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MEDEDELINGEN

bewoners en organisaties te informeren over 
wat er allemaal te doen is. De Buurtkeeper 
helpt tevens buurtbewoners bij het gebruik 
van het platform en verbindt mensen met 
elkaar. Er zit een interessante vijfdaagse trai-
ning aan vast! 
Meer informatie en aanmelden zie: www.
buurtkiep.nl

Bezorgers gezocht!
Voor de omgeving van de Citadellaan en de 
Willem van Nassaulaan zoekt de Wijkkrant 
nog bezorgers. Er staat een kleine onkosten-
vergoeding tegenover. Aanmelden kan via 
wijkkrant@ziggo.nl.

Bijzondere Bossche bomen
Alweer een boek van twee wijkgenoten:  
Bijzondere bomen in de Bossche binnenstad, 
geschreven door twee bewoners van het 
Muntelplein. Het boek geeft een goed beeld 
van wat er nog aan bomenpracht in de bin-
nenstad van ’s-Hertogenbosch te vinden is. 
Meer informatie op www.mediamodule.nl/
MediaModule/Nieuwe_producten.html. 

WIJKWEDSTRIJD: Wie straalt het mooist 
met kerst? 
Het is nog vroeg, maar hier en daar is het al 
begonnen: het versieren voor kerst. Welke 
straat komt er dit jaar met kerstmis het mooi-
ste uit te zien? We maken er een wedstrijd 
van! De winnende straat krijgt de wisseltro-
fee en wordt tijdens het kerstevenement van 
22 december door een lampionnenoptocht 
bezocht. Wijkorganisaties als De Slinger, De 
Stijl, De Hobbel en Facet gaan er die dag een 
mooie kerstbelevenis van maken.
Meedoen als jurylid? Meld u aan via wijk-
krant@ziggo.nl. Als u er zeker van wilt zijn dat 
de jury uw straat komt beoordelen, kunt u uw 
straat aanmelden, ook via wijkkrant@ziggo.nl

Buurtkiep zoekt Buurtkeepers
www.buurtkiep.nl gaat per 1 januari a.s. fors 
van start met een site vol berichten, nieuw-
tjes en diensten in de buurt. Daarom is www.
buurtkiep.nl nu op zoek naar Buurtkeepers. 
Een Buurtkeeper is iemand die actief is voor 
de website en die een paar uur per week zijn/
haar energie voor de buurt inzet om buurt-
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Het is een sportief veldje 
geworden, daar aan de 
Pelssingel.                                              

Foto: Wim van den Berg

88 jaar basisonderwijs in de Muntel – de Vliert 

Moge het jou in je verdere 
leven goed gaan
Een prachtig idee: de uitgave van een boek ter gelegenheid van 
de opening van het nieuwe kindcentrum De Kameleon. Het be-
schrijft aan de hand van verschillende verhalen de geschiedenis 
van het onderwijs in de Muntel en de Vliert, van 1925 tot nu. Een 
absolute must voor iedereen die ooit jong is geweest op de Mun-
tel of de Vliert, zegt de flyer, maar ook import-wijkgenoten zul-
len genieten van de plaatjes en de verhalen in dit bijzonder mooi 
uitgegeven boekje. Auteur Frits Buijs vertelt over Moge het jou i n 
je verdere leven goed gaan.

frits buijs e.a.

De eerste Montessoriklas van de Muntel in 1930, 
onder leiding van de zusters Aloysia en Francina.

Frits: “Ik heb met heel veel plezier aan dit 
boek gewerkt – het spitten in de archieven 
bij de Fraters van Tilburg, het voeren van 

de gesprekken… Ik denk bijvoorbeeld aan de 
97-jarige zuster Wilhelminia; het versje van de 
wolf en de zeven geitjes kon ze nog puntgaaf 
opzeggen . Daar hield ik de kleuters mee rustig 
bij het opruimen, zei ze.”

De geschiedenis
Hoe is het gegaan? Toen in 1925 de nieuwe 
Bossche wijk de Muntel vorm begon te krij-
gen, werd er ook de eerste school gebouwd, 
de School op de Muntel. Daarna volgden ver-
schillende andere scholen, geleid door zusters, 
fraters of leken. Uiteindelijk hebben al deze 
scholen via diverse fusies geleid tot wat nu ba-
sisschool De Kameleon-West is.
Frits: “Bij de presentatie van het boek zag je een 
reünie ontstaan van 80-jarigen die elkaar daar 
weer troffen; ze hadden als jongens hier al bij 
elkaar op school gezeten. De schrijver Hendrik 
Corvers was er zelfs helemaal voor uit Frankrijk 
gekomen. Een van zijn korte verhalen staat ook 
in het boek.”

Toch nog een beetje Muntel 3
Na de twee boeken die er al over de Muntel 
verschenen zijn, kan dit boek dienen als logi-
sche aanvulling. Frits: ”Er zou een derde Mun-
telboek verschijnen, maar dat is er niet van ge-

En groots is hij, de Eerste Park Run in Den 
Bosch. De meisjes en jongens rennen rond 
het dierenpark, van waaruit de pauwen 

hen met hun eigen geluid vooruit schreeuwen. 
Voor alle kinderen is er de eeuwige roem en 
met een medaille om kunnen ze trots gaan kij-
ken naar de Park Run van de volwassen.

Na een warming-up gaan zo’n 170 volwasse-
nen van start voor 1,2,3,4 of 5 rondes van 1,7 
kilometer.
Het is een hele belevenis voor de renners, maar 
zeker ook voor de toeschouwers. Bekers water 
worden aangereikt door mensen van Brabant 
Water; de verschillende speakers spreken de 
lopers bemoedigend toe als ze onder de grote 
boog van Run2Day door komen. Voor de één 
is daar de finish terwijl het voor de ander het 
begin van de volgende ronde is. 

Rond die start- en finishplaats is van alles te 
doen. Er is drinken voor de lopers en limonade 
voor de kinderen. De goodybags worden uit-
gedeeld aan de deelnemers die na hun loop 
de nummers weer inleveren. Kinderen worden 
geschminkt. De auteurs van Den Bosch Rent 
verkopen aan een tafeltje hun boek met hard-
looproutes in en rond Den Bosch.
Ondertussen loopt Joery Kouwenberg als eer-
ste de vijf ronden rond de IJzeren Vrouw in 33 
minuten en 26 seconden!

Het is een geweldig evenement geworden en 
het is nu al zeker: volgend jaar komt er een 
PARK RUN 2014! De Running Junkies zorgen 
ervoor.

Toon van Rijnsoever

Park Run 2013
“Drie, twee, één: START!”
Om precies half elf in de morgen sprinten de 53 kids weg voor Kidsrun in het Prins Hendrik-
park. Het is 15 september en een mooie zonnige zondagmorgen. De temperatuur is precies 
goed voor een rondje hardlopen. En dat doen ze, de kids, aangespoord door hun ouders en 
andere familieleden, de buurjongens en -meisjes én de in het wit geklede sponsorlopers, die 
je de laatste tijd bij alle grote wedstrijden op ziet duiken. 

De start van de 
Kidsrun.
  

Foto: Mari Durieux

komen. Van Rinus Damen, een van de auteurs, 
heb ik wat stukjes mogen overnemen. Zo gaat 
die informatie toch niet verloren.” 

Zusters en fraters
Het boek maakt nog eens duidelijk hoe belang-
rijk de plaats van de religieuzen een tijd lang 
geweest is in onze wijk. Niet alleen in het on-

derwijs waren ze bepalend, maar 
in het hele maatschappelijke leven 
speelden ze een grote rol. Frits: 
“Neem bijvoorbeeld ‘de Floor’, de 
markante Frater Floriberto Stroeve, 
die heel wat wijkbewoners zich nog 
herinneren. Hij was nogal excen-
triek - verscheen regelmatig in kor-
te broek en sandalen op school. ‘De 
Floor’ had een enorme inzet voor 
de leerlingen, maar stond daar-
naast ook aan de wieg van organi-
saties als Janus en Bet en Knillis. De 
Fraters van Tilburg, oprichters van 
scholen als de Pius X, de Zwijsen en 
de Canisius, waren altijd bezig met 
modernisering van het onderwijs. 

Ze waren voor die tijd echt vooruitstrevend. 
En ook de Zusters van Liefde waren met hun 
Montessorionderwijs voor kleuters hun tijd ver 
vooruit.” 

Te veel
“Er valt zo veel te vertellen. Denk aan de rivali-
teit tussen twee katholieke scholen, Zwijsen en 
Canisius, die vlak naast elkaar stonden. Of de 
verhalen van beroemde wijkgenoten, zoals
voetballer Fred van der Hoorn, trompettist Eric 
Vloeimans, meesterverteller Willem de Ridder 
en politicus Ton Lensen.”  Ze staan allemaal in 
het boek. Maar zelfs dat is maar een greep – er 
is gewoon te veel om in een boekje te passen. 
Maar goed dat er binnenkort een iBook-versie 
uitkomt, daarin kunnen de onderwerpen nog 
eens worden uitgediept met extra foto’s en ver-
halen.

Het boek Moge het jou in je verdere leven goed 
gaan is verkrijgbaar bij boekhandel Heinen 
(Polare) of te bestellen bij info@firmagrondza-
ken.nl .

Anja van Kleef
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Volwassenen
ma, di, wo, do avond 19.15-20.30
woe, vrij, za, zo ochtend 9.15-10.30

Wandelgroep ‘De IJzeren Vrouw’
      (Een wandelgroep voor ouderen)

                            Wanneer
        Elke woensdagochtend, starttijd 11.00
                            Hoelang
           Rondje IJzeren Vrouw, ± 1 uur. 

                           Startpunt
         Praktijk Fysiotherapie Beenhakkers

             Antoon der Kinderenlaan 7
              Den Bosch 073-6135318

       Begeleid door een Fysiotherapeut
Er zijn geen kosten aan verbonden

 
 

“Je staat versteld als je ziet wat mensen 
kunnen die nog nooit een kwast hebben 
vastgehouden.”
Deze woorden sprak Hans van den Berg 
voor een groepje mensen in Sociaal Cultu-
reel Centrum De Slinger op maandagmor-
gen 5 augustus om 9.35 uur. Ik weet het nog 
precies, want ik was erbij en ik weet ook nog 
dat ik dacht: “Dat scheelt, want als er iets is 
wat ik kan, dan is het een kwast vasthou-
den!”

Het is de officiële start van een kunst-
project dat van de vouwwand in de 
ontmoetingsruimte bij de bar een 

groot levendig schilderij gaat maken, met 
herkenbare elementen van vroeger en nu. 
Het wordt groter dan de Nachtwacht, dus ga 
maar na. Ook wethouder Weijers wil wel eens 
horen hoe dat aangepakt gaat worden, want 
hij is heel erg geïnteresseerd in het wel en 
wee van De Slinger.
De eerste schets heeft Hans van den Berg al 
op de wand uitgezet. Hij heeft het in werk-
bare stukken onderverdeeld, zodat verschil-
lende mensen uit de wijk Muntel/Vliert er 
onder zijn leiding aan kunnen werken. 

Er worden posters met de schets opgehan-
gen op verschillende plaatsen in de wijk: 
“Meedoen? Meld je bij De Slinger.” Nou, dat 
hoef je tegen mij geen twee keer te zeggen. 
Geef mij de lucht maar. 
Eind augustus wordt er begonnen met schil-
deren als de subsidie rond is. Ondertussen ga 
ik thuis alvast even oefenen met het plafond 
in de keuken. Dat kan ook wel een kleurtje 
gebruiken. Met blokkwast en roller is het zo 
gepiept. En strak jongen! Echt wel.

Als je deze column leest is de wandschilde-
ring al een heel eind gevorderd door de in-
zet en het enthousiasme van vele mensen 
die vaardig zijn met penseel en verf. Ga zelf 
kijken hoe het project zijn voltooiing nadert. 
Het is de moeite waard en heel bijzonder.
En de lucht? Boven De Slinger moet je kijken. 
Een klein stukje blauw. Dat is van mij. Maar 
dat weet alleen ikzelf én Hans van den Berg.

Toon van Rijnsoever

Column

De wandschildering in De Slinger in wording. 
Foto:  Hans van den Berg

Reünie

Veertig oud-straatbewoners hadden zich 
opgegeven voor de reünie. Over de rode 
loper betraden zij de feesttent waar ze 

door voorzitter Kees de Klerk plechtig werden 
ontvangen met een hapje en een drankje. Stuk 
voor stuk dachten ze met weemoed terug aan 
de tijd dat zij hier woonden. ‘s Avonds geno-
ten ze samen met de huidige bewoners van 
een heerlijke maaltijd. Het kookteam was er in 
geslaagd om voor zo’n 150 personen een com-
pleet driegangendiner op tafel te toveren.

Boek
Maanden was eraan gewerkt, iedereen wist 
dat het eraan kwam, maar bijna niemand wist 
hoe het eruit zag: het jubileumboek AO 75, 
in woord en beeld op zoek naar het DNA van 
twee Bossche straten.
In het bijzijn van wethouder Jeroen Weyers 

Een reünie, een boek, een veiling 
en een verrassing; wat een feest!

werden de eerste exemplaren overhandigd 
aan Dorus van der Wiel en Marlies Kock van-
wege hun jarenlange bijdrage aan het straat-
feest. Alle inspanningen waren niet voor niets 
geweest: het boek ziet er zeer fraai uit, de ver-
halen zijn geweldig en talloze foto’s maken het 
helemaal af. Sommige bewoners hadden spijt 
dat ze het boek niet besteld hadden. Geen 
nood: er volgt een tweede druk zodat iedereen 
in staat gesteld wordt het boek alsnog in zijn 
bezit te krijgen.

Verrassing
Wethouder Weyers toonde zich in zijn toe-
spraak erg tevreden over de wijze waarop er 
in dit deel van de Vliert wordt samengewerkt. 
En hij liet het niet bij woorden, hij had ook 
nog een cadeau: een cheque ter waarde van  
€ 15.000,- voor het opknappen en uitbreiden 
van het buurtspeeltuintje. Mooi cadeautje!

Veiling voor het goede doel
Kyra Hoevenaars, een van de 
kinderen van toen, inmiddels 31 
jaar, leidt het door haar opgerich-
te Centre for Sustainability op de 
Filippijnen dat zich o.a. richt op 
duurzame visvangst. Vier kunst-
zinnige bewoners leverden be-
langeloos vijf kunstwerken aan 
die na een spannende veiling   
€ 1201,- opleverden. En kleine 
activiteiten op de dag nog eens 
€ 56. De stichting is dolblij met 
deze gulle bijdrage.

De straatbewoners waarderen het dat 
zij dankzij de BIG zoveel hebben kunnen 
waarmaken.

Het boek is na te bestellen via een e-mail 
aan info@onzestraot.nl

Kees de Klerk, Dorus Verwiel, Marlies Kock en wet-
houder Weyers

De veilingmeester sr. en jr., de makers en de gelukkige bezitters

Zaterdag,17 augustus 2013 - Ongebruikelijke onderdelen maakten het traditionele straat-
feest van de Ackersdijckstraat/Orthenseweg dit jaar anders dan anders. In het kader van het 
25-jarig jubileum van het feest en het 75-jarig bestaan van de twee straten stonden er een re-
unie, een boek en een veiling op het programma. En buiten het programma wachtte de straat-
bewoners een verrassing.

75 jaar Bridgeclub One Down
Op 15 september 2013 is het 75 jaar geleden 
dat Bridgeclub One Down als eerste club uit 
Brabant werd ingeschreven bij de Neder-
landse Bridgebond (NBB). Daarmee is zij de 
oudste nog actieve  bridgeclub van Brabant. 
Zo’n mooi jubileum is natuurlijk gevierd.

One Down zetelt al een paar jaar in 
buurthuis De Slinger, en daar werd het 
jubileumfeest dan ook gehouden. Bij 

gebak en koffie leidde een afgevaardigde van 
de Nederlandse bridgebond het feest in met 
een landelijke felicitatie. Hij wees erop dat de 
grondleggers van de club veel hebben bete-
kend voor de Nederlandse Bridgebond. 

Na de felicitaties werd er op een ludieke manier 
gebridged. Normaal wordt bridge gespeeld 

met een vaste partner, maar op het jubileum-
feest kon iedereen individueel bridgen met 
verschillende partners. Ieder kreeg een zak met 
geld en aan het einde van de middag werd de 
opbrengst geteld. Wie het meeste geld had 
verdiend, was de winnaar.
One Down staat erom bekend dat het een ech-
te feest-bridgeclub is, dus ook na het bridgen 
was het een schitterend feest voor de leden:  na 
een borreluurtje was er een uitstekend buffet 
met aansluitend dansen en feesten op muziek 
van een band.

One Down is een bloeiende, gezellige club in 
de Muntel;  op dit moment telt de bridgeclub 
ongeveer 145 leden, waarvan sommige al 
meer dan 60 jaar lid zijn en nog steeds actief 
meespelen in de hoogste klasse. Voor informa-

tie over de bridgeclub of bridgelessen kunt u 
contact opnemen met Aleke Pontier, telefoon 
06-30131601 of 073-5113285

Ans van Pinxteren

En verder …
genoten de allerkleinsten zoals gebruikelijk op 
vrijdagavond al van de pyjama-vertel-show, 
werd er in de tent van ‘De Strakke Want’ ge-
zocht naar het nieuwe gezicht van de straat, 
toonden de pubers-van-toen via een fantasie-
rijke bijdrage aan dat het straat-DNA erfelijk is 
en werden Walther Hoevenaars en Eveline Ven-
drig onderscheiden vanwege hun verdiensten 
voor het straatfeest. 

Zij nemen afscheid van de organisatie, maar 
hun opvolgers staan al klaar. Zo gaat dat in 
deze straten, al heel lang …

Mieke Groothuijse
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/OrthenpoortOktober  2013

Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen 
op Facebook

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.

De mooiste straat van Den Bosch
Het was een mooi moment toen op 29 augustus Wilbert de Laat, Hoofd Bedrijfsvoering Realisatie en Beheer van de 

gemeente, in de straat verscheen om maar liefst twee prijzen uit te reiken. In de geveltuinenwedstrijd die gemeente 

en Brabant Wonen hadden uitgeschreven, ging niet alleen de eerste prijs naar Gheert van Calcarplein 62, maar werd 

er een speciale straatprijs ingesteld voor de hele straat.

Laura Graus van de gemeente was lid van de jury van de 
geveltuinenwedstrijd: ”We hebben bijvoorbeeld gelet op 
onderhoud, de toegevoegde waarde van een geveltuin in 
de straat en de variatie van de beplanting. De geveltuin van 

nummer 62, van 
Ivana Gutiérrez, 
klopte gewoon 
helemaal, en wat 
we daarnaast 
ontzettend leuk 
vonden: er zaten 
ook veel eetbare 
planten tussen. 
Dat zie je niet 
vaak.” 

Ivana Gutierrez voor haar winnende geveltuin.De winnende hoektuin en links de winnende straat. 

Fo
to

’s:
 Ja

n 
Za

nd
ee

.

Feest op het Gheert van Calcarplein
Na zeven jaar verbouwen en vernieuwen mocht het wel eens, vonden ze: een wijkfeest rondom het Gheert van Calcarplein. Theo van Ra-
vesteijn vroeg namens het bewonerscomité en twee verenigingen van eigenaren een BIG-bijdrage aan voor een mogelijkheid om elkaar op 
een leuke manier wat beter te leren kennen.

Met vereende krachten werd er gewerkt aan een leuke dag, met activi-
teiten voor de kinderen, volop eten en drinken en een gezellige rommel-
markt. 
Theo van Ravesteijn: “Het was echt tijd dat jong en oud, van alle culturen, 
elkaar eens beter konden leren kennen. Met een hapje en een drankje erbij 
gaat dat natuurlijk beter.” 

Op 24 augustus was het zover. In aanmerking genomen dat het een 
gebied met zo’n 300 bewoners betreft, had de opkomst groter kunnen 
zijn. Theo: “Voor ons als team was het een heel geslaagde dag, maar de 
opkomst was aan de magere kant; om de oude saamhorigheid weer op 
te bouwen zou je liever nog meer bezoekers zien. Toch is er heel wat 
bijgekletst door de bewoners die er met hun kinderen wel op afgekomen 
zijn. En het rommelmarktje was een groot succes en zeker voor herhaling 
vatbaar.”

Running Dinner 
in de Vliert
Voor wijkgenoten die de behoefte hebben om elkaar 
beter te leren kennen, zijn er blijkbaar heel wat mogelijk-
heden. In de Vliert is vier jaar geleden het idee van een 
Running Dinner ontstaan, een opzet waarbij deelnemers 
in steeds wisselende groepjes bij elkaar gaan eten. Het 
Running Dinner werd op 14 september jongstleden voor 
de vierde keer gehouden en is een groot succes: dit jaar 
deden er 125 bewoners mee uit zeven straten in de Vliert. 
Magdiël van der Werf is een van de organisatoren en ver-
telt er meer over.

Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n Running Dinner? Is het een hard-
loopwedstrijd?
Nee, met hardlopen heeft het niets te maken. Wel met wan-

delen: je wandelt als deelnemer naar een opgegeven adres voor het voorgerecht. 
Daar tref je zeven buurtgenoten aan en hoor je waar je je hoofdgerecht gaat 
eten. Daar tref je zeven andere buurtgenoten aan. Dan verder, naar het derde 
huis voor het dessert.  Zo zie je op drie momenten op de avond 125 mensen zich 
verplaatsen naar hun eetadres! Als je de beurt hebt om zelf een voor-, hoofd- of 
nagerecht te koken, ontvang je dus zelf zeven buurtgenoten.  De avond wordt 
afgesloten met een gezamenlijk slotfeest op één adres. 

Wat is het voordeel van zo’n opzet?
Door met elkaar te eten en voor elkaar te koken leer je elkaar goed kennen. Als  
deelnemer weet je van tevoren niet welke andere buurtgenoten je gaat ontmoe-
ten; je komt elkaar hooguit één keer aan een tafel tegen. En het is een bont gezel-
schap: jonge mensen die hier net zijn komen wonen, ouders met schoolgaande 
of juist uitwonende kinderen en ook een buurtgenote van 80 was tafelgenoot.  
Op het slotfeest komt iedereen elkaar weer tegen en wordt er nagepraat met de 
mensen die je aan tafel hebt leren kennen.

Is het niet duur om zoiets te organiseren? Waar betalen jullie het van?
Het koken van het gerecht betalen de deelnemers zelf; naast die bijdrage en het 
openstellen van je huis, betalen deelnemers ook een financiële bijdrage. Voor een 
gezamenlijke aanvang en het gezamenlijke eindfeest hebben we een BIG-bijdra-
ge gevraagd en gekregen. Het is tenslotte een wijkevenement en alle bewoners 
worden ermee bereikt.

Volgend jaar weer?
Het evenement spreekt enorm aan: elk jaar zijn er meer deelnemers. Heel veel 
buurtgenoten dragen eraan bij. Jaarlijks neemt een man of acht de organisatie 
op zich; zij bepalen de datum, het thema en de tafelplanning. Door het Running 
Dinner is er duidelijk meer betrokkenheid bij elkaar en bij de ontwikkeling van 
onze wijk ontstaan. Er worden sociale en zakelijke activiteiten ontplooid. Dus ja, 
vanwege het grote succes kunnen we makkelijk toezeggen dat we het volgend 
jaar weer aan het organiseren slaan!

Burendag: 
talent in de wijk
Op 21 september was het Burendag, een 
dag om de banden in de buurt wat aan 
te halen. Dat stimuleerde de organisatie 
2Live in de Nemiusstraat om op zoek te 
gaan naar talent in de wijk voor een open 
podium.

Andere organisaties in de wijk reageerden 
enthousiast op het idee en zo ontstond 
een prachtig evenement, waarin talloze 
buurtbewoners hun talenten konden laten 
zien. 
Het geheel vond plaats in de mooie tuin 
van het oude Nemiusklooster, toegankelijk 
gemaakt via wijkgebouw De Slinger. José 
Pennings, manager van organisator 2Live: 
“ We waren heel blij met die mooie locatie. 
En het was geweldig om te zien hoeveel 
talent er in de wijk schuilgaat!” 

De presentatie van het programma werd 
verzorgd door De Stijl, die ook vertegen-
woordigd was met een mooi optreden van 
het koor. Er waren nog meer indrukwek-
kende muziekoptredens, voorlezen uit 
eigen werk en demonstraties van eigen-
gemaakte kaarten, sieraden, houtskoolte-
keningen…, zelfs graffiti-spuiters deden 
mee.

Een bezoeker: “Ik heb genoten van al die 
talenten; vooral het talent van sommige 
buurtbewoners om lekkere taarten te 
bakken! Dat viel bij mij heel goed in de 
smaak!” 

De tuin van Ivana Gutiérrez heeft andere bewoners gestimu-
leerd om het ook eens te proberen, met als resultaat dat de hele 
straat is opgefleurd – dat is pas toegevoegde waarde! Om nu 
ook de tweede en derde prijs in dezelfde straat uit te reiken, dat 
ging de jury te ver. Er moest duidelijk een aparte prijs komen: 
de straatprijs, waarmee de grote waardering voor al dat goede 
werk werd uitgedrukt.

Vanuit heel Den Bosch hadden zich inwoners voor de wedstrijd 
aangemeld. Laura Graus: “Een goed idee, want anders hadden 
we bijvoorbeeld het tuintje op nummer 6 van het Paradijs-
straatje vast niet gevonden.” En dat tuintje heeft toch mooi de 
tweede prijs gekregen. De derde prijs ging naar Oeterselaan 91. 
Deze tuinen in Deuteren zijn afgelopen mei in samenwerking 
met BrabantWonen tot stand gekomen.



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

Eén van de belangrijkste onderdelen was het 
bouwen van de hutten. Daar werd op de eerste 
dag direct aan begonnen. 

Aan het eind van de tweede dag werden de 
hutten afgebroken en door de gemeente opge-
haald. Laurenzo werd er wel een beetje moe van. 

Maar er werd niet alleen gebouwd. Het versie-
ren van de hutten was minstens zo belangrijk!

Een onverwacht onderdeel was de theatervoor-
stelling van Alex en het Wonderboek. Bijna alle 
kinderen mochten een klein rolletje meespelen. 

Het Spel zonder Grenzen had ook een heuse 
stormbaan waar overheen geklauterd moest 
worden.

Naast de voetbalactiviteiten werden er ook 
nog andere sporten beoefend, zoals boksen. 

Spelers van FC Den Bosch gaven ’s middags 
nog een voetbalclinic. 

Iedereen ging vol enthousiasme van start en 
alle technische talenten werden van stal ge-
haald!

Op de tweede dag speelden we het “Spel 
zonder Grenzen”. Op de foto zie je een groepje 
bezig met het ski-lopen.

Op de laatste dag gingen we naar het stadion 
van FC Den Bosch. Op de tribunes deden we 
een speurtocht.

Gelukkig was er af en toe ook even een pauze 
met een zakje chips en wat te drinken.

Verschillende groepen waren zo goed in het 
bouwen dat het lukte om hutten te maken met 
meerdere verdiepingen.

Omdat het zo’n mooi weer was bleek ook het 
spel waarin water van de één naar de andere 
kant moest worden gebracht een groot succes.

Ook werd er een rondleiding gegeven waarbij 
het hele stadion bezocht werd.        

Al met al kijken we terug op een bijzonder 
geslaagde kindervakantieweek!

Begin juli vond op het Taxandriaplein een nieu-
we Kindervakantieweek plaats. Ruim 80 kin-
deren hadden drie fantastische dagen! 

 de herfstsoldaat
Wat heb je nu weer aan?
Je lijkt wel een soort
mislukte soldaat.

Bah.
Ik hou niet van
dat soort spelletjes.

Hoezo dan?Niks grapje. 
Het is oorlog
in onze bossen.

Alle paddestoelen
schieten uit de grond.

Dit zijn gevechtskleren. 
Ik ga bij het leger 
en word een held.

kindervakantieweek

Het verslag van de vakantieweek is gemaakt 
door Christ Coolen van De Hobbel.

Wil je meer weten over De Hobbel? 
Kijk op de website www.dehobbel.nl


