooit: “Leven is ’t meervoud van lef.”

P.S.: goede gemeente Den Bosch, wat ik doe “past niet in ’t straatbeeld”, maar ’t wordt 

gedoogd, jammer dat mooie initiatieven niet mateloos gestimuleerd worden. 

Ad bij zijn ouderlijk huis.

ton en ‘stoepranden’ over de hele breedte van 
de straat! Dat kan nu niet meer. Maar de Muntel 
blijft een prachtige buurt!” 

Anja Hoffmann



Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

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

Een ontwerp voor het Akeleiplein!
Op het programma van de buurtdag op het Akeleiplein (Orthenpoort) stond een bijzonder puntje: ‘Presentatie 

ontwerp Pimp Onze Buurt’. William Jans, ontwerper van de gemeente, kwam op die zonnige zaterdag van 1 juni de 

plannen presenteren voor een nieuwe indeling van het plein. Via de website Pimponzebuurt.nl hadden 70 bewoners 

hun wensen daarvoor kenbaar gemaakt.

Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen 
op Facebook

Al gauw nadat William was gearriveerd 
stroomden de nieuwsgierige buurtbewo-
ners toe: wat was er terechtgekomen van 
al hun wensen en opmerkingen? Dat viel 

niet tegen: op het ontwerp dat William had 
meegebracht was een groen plein te zien, met 
speelmogelijkheden voor jonge en wat ou-
dere kinderen, een plek om te hangen of actief 

William Jans in gesprek over het ontwerp.

Wijkmanager Manon Karssen bespreekt het 
sportveld met jonge buurtbewoners.

Dubbeljubileum 
Ackersdijckstraat- Orthenseweg

De historie van de Ackersdijckstraat begint in 1938. Als onderdeel van de derde stadsuitbrei-
ding buiten de stadswallen werd vijfenzeventig jaar geleden begonnen met de bouw van de 
eerste huizen. Voor de geschiedenis van de Orthenseweg gaan we helemaal terug naar de 
Middeleeuwen. 
‘s-Hertogenbosch - rond 1185 gesticht - behoorde oorspronkelijk tot het grondgebied van 
Orthen en werd dan ook aangeduid als ‘de nieuwe stad bij Orthen’. De huidige tweebaansweg 
was lange tijd niet meer dan een slecht begaanbaar zandpad.

Vijfentwintig jaar geleden nam een aan-
tal bewoners van de Ackersdijckstraat 
het initiatief tot het organiseren van een 

straatfeest: een sport- en speldag voor de vol-
wassenen, poppenkast en schminken voor de 
kinderen en aan het einde van de dag poffer-
tjes en een koud buffet.
En een straatfeestcomité was geboren. Na en-
kele jaren werd ook de Orthenseweg betrok-
ken bij de feestelijkheden, want op hun door-
gaande weg is een straatfeest onmogelijk.
Het comité heeft in al die tijd niet stilgezeten. 
Het ontwikkelde zich tot een welhaast professi-

oneel team dat de straatbewoners elk jaar weer 
wist te verrassen met originele ideeën. Nieuwe 
bewoners sloten zich graag aan, van ‘perso-
neelstekort’ was nooit sprake.
Vanaf 1995 kreeg elk straatfeest een thema. Dat 
inspireerde velen tot de fraaiste uitdossingen
en het kookteam tot tongstrelende gerechten. 

De straten vijfenzeventig jaar, het straatfeest 
vijfentwintig jaar: aan dit dubbeljubileum be-
steedt het comité aandacht door de uitgave 
van een boek waarin heden en verleden elkaar 
ontmoeten. Bijvoorbeeld door interviews met 

Het boek kost  €19,38 en is te bestellen 
op 121 91 92 600 t.n.v. W.F.M. Hoevenaars 
o.v.v naam en adres.

Zie ook: www.onzestraot.nl

AO
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Ackersdijckstraat  |  Orthenseweg 75 jaar

In woord en 

beeld op zoek 

naar het DNA 

van twee 

Bossche straten

De Ackersdijckstraat 
toen en nu.  

Foto Dorus Verwiel

Omslag van het boek  (ontwerp Dorus Verwiel)

bewoners die alle generaties vertegenwoordi-
gen. Met meneer en mevrouw Rijkers, zij wo-
nen al meer dan 50 jaar in de Ackersdijckstraat. 
Of met de 17-jarige Rebecca van de Orthense-
weg, zij ziet het straatfeest nog steeds als het 
hoogtepunt van het jaar. Elk jaar was er de nu 
97-jarige Rie, die altijd in stijl werd ingehaald 
bij aanvang van het feest. Daarnaast zijn er de 
verhalen van de bewoners door de jaren heen. 
De bedoeling is dan ook zoveel mogelijk men-
sen aan bod te laten komen, zodat de onder-
titel van het boek: ‘Op zoek naar het DNA van 
twee Bossche straten’ goed uit de verf komt. 
Zelfs aan de honden wordt niet voorbijgegaan!
Beide straten zijn gezegend met veel creatie-
ve mensen. Vrijwel al het werk voor het boek 
wordt belangeloos geleverd door straatbewo-
ners. Het is fraai vormgegeven en gaat zo’n 112 
pagina’s tellen. Bovendien hebben vier kunste-
naars objecten gemaakt die ten behoeve van 
een goed doel geveild zullen worden.

Eindigde het eerste straatfeest met een man, 
een gitaar en enkele die-hards rond een vuur-
korf, inmiddels zorgt een geweldige straatband 
voor een spetterend slot van de dag. Oud-
straatbewoners leveren daar nog graag hun 
bijdrage aan en ook de kinderen van toen laten 
zich nu in de band horen. Zingend en swin-
gend vergeten de bewoners de tijd …

De dag daarop is het erg stil. En alles opge-
ruimd. 

Mieke Groothuijse

te zijn, in de zon of in de schaduw  - “Alles waar 
ik op gestemd heb staat erin!”
Een groepje jonge buurtbewoners was heel 
tevreden over het blauwe sportveld op het 
ontwerp. “Cool! Maar doet dat geen pijn als 
je valt?” – “Minder dan steen, man!” Op een 
voorbeeldfoto was te zien hoe je kunt zitten 
op de rand van de iets verhoogde speelvel-
den. “Gezellig!”

In de plannen wordt het groen aan één kant 
doorgetrokken tot aan de voortuinen (“Zo 
krijg ik een enorme voortuin!”). De parkeer-
plaatsen die daardoor vervallen, komen op 
een strook aan een andere zijde terug. Op het 
ontwerp zijn ook bomen te zien, maar andere 
dan de populieren die er nu op het plein staan. 

Bewoners hebben last van de pluizen en de 
plakkerige afscheiding, en: “Ze zijn gewoon 
te groot voor een woonwijk.” 

William: “De plannen zijn nog niet definitief. 
Wie ze nog eens goed wil bekijken, kan ze 
vinden op http://akeleiplein.pimponze-
buurt.nl/doe-mee/ontwerp/. Je kunt hier 
aangeven wat je ervan vindt en opmerkin-
gen zijn natuurlijk nog steeds welkom.”



Acupunctuur
J. van Roessel
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Massagecursus
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met massage en meditatie

Frederik Hendriklaan 79  in Den Bosch

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

 lekker dom

hoera, eindelijk is de 
schoolvakantie weer begonnen.

gefeliciteerd.

daar verlang ik het 
hele jaar naar!!

daarom ben ik 
liever dom.slimme kinderen

vinden naar school
gaan ook erg leuk. hopeloos...

Op initiatief van enkele wijkbewoners 
samen met de Hobbel wordt er weer een 
nieuwe kindervakantie georganiseerd. 
Het is op het Taxandriaplein van 1 t/m 3 
juli. Het thema is reis rond de wereld in drie 
dagen.
Activiteiten zijn: hutten bouwen, spelen, 
en een bezoek aan het stadion van FC Den 
Bosch
Voor meer info: www.dehobbel.nl

30 jaar kindervakantieweek 
in onze wijk – Oom Wim vertelt

De vakantieweek begon 30 jaar geleden op 
het veld waar nu de Kameleon staat. Geen 
goede keus vanwege de drukke autoweg.

De laatste week van de vakantie: spel.
Meestal begonnen we deze week met een 
springkussen. Dan kwamen er veel kinderen.

De hele eerste week van de schoolvakantie was 
het hutten bouwen. Beheerder Laurenzo van 
de Hobbel helpt al heel lang mee.

Het Taxandriaplein was veel beter geschikt,
ook al was het toen nog niet zo mooi als nu.
Vroeger waren er twee weken vakantiewerk.

Eerst was de vakantieweek met pauze in de 
middag. 10 jaar geleden besloten we om voort-
aan een hele dag te doen, brood eten bij ons.

Er was een vaste groep wijkbewoners die vaak 
meehielp. Het was dus altijd gezellig. 15 jaar 
geleden werd het alleen de eerste week.

Of spel in het park. Er was ook vakantieweek in 
de kleine vakanties, heel lang samen met het 
buurthuis uit de Hofstad.

We gebruikten vaak de jeugdruimte van De 
Slinger. Deze drie kinderen gaan optreden als 
Madonna in de playbackshow.

Meestal maakten we 8 groepen van 9 kinderen. 
Deze keer was het thema ‘de reis rond de we-
reld’. De groepen waren die week 8 volken.

Het begin van de week begon vaak met een 
Zweeds loopspel. Daarin vragen en opdrach-
ten over het thema. Deze keer Harry Potter. 

Of het thema monsters. De kinderen moesten 
deze week naar een toverspreuk zoeken anders 
veranderden ze allemaal in monsters.

Ongeveer 15 jaar geleden begonnen we met 
een thema voor de hele week. Bijvoorbeeld het 
spel appelhappen bij het thema tekenfilms.

De laatste kindervakantieweek was in 2011.
Daarna stopte het kinderwerk in onze wijk.

We sloten de week altijd af met een uitstapje. 
Met de bus naar bijvoorbeeld een pretpark.
Voor veel kinderen het hoogtepunt van de 
week.

De kinderen konden voor alle spelletjes punten 
verdienen. De groep met de meeste punten 
was aan het eind van de week winnaar.

Vaak hielden we speurtochten in het park. Bij 
het thema sprookjes was dit een vossenjacht. 
De ‘gelaarsde kat’ moest toen gezocht worden.

kindervakantieweek                               
opnieuw van start


