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

Verdere informatie vind je op www.buurtkiep.
nl/groepactief-ontspannen-in-t-park .

Open zomerpodium 3 juli - 
een bruisend festijn in De Stijl

Op zondagmiddag 3 juli organiseert 
De Stijl voor het eerst het Open Zomer-

podium. Het belooft een fantastische 
middag te worden met optredens van 

muzikanten, koren en scholen! 
Iedereen is welkom van 14.00 – 16.00 uur.

Actief ontspannen in ’t park
Begin deze zomer fit en relaxed! Vanaf 10 juli 
tot en met 28 augustus elke zondagochtend 
van 10.30 tot 11.30 uur een andere activiteit: 
Yoga, Qi Gong, Do-In, Mentastics, ontspan-
ningsgym en Pilates.
In het Prins Hendrikpark (de IJzeren Vrouw) 
ter hoogte van het tankstation aan de Grob-
bendoncklaan.
Deelname is gratis (een donatie is welkom).
Kom op zondag 3 juli 2016 tussen 10.00-
13.00 uur deelnemen aan de gratis introduc-
tielessen. Grijp deze kans om iets nieuws te 
ervaren of nieuwe mensen te leren kennen in 
de wijk.

Netwerk voor buurt-
democratie in de maak
Vanaf 1 januari 2017 wordt het budget voor bewoners met 
ideeën voor de buurt in onze wijk verhoogd van € 10.000 
(het huidige BIG-budget) naar € 32.000 per jaar (het nieuwe 
wijk- en dorpsbudget). Dit budget kan ingezet worden voor 
ideeën die bewoners willen realiseren in de eigen leefom-
geving.

De BIG: bewonersinitiatiefgelden.

Op de website van de gemeente kun je 
zien waar het ‘bewonersinitiatiefgeld’ 
(BIG) in onze wijk aan wordt besteed. 

Er is dit jaar ongeveer € 4.500 uitgegeven. Veel 
initiatieven gaan tot nu toe over straatfeesten. 
Andere bestedingen hebben betrekking op de 
Wijkkrant, een evenement van De Hobbel op 
het Taxandriaplein, het Netwerk IJzeren Vrouw 
voor een vrijmarkt, straatspeeldagen, de buurt-
bewoners-pluktuin, Qi Gong, Yoga, Pilates les-
sen voor ‘Actief ontspannen in het Park’, een 
parkrun en een sporttoernooi.

Het wijk- en dorpsbudget
Dit nieuwe budget kan aan bijna alles worden 
besteed: sociale projecten, projecten in het 
kader van veiligheid of projecten die de inrich-
ting van het openbare gebied betreffen. Kijk 
hiervoor ook op pagina 3 bij Wijkgericht Wer-
ken van de gemeente.

Advies
De gemeente nodigt de wijken uit om aan te 
geven hoe ze het wijkadvieswerk willen orga-
niseren: wie gaat bepalen hoe het nieuwe bud-
get verdeeld wordt  Hoe kan er daarbij voor 
worden gezorgd dat:
een goede afspiegeling van buurten en hun 
bewoners wordt bereikt?
dat iedereen de regeling en de spelregels kent?
dat over aanvragen en adviezen open en zicht-
baar wordt gecommuniceerd?

Bij de Buurtkiep heeft Hans Kessens het initia-
tief genomen om hiervoor een idee uit te wer-
ken; hij is met een werkgroep aan de slag ge-
gaan. De werkgroep wil een idee als volgt laten 
bespreken:
1  Een bewonersadviesgroep van drie perso-

nen krijgt het verzoek een initiatief uit de 
wijk te beoordelen.

2  Deze bewonersadviesgroep stuurt het ver-
zoek door naar een ‘digitaal bewonersnet-
werk’: buurtbewoners die hebben aangege-
ven dat ze een actieve rol willen spelen bij 
het beoordelen van initiatieven uit de wijk. 
Advisering gebeurt grotendeels digitaal én 
in alle openbaarheid.

3  Op basis van de inbreng uit dit ‘digitale be-
wonersnetwerk’ stelt de bewonersadvies-
groep een advies voor de gemeente op en 
stuurt dat naar de gemeente. Deze neemt op 
basis van het advies een beslissing. 

Verder kan de bewonersadviesgroep alle wij-
kinitiatiefnemers zo’n tweemaal per jaar bij 
elkaar brengen om ideeën en plannen uit te 
wisselen en met elkaar het gesprek aan te gaan 
over nuttige initiatieven voor de wijk .De Buurt-
kiep ondersteunt dit.

Presentatie van de eerste ideeën op 21 
september a.s. in De Slinger 20.00 uur 
Wie wil deelnemen aan het netwerk om 
daarin een rol te spelen bij het adviseren 
over wijkinitiatieven? Je kunt je opgeven 
bij hans.buurtkiep@gmail.com
De ideeën over de vorming van een ‘Net-
werk voor Buurtdemocratie’ worden op 21 
september aan de wijk voorgelegd. Een 
groot aantal initiatieven en bewoners uit 
onze wijk heeft daarvoor al een vooraan-
kondiging ontvangen. Iedereen is welkom 
deze bijeenkomst bij te wonen.  

Toon van Rijnsoever

Bron: Rijksoverheid

De initiatiefnemers: Cecile, Ton, Wies en Theo (vlnr.) 

Klussenteam Karwijk - Vraag gerust
“Het gaat goed met Karwijk,” meldt het buurtklussenteam op de Buurtkiep. Omdat niet iedere 
wijkbewoner zich ingeschreven heeft op de Buurtkiep, zoekt de Wijkkrant het team op. In De 
Stijl aan het Taxandriaplein komt het team bijna wekelijks bij elkaar, met ondersteuning van 
Divers.

Buurtkiep en Wijkkrant

Het is met een oproep op de wijkwebsite 
De Buurtkiep begonnen. Ongeveer een 
half jaar geleden,” zegt Theo, “er waren 

wel vragen om  bij kleine klusjes te helpen, 
maar er kwam nauwelijks reactie van mensen 
die wel wilden helpen.”
Liesbeth van Drunen en Ton kwamen tijdens 
een gesprek op het idee om een klussengroep 
te starten, waarin meerdere mensen de mo-
gelijke vragen van wijkbewoners om hulp bij 
klussen kunnen beantwoorden. De Buurtkiep 
bleek hét communicatiekanaal voor dat idee. 
Al vrij snel ontstond de kerngroep van het 
buurtklussenteam met de naam Karwijk. In de 
Wijkkrant van april j.l. kon de groep al een eer-
ste aankondiging plaatsen van hun opzet:
1. helpen bij diverse kleine klussen in en om 
het huis voor wijkbewoners die een te klein 
netwerk in de buurt hebben om een klusje 
voor hen te doen én 
2. door de klussen het onderlinge contact tus-
sen wijkbewoners te bevorderen en uit te bou-
wen.

Groei
De afgelopen weken heeft de kerngroep op 
verschillende plaatsen mensen aangesproken 
en flyers uitgedeeld. Ton: “Dat is leuk om te 
doen en om de reacties van mensen te horen. 
Er hebben zich al mensen aangemeld ook.”

Wies: “We willen een groep zijn waarin we on-
derling de taken kunnen verdelen. En omdat 
we bijna elke week bij elkaar komen kunnen we 
dan “”klussen-op-maat” uitvoeren.”
Het gaat goed binnen Karwijk. Het streven is 
om in de komende weken uit te groeien naar 
een groep van ongeveer 20 mensen. Dan hoeft 
niemand er heel veel tijd in te steken en kun-
nen met voldoende afwisseling mensen wor-
den ingezet.

Vragen
Karwijk vraagt dus, zoals Cecile zegt: “Vrouwen 
én mannen, die zich als klus-ster of klusser wil-
len aansluiten bij onze groep. Je leert daardoor 
ook elkaar in de wijk beter kennen!”
Opgeven kan op verschillende manieren: 
- Stuur een mail naar karwijk@gmail.com. ,dan 

krijg je een inschrijfformulier toegestuurd,  
of:

- bel na 12.00 uur naar 073-6131130 (De Stijl); 
of: 

- vul het inschrijfformulier in op de achterkant 
van de flyer;of:

- ga digitaal naar het inschrijfformulier op de 
Buurtkiep: https://www.buurtkiep.nl/groep/
karwijk

Mogelijkheden genoeg.
Vooral wijkbewoners mogen vragen. Dan is 
Karwijk er om te helpen.

Toon van Rijnsoever
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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

 
 

Om 9 uur word ik al opgewacht: voor  één be-
zoeker heeft de nacht lang genoeg geduurd, 
de ander wil aan de slag om zijn gedachten 
te verzetten. De barmedewerkster heeft een 
slechte nacht  gehad en wil graag haar verhaal 
kwijt en een arm om zich heen voordat ze kof-
fie en thee gaat zetten. 
Langzaamaan stroomt het vol. De één luid-
keels, de ander stilletjes, maar allemaal willen 
ze koffie, een praatje en elkaar ontmoeten. 

Een wijkbewoonster wil wat kleding doneren 
voor de weggeeftafel - vijf vuilniszakken vol! 
Een bezoekster en ik zoeken ze uit en maken 
een praatje met die aardige dame. Ze krijgt 
een rondleiding, want ze is nieuwsgierig naar 
wat er hier allemaal gebeurt.

De bezoekers vinden inmiddels hun weg naar 
diverse activiteiten: bloemschikken, tekenen, 
houtbewerking …. Dat zorgt voor stabiliteit 
en beweging van de deelnemers. Sommigen 
kunnen van hieruit doorstromen naar regulie-
re activiteiten, anderen blijven de extra aan-
dacht en begeleiding nodig hebben. Daar ligt 
de aandacht op het behouden van hun kwali-
teiten en mogelijkheden.
Niet iedereen doet mee met activiteiten, voor 
sommigen is het al goed dat ze komen voor 
een bakje, wat aanspraak en structuur. 

De vrijwillige kok komt binnen en het gonst 
rond: wat eten we? Een gezonde maaltijd be-
tekent aandacht voor jezelf, en samen eten 
doet eten. Sommige mensen zie je er letterlijk 
en figuurlijk van bekomen. Ook met yoga, chi 
neng chi gong en zwemmen, en met cursus-
sen op het gebied van herstel en verwerking 
is er veel aandacht voor een gezonde lifestyle.

Column

Een dag als begeleider bij De Stijl

Even later komt een bezoeker met de vraag 
of ik met hem een sollicitatiegesprek wil oefe-
nen. Hij praat erg binnensmonds en vraagt of 
ik daar extra op wil letten. Hier heeft hij ont-
dekt dat hij graag mensen bedient en in de 
keuken werkt. We oefenen, ik geef hem tips 
en complimenteer hem.
De nieuwe wandelgroep komt bij elkaar. Ze 
willen kijken of ze bij een bestaande wandel-
groep gaan aansluiten of zelf iets gaan opzet-
ten. 

Dan komt er herrie van de binnenplaats, twee 
bezoekers hebben een conflict. Anderen gaan 
zich ermee bemoeien en al gauw wordt een 
mug een olifant. Hoe met elkaar om te gaan, 
sociaal wenselijk gedrag, is een regelmatig 
terugkerend onderwerp in deze sociale leer-
school. Op een goede manier met elkaar com-
municeren zonder bang te zijn afgewezen te 
worden, dat maakt  krachtiger en gelukkiger.

De Stijl helpt deelnemers de regie weer in ei-
gen handen te nemen en zo hun pad terug  te 
vinden in de maatschappij. 

Karien LeermakersI

Begin deze maand is de website 
van De Stijl  de lucht in gegaan. 

Ga erheen voor alle informatie over 
mogelijkheden en activiteiten: 

http://www.steunpuntdestijl.nl

Wisseling van de wacht 
bij De Slinger
Wijkgebouw De Slinger krijgt na vele jaren een nieuw bestuur. Er worden nieuwe plannen ge-
smeed om de bezoekersaantallen te verhogen en meer diversiteit te creëren. Het vijfkoppige 
nieuwe bestuur heeft er zin in en zal het oude bestuur feestelijk uitzwaaien.

De Slinger: het oudste wijk-
centrum van Den Bosch

De Slinger werd ge-
bouwd in 1935 door 
architect J. de Graaf. In 

die jaren deed het gebouw 
dienst als parochiehuis. Een 
parochiehuis vervulde toen 
ongeveer dezelfde functie 
als nu een wijkgebouw. Vrij-
wel iedereen in de wijk was 
tenslotte katholiek. Ook het 
Prins Hendrikpark was na-
tuurlijk een ontmoetingsplek 
en alle lokale winkeltjes en 
bedrijfjes niet te vergeten, 
maar een café kon je in die 
tijd niet vinden in onze wijk. 
De reden daarvan lag in het feit dat de wethou-
der, die in die tijd verantwoordelijk was voor de 
stadsuitbreiding, lid was van de blauwe knoop. 
Hij rookte wel veel sigaren, maar dronk niet. Zo 
is dat dus gekomen.
En nu heeft die goede oude Slinger een nieuw 
bestuur.

Nieuwe start
In 2014/2015 is er in opdracht van de gemeen-
te een onderzoek(je) gedaan naar mogelijkhe-
den om nieuwe activiteiten en doelgroepen 
naar De Slinger te halen. Ze hebben interviews 
gehouden en mensen opgeroepen om ideeën 
aan te dragen. De verzamelde ideeën zijn ge-
bundeld in een rapport en dat is in september 
2015 gepresenteerd aan de wijk. Er was grote 
belangstelling voor deze presentatie. De bij-
eenkomst trok ruim 50 mensen, waaronder ook 
nieuwe bewoners uit De Amazones. 
De uitkomsten van het onderzoek bleven wat 
abstract en globaal, maar er werd wel een con-
crete oproep gedaan voor nieuwe bestuursle-
den. Ter plekke hebben zich vijf mensen aan-
gemeld.

Yvonne en Els
Twee daarvan zijn Yvonne de Lege en Els Klein-
geld. Zij hebben zich die avond aangemeld en 
samen met de anderen de uitdaging aangeno-
men. Van hen heb ik gehoord hoe ze het onge-
veer willen gaan aanpakken.
Ze zijn om te beginnen op zoek naar activitei-
ten voor overdag. De avonden zijn al aardig 
bezet. Ze zouden willen dat de loop er meer 
inkomt; dat de mensen een kopje koffie ko-
men drinken. Het zou fijn zijn als er ook jon-
gere mensen en allochtone mensen De Slinger 
zouden bezoeken. Zo hebben ze bijvoorbeeld 
geconstateerd dat er best veel ZZP-ers in de 
buurt zijn. Die zouden elkaar op bepaalde tij-

den kunnen treffen om uit te wisselen en, wie 
weet, tot samenwerking komen. Er wordt ook 
over gedacht om soms lunches te gaan verzor-
gen.  Er gaan ook geruchten dat er misschien 
een keuken komt.
Het nieuwe bestuur zoekt naar een goed even-
wicht tussen sociaal en commercieel. De Slin-
ger wil  mensen bij elkaar brengen, maar ook 
financieel het hoofd boven water kunnen hou-
den natuurlijk. Vast staat dat het bestuur zich 
niet bezig gaat houden met het uitvoeren van 
activiteiten. Iedereen kan met een idee of plan 
aankloppen. Het bestuur beoordeelt dan of het 
past binnen de doestelling van De Slinger. Zo 
ja, dan kunnen de indieners zelf aan de slag 
met de uitwerking en de realisatie.

Jan en Wim
Jan Chambon kwam in 1981 met de wijkraad 
in De Slinger en is al heel veel jaren bestuurslid. 
Wim Keller werkt alweer zo’n 7 jaar met hem sa-
men op het administratieve vlak. Samen waren 
ze goed voor zo’n 50 uur werk in de week, soms 
tot diep in de nacht. Dat werd te dol en ze zijn 
blij dat ze het bijltje kunnen overgedragen.
Zondag 26 juni zijn ze in het zonnetje gezet en 
hebben ze feestelijk afscheid genomen.

Marian, Heidy en Jolanda
Niet alles gaat veranderen. Het huidige perso-
neel blijft de bezoekers als vanouds ontvangen 
en van dienst zijn. Marian, Heidy en Jolanda 
zijn blij met het nieuwe bestuur en rekenen 
op een even goede samenwerking als met hun 
voorgangers.

Marjan Klinkhamer
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Yvonne de Lege (r) en Els Kleingeld. De andere le-
den van het nieuwe bestuur zijn Dick van Diepen, 
Hans Dirkse en Mieke Peters. 

Mooi wonen in de Orthenpoort

Wordt er eens een keer over de Or-
thenpoort geschreven en dan is het 
negatief. Dat was een schriftelijke 

reactie op het artikel in de vorige wijkkrant: 
‘Orthenpoort, belofte voor de toekomst’. 
De briefschrijfster, die liever haar naam niet 
in de krant heeft, woont al een aantal jaren 
met veel plezier in de wijk. Volgens deze Or-
thenpoortese zijn mensen uit de Muntel en 
de Vliert zelfs positief verrast als ze zelf in de 
wijk komen kijken.
De redactie van de wijkkrant heeft niet de 
behoefte zijn gelijk te halen, maar dat was 
juist ook de conclusie in het artikel. Als dat er 
niet voldoende uitkwam, vinden we dat erg 
jammer. Vooral de buitenrand van de wijk 
is (nog) rommelig en het nieuwe bestem-

mingsplan biedt geen handvatten om daar 
wat aan te doen. Pas op langere termijn kan 
dat gebeuren, was ook de boodschap van 
de gemeentewoordvoerder. Maar in het hart 
van het gebied, is het mooi wonen. Dat blijkt 
uit de reactie van de briefschrijfster, en dat 
had de verslaggever zelf ook geconstateerd.
We zijn benieuwd of er meer meningen in 
de wijk leven. Wij staan er voor open dat die 
aan ons worden gemeld (graag per email: 
wijkkrant@ziggo.nl) en dan komen we daar 
in een volgend nummer op terug. Als er sug-
gesties zijn om de wijk, ook op korte termijn, 
nog te verbeteren, dan horen we dat ook 
graag. We zullen die tips dan doorgeven aan 
de gemeentelijk wijkmanager voor het ge-
bied, Manon Karssen. 

Jos van Rijsingen



Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/OrthenpoortJuni 2016

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.

Word nu vrienden
met wijkmanager 
Manon Karssen
op Facebook

f

Koffie- en theehuis 
bijna klaar

De vele bezoekers en gebruikers van het 
Prins Hendrikpark zien het nu zelf ook. Er 
staat wat te gebeuren met het gebouw-

tje Dennenhof waar laatstelijk de Reddingsbri-
gade was gevestigd en waar in 1953 bejaarden-
soos EDO (Eert Den Ouderdom) van start ging. 
Zoals we eerder in de Wijkkrant schreven, gaat 
Debbie Bacon hier onder de naam ‘Bloem’ een 
koffie- en theehuis (met lekkere eigen baksels) 
beginnen. Ook is het bedoeling speelmateriaal 
en relaxmeubels voor gebruik in het park te 
verhuren.

De start is iets later dan Debbie had gepland. 
Dat heeft te maken met de vergunningenpro-
cedure die gevolgd moest worden. Tot medio 
juni is de gemeente bezig geweest het pand - 
dat gelegen is tegen de Van Grobbendoncklaan 
- te verbouwen. En nu is Debbie Bacon aan de 
slag met de verdere inrichting en aankleding. 
Eind juli of begin augustus wil ze een vliegende 
start maken. Op Facebook zijn de vorderingen 
en de reacties van enthousiaste parkgebruikers 
te volgen. Ga daarvoor naar: www.facebook.
com/bloemdenbosch

Jos van Rijsingen
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Niet meer drinken op het Kapelaan Koopmansplein

vlnr: Frans van Hemert, Manon Karssen en Bas 
Lucius.
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Een nieuwe regeling voor het leven op en rond het Kapelaan Koopmansplein – er was al veel 

over gezegd en geschreven, maar om de omwonenden precies uit te leggen hoe de vork in de 

steel zit, nodigde wijkmanager Manon Karssen van de gemeente ze uit voor een voorlichtings-

bijeenkomst op 2 juni. Naast Manon waren daar ook wijkagent van politie Bas Lucius en Frans 

van Hemert, handhaver openbare ruimte bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente.

Manon opende met een stukje geschiedenis: 
al jaren is het plein een aantrekkelijke plek 
om te blijven hangen, ook voor alcoholisten. 
Dat ging redelijk goed, maar de laatste jaren 
begon zich steeds meer een ‘harde kern’ te 
vormen, die ook andere alcoholisten uit de 
hele stad aantrok. Dat bracht veel dronken-
schap met zich mee, maar ook vervelende 
opmerkingen naar voorbijgangers, stelen in 
de supermarkt en veel overlast door lawaai. 
Tijd voor een nieuwe aanpak!

De burgemeester heeft van de gemeenteraad 
de bevoegdheid gekregen, in een Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV), om in geval-
len waarin hij dat nodig vindt plaatsen aan te 
wijzen waar alcohol drinken niet is toegestaan. 
Van die bevoegdheid heeft de burgemeester 

in dit geval gebruik gemaakt. Openbare dron-
kenschap mocht al niet, maar is vaak moeilijk 
vast te stellen. Nu alcohol drinken of een 
aangebroken fles of blikje al verboden zijn, is 
optreden tegen overlast veel beter mogelijk.

De regeling heeft betrekking op het Kapelaan 
Koopmansplein en de omliggende straten, tot 
aan de Aa aan de ene kant en het Prins Hen-
drikpark aan de andere. Ongetwijfeld zullen 
de betreffende mensen op zoek gaan naar een 
ander plekje – niemand heeft de illusie dat 
met de regeling het probleem voorgoed de 
stad uit is. Maar op het plein lijkt het drank-
verbod te werken; het is de omwonenden 
meteen opgevallen dat het veel rustiger is. 
Hun vraag was wel: hoe wordt hier blijvend 
gehandhaafd?

Politie en Handhaving moeten overlast zelf 
vaststellen om de boete van €90,- te kunnen 
uitdelen. Dat is niet makkelijk: als overtre-
ders een agent zien naderen, zijn ze al gauw 
vertrokken, om weer terug te komen als de 
agent verdwenen is. Daarom benadrukten Bas 
Lucius en Frans van Hemert het belang van 
samenwerking met bewoners: zij zijn de ogen 

en oren van de wijk. Niet zelf op overtreders 
afstappen, maar wel melden, is het devies. 
Elke melding wordt serieus genomen: hij 
wordt genoteerd en bekeken op urgentie. 
Zo weten de handhavers waarop ze moeten 
sturen.

De politie en Stadstoezicht kennen de 
leden van de ‘harde kern’ en hebben ervoor 
gezorgd dat die precies weten waar ze aan 
toe zijn. Van de boete zal ongetwijfeld een 
dreiging uitgaan. Aan de andere kant blijft 
het goedkope bier van de Coop natuurlijk 
aantrekkelijk en van de supermarkt kan niet 
gevraagd worden die verkoop zomaar te 
weigeren. Het blijft belangrijk om de vinger 
aan de pols te houden; elk kwartaal zullen 
de betrokken partijen bij elkaar komen om 
vast te stellen hoe het gaat. 
Bewoner Toon is er tijdens deze avond van 
overtuigd geraakt: de leefbaarheid op het 
Kapelaan Koopmansplein heeft bij gemeen-
te en politie hoge prioriteit.

Overlast? 
Maak er melding van bij de afdeling Stad-
stoezicht van de gemeente: 073 615 55 65

Vragen rond het wijk- 
en dorpsbudget
Elke wijk en elk dorp binnen de gemeente 
’s-Hertogenbosch krijgt vanaf volgend jaar 
vrij te besteden geld uit het zogenaamde 
wijk- en dorpsbudget. Dit budget is een 
samenvoeging van diverse bestaande 
geldpotjes, zoals BIG en het Wijkspeerpun-
tenbudget. Voor 2017 zit in dit wijk- en 
dorpsbudget  € 675.520,-.

Voor de BIG was er voor Muntel, Vliert en 
Orthenpoort tot nu toe € 10.550,00 beschik-
baar, vanuit het wijk- en dorpsbudget is er 
door deze wijk € 32.424,- te besteden. De 
mogelijkheden zijn dan ook veel breder: 
sociale projecten, projecten in het kader van 
veiligheid of projecten die de inrichting van 
het openbare gebied betreffen – het mag 
allemaal. Zolang het maar niet in strijd is 
met de wet.

Voor iedereen in de wijk die vragen heeft 
over deze regeling organiseert wijkmanager 
Manon Karssen een voorlichtingsbijeen-
komst: Op 7 juli, om 19.30 in De Slinger
ben je van harte welkom!

Graag even aanmelden op 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl, dan 
weten we hoeveel geïnteresseerden bewo-
ners we die avond kunnen verwachten.

Id al Fitr: feest van beloning
Als je dit leest is de vastenmaand Ramadan bijna voorbij. Ik praat in de bibliotheek van de Ar-
rahma moskee met bestuurslid Abdel Kader Jeraya. De nieuwe imam Achmed al Azar luistert 
mee.

De maand Ramadan

De achtste maand van de islamitische ka-
lender heet Ramadan. De maand die 30 
vastendagen telt.

Abdel Kader Jeraya zegt:  “Bij de Ramadan den-
ken veel mensen dat de gelovige islamiet niet 
eet, niet drinkt en geen gemeenschap heeft 
als het daglicht schijnt.  Maar als je chronisch 
ziek bent en de dokter  zegt dat het  beter is om 
toch te eten (met suikerziekte of hoge bloed-
druk) dan mag dat wel. Maar de Ramadan is 
veel meer dan alleen vasten. De Ramadan is om 
jouw geloof te versterken. Zo wordt de hele Ko-
ran gelezen en hardop gereciteerd  door 
de Imam. Lichaam en geest horen bij el-
kaar. Op de vrijdagen in de Ramadan is 
het extra druk in de moskee. Ons  geloof 
zegt  dat er gezorgd moet worden voor 
wie niet veel heeft. Daarom is er elke dag 
van de Ramadan in de moskee de iftar: 
de eerste maaltijd na het vasten van die 
dag. In onze moskee is plaats aan de tafel 
speciaal voor de asielzoekers uit het AZC 
in Rosmalen. Onze moskee is voor alle 
moslims.”

Dag van vrede
Abdel Kader Jeraya lacht als ik vraag naar 
het Suikerfeest. Hij legt uit: “Als je de der-
tig dagen van de maand Ramadan gevast 
hebt, dan is de eerste dag van de nieuwe 
maand, de dag van beloning voor de ge-
lovige moslim. Natuurlijk, er worden  veel 
zoete dingen gegeten. Maar het is vooral 

een dag van de vrede. Het bezoeken van familie 
en vrienden moet de vriendschap versterken 
en spanningen wegnemen. Het Suikerfeest is 
niet echt een goede naam, dus, want het is veel 
meer. Er wordt gezegd: “Voor wie de Ramadan 
heeft gedaan gaat de Bab Rayan open.”  Wie wil 
dat niet?”
Als hij de verbazing op mijn gezicht ziet, zegt 
hij: “Bab Rayan is een van de poorten naar de 
hemel!”
Imam Achmed al Azar knikt instemmend.

Toon van Rijnsoever
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   De vakantie komt eraan!
Nog een paar weken en dan is het grote vakantie. Joepie! Of 
toch niet?
Er zijn kinderen die helemaal nog niet aan vakantie kunnen 
denken. De spreekbeurt vraag alle aandacht. Werkstukken 
moeten af voor het einde van het school jaar. En dan zijn er 
nog allerlei activiteiten die ook veel tijd vragen. Wat denk je van 
de Avondvierdaagse? Leuk, maar dan heb je geen tijd om een 
verhaal te schrijven voor de Wijkkrant.
Robin is zo’n meisje, eventjes veel te druk. Maar hee, broertje 
Morris  van 4 jaar wist wel een verhaal over zijn droom vakantie, 
hij had namelijk net een mooie droom over een adelaar gehad… 
“mama ik vertel het je wel, dan kun jij het opschrijven voor de 
krant.”

     Droomvakantie in Afrika
Die adelaar die woonde dus helemaal in Afrika en daar gaan 
we naar toe met onze camper. De camper is een soort huisje 
met wielen eronder, je kunt erin slapen en eten koken en dat is 
heel leuk. En met die camper rijden we door Afrika. Het is daar 
heel warm en die adelaar is heel groot en vliegt daar dus rond. 
Je hoeft niet bang te zijn hoor voor die adelaar. En er zijn ook 
leeuwen, heel groot en zacht en daarmee kun je knuffelen. En 
olifanten, die geven we eten en die maken we schoon. Daar 
worden ze heel rustig van en dan eten ze je niet op en gaan je 
ook niet bijten.
En er is ook een zwembad en daar ga ik dan in zwemmen samen 
met Robin en dat is heel leuk! 

Dit is dus mijn droom vakantie, maar in het echt gaan we niet 
naar Afrika maar wel met de camperbus!

Morris Blaauw 

                Faida
Faida stuurt haar tante Soraya een kaart, want 
op 6 juli begint het Suikerfeest. Ze schrijft op 
de achterkant van de kaart met onzichtbare 
inkt. Als haar tante straks met een lamp op de 
kaart schijnt dan kan ze zien wat Faida schrijft:
Lieve tante Soraya
Een heel fijn Suikerfeest.
In de vakantie kom ik een paar dagen logeren.

Liefs, Faida.

Kindervakantieweek

Op en rond het Taxandriaplein is komt weer de kindervakantie-

week. Met onze  eigen Olympische Spelen. Dat wil je niet missen! 

Ook als je niet meedoet moet je zeker gaan kijken. Juich en 

schreeuw die atleten naar topprestaties. Op maandag 25, dinsdag 

26 en woensdag 27 juli wordt het Taxandriaplein verbouwd tot 

Olympisch Dorp. En hutten worden er ook weer gebouwd

de vakantiepestkop 

Wat lief! Het vogeltje
�addert gezellig naar
het zonnige zuiden.

Wat een slappe grap.

Nee...dan maar liever 
naar zee, daar kan ik
zwemmem als een
vis in het water. 

Een grote kwal 
zal je bedoelen.

Waar ga je heen
deze vakantie? Helemaal naar 

Spanje!
Ik ga vliegen.


