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Muntel, Vliert en Orthenpoort 

Prins Hendrikpark
      Een boompje opzetten

50

Kerngroep Buurtdemocratie  
            Wie zijn dat eigenlijk?

Onderscheiding Peter van Helden

Karwijk roept op

WDe ijkkrant

Foto: Liesbeth van Drunen



Nieuw jasje!

En wat vind je ervan?
De redactie heeft hard gewerkt  aan 
dit nieuwe jasje van de Wijkkrant en 
wenst je veel lees- en kijkplezier.

Wat willen we?
Een papieren krant is niet alleen 
fijn voor mensen zonder internet, 
al vinden we het heel belangrijk 
dat ook die mensen door onze 
krant in contact kunnen blijven 
met wat er in hun wijk gebeurt.
Maar ook als je via Facebook en 
buurtwebsite De Buurtkiep op de 
hoogte blijft, kunnen we je iets 
bieden: geen snelle nieuwtjes die 
je wegscrolt, maar meer diepte 
en meer overzicht. We willen 
graag de helikopter boven de 
wijk zijn.
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Kort

Marij Vis, een van de bewoners 
van het oude schoolgebouw aan 
de Geldersedam, zegt: “Allemaal 
zijn we zeer tevreden over het 
wonen op deze unieke plek in dit 
monumentale gebouw. Aan 
verschillende zaken wordt de 
laatste hand gelegd. We kijken uit 
naar de eindoplevering aan het 
einde van dit jaar.”

Reageer
Niet alleen ons jasje is nieuw, maar 
ook de mogelijkheid om te reageren 
op de artikelen: ga naar de 
groepspagina van de Wijkkrant op 
de Buurtkiep met
www.wijkkrant-mvo.nl  Daar staan 
de meeste artikelen als nieuws-
bericht. Met één klik ben je vanuit 
elk nieuwsbricht bij het reactie-
venster. Wel even inloggen op de 
Buurtkiep! Kijk in het colofon op de 
laatste pagina voor onze andere 
contactgegevens.

Leve onze bezorgers!
Al jaren wordt de Wijkkrant bezorgd 
door een legertje trouwe 
vrijwilligers, die er voor een kleine 
vergoeding steeds weer voor zorgen 
dat hij op elk adres in onze wijk op 
de mat komt. Dat gebeurt ook al 
jaren onder leiding van Anja van der 
Horst, die iedere bezorger van 
kranten voorziet.  Zonder deze 
mensen geen Wijkkrant! Daarom 
hier nog eens: heel veel dank 
allemaal!

  foto: Marij Vis
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Peter van Helden is dominee en woont in onze 
wijk in de Koedijkstraat. Hoewel hij met 
pensioen (met emeritaat) is, is hij nog steeds 
dominee, want dat is hij voor het leven.
Op 30 oktober was zijn feestelijke afscheid, 
waarbij vele gelovigen en maatschappelijke 
organisaties aanwezig waren. Ook 
burgemeester Rombouts was er om hem een 
lintje uit te reiken. Hiermee is hij lid van de 
Orde van Oranje Nassau. 

2009 tot 2016
Na 18 jaar werken in Rotterdam was Peter wel toe aan 
een andere werkkring. De Pauluskerk kwam vacant, 
maar dat werd het niet. In 2009 kreeg hij een 
aanstelling als dominee van de Protestantse 
Gemeente in ‘s-Hertogenbosch. Zijn thuisbasis werd 
de kerk op het Kerkpleintje. Bij zijn functie kreeg hij 
als extra opdracht: aandacht voor dak- en thuislozen 
en het inloopschip. Deze materie was hem niet 
vreemd vanuit zijn praktijk in Rotterdam. Trots is hij 
op het feit, dat het Inloopschip nu 24 uur per dag 
open is. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan en er 
zijn vele tussenstappen gemaakt, maar het 
eindresultaat telt. 

Werkloos?
Op mijn vraag of hij nu werkloos is, kijkt hij me 
verbaasd aan. Nee, dat kan hij niet beamen. 
Hij blijft sowieso actief in een aantal stedelijke 
projecten. Dat is het platform voor  dak- en thuislozen 
en voor Vluchtelingenwerk. Ook houdt hij zich bezig 
met de bestrijding van racisme in een 
samenwerkingsverband met Radar en Divers.
Hij is dan wel uit actieve dienst, maar blijft 
oproepbaar voor trouwerijen, doopdiensten en 
begrafenissen. Dat mag hij allemaal blijven doen.

Vrije tijd en de wijk
Peter verheugt zich op alle vrije tijd die hem te 
wachten staat. Hij wandelt graag en heeft een 
vogelcursus gevolgd. In ieder geval gaat hij zingen en 
op zijn kleinzoon oppassen. Verder kookt en bakt hij 
graag. (Het rook heerlijk toen ik hem sprak, want er 
stonden twee broden in de oven.)
Hij en zijn vrouw Toos hebben ook een bloemperk in 
de straat geadopteerd en da’s best wel wat werk.
Natuurlijk hoopt hij nu wat vaker bij bijeenkomsten 
van de wijk te zijn, want in het verleden liet zijn 
agenda dat meestal niet toe. Peter woont graag in de 
Muntel en voelt zich betrokken bij de buurt. Hij wil 
een goede buur zijn voor zijn directe omgeving en zal 
zijn steentje bijdragen waar dat kan.

Marjan Klinkhamer

dominee met emeritaat
Peter van Helden:
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Karwijk is een initiatief van een aantal 

wijkbewoners. Het team van Karwijk bemiddelt bij 

een klusvraag en de uitvoering van de klus voor de 

bewoners uit Muntel, Vliert, Orthenpoort en het 

Senioreneiland. Het team vraagt daarbij hulp aan 

een groep vrijwillige klussers.

Er was een tijd dat er her en der 
verspreid kleine winkels waren in onze 
buurt, op de hoek de Vleeschhouwer, 
verderop de banketbakker of de 
Vischhandel. Deze winkeliers hadden 
ook zo hun acties om klanten te trekken 
en daarmee hun omzet te verhogen: ze 
sloegen de handen inéén en bedachten 
het MUNTELEN: gezellig van de een 
naar de ander winkelen in de eigen 
buurt met kleine voordeeltjes, 
aardigheidjes. Klein is fijn. Klein was 
creatief en vindingrijk. Klein zocht en 
vond bondgenoten en maakte de wijk 
gezelliger.
 
Idee:  vandaag in deze tijd ook weer 
eens gaan muntelen? We zoeken het 
niet meer ver van huis,  ontdekken dat 
dat ook leuk is, kilometers scheelt en 
ook nog wat oplevert. Het nieuwe 
werkwoord heet dan: 'buurten': 
buurman/vrouw zijn voor elkaar.. 
Even de pas inhouden en genieten 
van de eigen straat, de bijzondere 
hoekjes, het oude en het nieuwe 
groen, de kleine veranderingen, de 
herfst-kleuren, de nieuwe bewoners 
en de aloude bekenden...

Of is dit te opa-achtig? Zijn we veel te 
jachtig? Wil ik terug naar de jaren 
tachtig? Wat ik wil, is prachtig....  
Wat een idee: allemachtig...

Brut
(spreek uit: bruut, van wat een 
champagne kan zijn: pittig, houtachtig, 
puur)

Hebt u een klus te klaren 
in en om het huis?

Hee� u een kleine klus te doen waarvoor u geen hulp 
kan vinden in uw directe omgeving? Dan kan het 

klussenteam Karwijk u misschien helpen. 

Karwijk

Klussenteam

KARWIJK
Column

Fantastisch, er zijn weer 
klusjes bij mij gedaan. 
Vorige week de inhoud van 
mijn box naar een andere 
box gebracht en vandaag 
voor de verandering weer 
eens wat gaatjes geboord.
Ton, Theo en Ed bedankt, 
jullie hebben me heel blij 
gemaakt.
Nennie

Aanmelden klus
Je kunt op verschillende manieren doorgeven wat voor klus je wilt 
laten doen: per mail: Karwijk@gmail.com of via de Stijl, 
Taxandriaplein 1D of 073-6131130 (tussen 12.00 - 17.00 u)
Daarna neemt een teamlid van Karwijk contact met je op om 
samen je wensen door te spreken,

Meedoen?
Ben jij een klusser/kluster? 
En heb je tijd? Iedereen is 
welkom. Meld je aan via: 
karwijk@gmail.com , dan 
krijg je een inschrijfformulier 
toe gestuurd.

Muntelen....

Durf te vragen

Wat voor klussen?
Karwijk helpt bij  kleine  klussen 
in en om het huis. Dan kun je 
denken aan huishoudelijk werk, 
computerproblemen, dieren ver- 
zorgen, planten- en tuinklussen, 
boodschappen doen, kleine 
reparaties, doe-het-zelf klussen 
en het verplaatsen van huisraad.

Kosten
Voor het uitvoeren van een klus 
vraag Karwijk 5 euro per half uur. 
Het  eerste half uur is gratis. Ook 
is het mogelijk een wederdienst 
te verrichten.
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Meestemmen in het

Netwerk Buurtdemocratie

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het jaarlijks 

gemeentelijk budget voor bewonersinitiatieven 

in onze wijk  € 32.000. Dit budget is beschikbaar 

voor sociale initiatieven, de openbare ruimte, 

economie of veiligheid. De gemeente baseert 

zijn beslissing op een advies van een netwerk 

van bewoners uit de wijk. Dat netwerk krijgt een 

aantal keer per jaar per mail de vraag om een 

mening over een bewonersinitiatief. Een 

kerngroep van vijf personen verzamelt alle 

opmerkingen en brengt dan advies uit aan de 

gemeente.  Anja van Kleef vroeg zich af: 

Wil jij ook meestemmen over initiatieven uit de wijk? Iedereen is 
welkom, hoe gevarieerder hoe beter! 

Woon je in Orthenpoort, Muntel of Vliert, is jouw feedback  kort en 
neutraal van toon en heb je er plezier in om samen met tientallen 
andere  buurtbewoners te bouwen aan je eigen wijk, meld je dan 
aan : hans.buurtkiep@gmail.com. Kijk ook op www.buurtkiep.nl

Die kerngroep, is die er al?    
Jazeker, vijf enthousiaste wijkgenoten staan al in de 
startblokken om een succes te maken van het project.  
Kees de Klerk, één van de vijf, hoopt op niet minder 
dan honderd deelnemers in het netwerk: "Dan kun je 
samen echt iets extra's doen voor de wijk." Jan van 
Gompel vult aan: "Je zult nooit iedereen erbij 
betrekken, maar als we de groep betrokkenen wat 
groter kunnen maken, dan is dat al heel wat."

Wie zitten er in die kerngroep?
Naast Kees, uit de Vliert, en Jan, uit de Muntel, bestaat 
de kerngroep uit Miranda Halberstad, ook uit de 
Muntel, Jelle Schrok, ook uit de Vliert, en Cecile 
Theunissen, die in de Orthenpoort woont. De laatste is 
ook actief in klussengroep Karwijk, en is van daaruit de 
buurtdemocratie ingerold. "Ik dacht: wat kan ik doen 
om het in mijn eigen omgeving nog leuker te maken? 
Vandaar Karwijk, en de kerngroep Buurtdemocratie was 
daarna een logische stap. Ik ben blij dat ik mijn eigen 
wijk daarin kan vertegenwoordigen, want dat is nogal 
eens een ondergeschoven kindje."

Wat doet de kerngroep precies?
"We houden ons niet speciaal met de inhoud bezig, 
maar meer met het proces en het promoten van de 
regeling," zegt Kees. "Wij zorgen ervoor dat het 
allemaal goed verloopt. Aanvragen voor een bijdrage 
uit het budget komen bij ons terecht, en wij zorgen dat 
leden van het netwerk er hun mening over kunnen 
geven. Uiteindelijk vertalen we al die meningen in een 
advies aan de gemeente." Als projecteider en 
ambtenaar is Kees gewend aan het begeleiden van 
zulke processen, en ook de anderen hebben zo hun 
eigen talenten. Zo heeft Jan van Gompel ruime 
ervaring in de communicatie en is Cecile met haar 
duurzame bedrijf altijd al gericht op een goed 
maatschappelijk klimaat.  En de andere twee? Daarmee 
hoop ik graag kennis te maken als de groep zich verder 
voorstelt in de volgende Wijkkrant!



in het Prins Hendrikpark

Afgelopen jaar kan er hier en daar weer een nieuw scheutje zijn opgekomen - het 
aantal kan dus licht afwijken - maar het Prins Hendrikpark telt anno 2016 ruim 
600 bomen, 667 om precies te zijn. Boomspecialist Dion van Zoggel van de 
gemeente 's-Hertogenbosch kent ze allemaal.
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Een boompje opzetten

Van Zoggel en zijn collega-bomenspecialist zijn 
heel precies als het om bomen zijn. Nagenoeg alle 
bomen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is 
- circa 87.000 stuks - zijn in een geautomatiseerd 
bestand opgenomen, een logboek zeg maar. Hoe 
oud? Beschadigingen of zwakke en zieke plekken? 
Onderhoud dat is gepleegd? Alles komt erin. "Dat is 
ook vanwege de zorgplicht die we hebben," zegt 
boomspecialist Van Zoggel. "Een zorgplicht naar de 
mensen toe. Als er onverhoopt iets gebeurt met 
schade of verwondingen tot gevolg, dan moet de 
gemeente kunnen aantonen dat er verantwoord en 
zorgvuldig is gehandeld." 
 
Flinke storm
Dat laatste is niet altijd eenvoudig. Een boom kan 
wel aangetast zijn door schimmels, zwammen of 
een flinke storm, dat wil niet zeggen dat kappen de 
enige oplossing is. "Wij zullen nooit zeggen dat een 
boom 'goed' is of 'gezond'", zegt Van Zoggel. "Dat 
heet bij ons 'normaal'.  Als er wat aan de hand is, 
volgt de kwalificatie 'verminders'of 'sterk 
verminders'. Maar danb nog kan een boom  boj 
goede verzorging vaak nog vele jaren mee. 

Als we  - nog voor de herfst is ingevallen - rond de 
IJzeren Vrouw wandelen vallen natuurlijk de Canadese 
populieren op. Dat zijn de oudste bomen die begin jaren 
'20 - direct na het uitgraven van de plas - werden 
geplant.  Er zijn er heel wat met een omtrek van meer 
dan 4 meter en aan de kant van de Ophoviusstraat staan 
er zelfs twee die een omtrek van meer dan 5 meter 
hebben. Ook de esdoorns doen het goed. Zij dateren van 
rond de jaren '30. De grootste zilveresdoorn staat op de 
hoek Westenburgerweg - Gelderse Dam en meet 4,80 
meter. "Normaal gaan esdoorns een jaar of 40 mee. Hier 
gaan ze gewoon door", zegt Van Zoggel met een 
tevreden glimlach, al wordt het klimaat er niet  beter op 
voor deze boomsoort. "De esdoorn heeft duidelijke 
seizoenen nodig, een échte winter, een échte zomer." 

Wandelpark
Het park was er niet in één keer. Na het uitgraven van de 
plas (het zand was nodig om in de Muntel huizen te 
kunnen bouwen), begon de gemeente eerst zelf met 
aanplanten. In 1928 werd er zelfs een eerste 
boomplantdag gehouden voor het 'Wandelpark De 
IJzeren Vrouw'. Joop Verkerk, de inwoner die meedeed, 
kreeg een heus certificaat. In de jaren '30 werd een boost 
aan de aanleg gegeven door de Heidemij. Als 
werkverschaffingsproject kon het met subsidie van de 
rijksoverheid groots worden aangepakt. 
Het park en de plas kenden ups en downs. Lange tijd was 
er het gemeentelijk zwembad. Toen we nog echte 
winters hadden, werd er feestelijk geschaatst, maar er 
kwamen ook ziektes in het water voor en er werd 
geklaagd over verwaarlozing en overlast.  Velen 
realiseren zich niet meer dat ook de Van Grobben-
doncklaan een stevig spoor door het park heeft 
getrokken. Een jaar of tien geleden heeft het park een 
grote opknapbeurt gehad.

Foto: Wim van den Berg
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Nu nog een bomenplattegrond

Een plattegrond van het Prins Hendrikpark waarop de 
belangrijkste bomen staan ingetekend, is niet 
beschikbaar. De gemeente heeft wel alle informatie in 
de computer staan. Dion van Zoggel belooft dat 
gekeken zal worden of hier een keer een 
publieksvriendelijke presentatie van gemaakt kan 
worden  

Kastanjebloedingsziekte
Net als op de Parade in Den Bosch vormen de 
paardenkastanjes een zorgenkindje. De zogenoemde 
kastanjebloedingsziekte vraagt veel slachtoffers langs de 
Westenburgerweg en de Gelderse Dam. In de herfst zijn 
de aantastingen door de schimmel die de bloederziekte 
veroorzaakt het best zichtbaar. "In oktober controleer ik 
alle 3.200 paardenkastanjes die de gemeente heeft", legt 
Van Zoggel uit. "De bomen die er het ergst aan toe zijn, 
krijgen een stip. Die worden dan ook nog eens 
gecontroleerd door een extern deskundige. Pas als die 
ook vindt dat kappen noodzakelijk is, gebeurt dat ook." 
Het betekent dat komende jaren gaten in de 
laanbeplanting zullen ontstaan. "Langs de 
Westenburgerweg hoort zo'n laanbeplanting. Daar zullen 
we de omgehakte exemplaren in de toekomst door een 
andere boomsoort vervangen."

Woonklimaat
Voor de Gelderse Dam tot Jan Schöfferlaan geldt dat niet. 
"Daar mogen doorzichten naar het park ontstaan. Wel 
kijken we of er in de wijk zelf bomen geplant kunnen 
worden die de ruimte hebben om uit te groeien. Dat 
beleid geldt voor de gehele stad want grote bomen 
verbeteren het woonklimaat enorm." De kastanjes op de 
Gelderse Dam voorbij de Jan Schöfferlaan worden niet op 
dezelfde plek vervangen. "Als daar een boom moet 
worden gekapt, zetten we een nieuwe exemplaar - maar 
wel een andere soort - verder naar achteren. Op den duur 
verplaatst de rij zich dus meer naar de groenzone." 
Het blijft passen en meten voor de boomdeskundigen 
van de gemeente. Per boom is er een budget van 24 euro 
per jaar. Daar moet alles van betaald worden, 
salariskosten, uitbesteed onderhoud, nieuwe 
beplantingen, onderzoek, bestrijding van plagen 
enzovoort. "
                                                                         Jos van Rijsingen

  Dion van Zoggel

Foto: Liesbeth van Drunen

Foto: Jos van Rijsingen



Wandelgroep ‘De IJzeren Vrouw’
e e n  w a n d e l g r o e p  v o o r  o u d e r e n

wanneer: Elke woensdagochtend starttijd 11.00 uur

hoe lang: 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.

Hemels dineren in de Eetkamer
Woensdag - Donderdag - Vrijdag - Zaterdag

Op oudejaarsdag borrelen met Brabantse lekkernijen

Reserveren gewenst: Tel: 073 - 204 88 40
Email: info@desoetemoeder.nl

www.desoetemoeder.nl

 

 
“En wat

kunnen we
nog meer

voor u doen?”

Apotheek Schellekens

Advies, thuisbezorging
en alle andere diensten

van uw apotheek.
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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-Hertogenobsch.

0161101.M&V_Advertentie_CONTOUR.indd   1 15-11-16   10:55

Wethouder van Son feliciteert de 
Wijkkrant 

Wethouder Jos van Son is erg blij dat deze 
wijkkrant een vernieuwingsslag maakt. Hoewel 
hij zelf heel actief is op sociale media ziet hij het 
grote belang van huis-aan-huisverspreiding van 
een papieren magazine. Jos van Son is 
verantwoordelijk voor wijken en dorpen, dus 
voor wijkgericht werken, water en groen, 
stadstoezicht en verkeer en vervoer. Dat zijn bij 
uitstek onderwerpen die de wijkbewoners direct 
raken. “Ik vind het goed nieuws voor alle 
inwoners van de Muntel, Vliert en Orthenpoort 
dat de vernieuwde Wijkkrant hieraan tot in 
lengte van jaren aandacht kan blijven besteden.” 

Mede mogelijk gemaakt door de BIG-regeling 
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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-Hertogenobsch.

Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen op 
Facebook 

Concreet
Het W&D-budget is dan ook veel ruimer. Voor Muntel, 
Vliert en Orthenpoort gaat het om ruim 32.000 euro. 
Hoe dat budget verdeeld gaat worden, wordt een zaak 
van de wijkbewoners zelf. Op dit moment wordt 
daarvoor door een groep betrokken wijkbewoners een 
systeem ontwikkeld dat die medezeggenschap zo goed 
mogelijk regelt. In de Wijkkrant en op wijkwebsite De 
Buurtkiep houden de betrokkenen elkaar en alle 
wijkgenoten voortdurend op de hoogte.

Op 1 januari 2017 zeggen we dag! tegen het 
vertrouwde biggetje en verwelkomen we het nieuwe 
W&D-budget. Zo komt er beslist nog geen eind aan de 
mooie dingen voor de wijk.

Het was mooi
Per jaar kon er in onze wijk zo’n 10.500 euro BIG 
worden besteed. Had je een idee voor een activiteit – 
een plan van, voor, door en met wijkbewoners – dan kon 
je een aanvraag doen voor een bijdrage. Het afgelopen 
jaar alleen al gebeurde dat in onze wijk dertig keer, 
voor grote en kleine plannen. Zo droeg de BIG eraan bij 
dat Marryloe haar droom van een spetterende 
kindervakantieweek in Orthenpoort kon 
verwezenlijken, voor de vrijmarkt in het Prins 
Hendrikpark op Koningsdag werd er een flyer van 
gedrukt, EHBO-mensen geregeld en een vergunning 
betaald en het prachtige pleinfeest op het 
Taxandriaplein had er een mooie kermisattractie aan te 
danken. De BIG gaf glans aan activiteiten als de Parkrun 
in het Prins Hendrikpark, de oprichting van klusgroep 
Karwijk en de ‘running dinners’, waarbij wijkgenoten 
die elkaar hoogstens van gezicht kenden bij elkaar 
kwamen eten. Het was mooi allemaal, maar het kan nog 
mooier.

Net zo lang als er Wijkgericht Werken is in de stad, en net zo lang als 

er wijkmanagers zijn, precies zo lang heeft de BIG-regeling bestaan: 

de regeling BewonersInitiatiefGelden. Die regeling heeft voor veel 

moois gezorgd in Muntel, Vliert en Orthenpoort. Maar het wordt tijd 

om afscheid te nemen van ons biggetje, want zijn opvolger staat 

voor de deur: het Wijk- en dorpbudget.

Nieuwe mogelijkheden 
Wijkmanager Manon Karssen lichtte het in een eerdere 
Wijkkrant al toe: bij de BIG lag de nadruk op 
activiteiten, vooral op ontmoetingen die de 
leefbaarheid in de wijk konden vergroten. De 
mogelijkheden van het nieuwe wijk- en dorpbudget  
zijn 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. Het kan nu 
dus ook gaan om tastbare dingen, zaken die je samen 
kunt verzinnen, maar ook die je samen kunt bouwen 
om je wijk te verbeteren. 

Mede mogelijk gemaakt door de BIG-regeling 

Dag Biggetje! Welkom Wijk- en dorpbudget!



Van Noremborghstraat 118
5212 NG ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6422942

Voor dagelijks verse bloemen.
Ook speciaal voor: Bloemboeketten, Bloemdecoraties, 

Bruids- Rouwarrangementen, 
Bedrijfsarrangementen.

B e z o r g i n g  d o o r  h e e l  N e d e r l a n d
Volg ons op Facebook

Bloemenwinkeltje Jet www.bloemendenbosch.nl 

D R U K K E R I J

P R I N T B E S T
K  E  R  K  D  R  I  E  L

E-mail: info@printbest.nlTel. (0418) 63 63 63

DE KRACHT 
ACHTER AYURVEDA

Consult •  Voeding   •  Massage

T 06 44934659 
WWW.GUNA-AYURVEDA.NL 

0161101.GUN_Adv. Wijkkrant.indd   1 17-11-16   17:00

DIT
l o o p t  i n  d e  g a t e n !

              adverteren in de wijkkrant?

wijkkrant@ziggo.nl

Kleinschalige horeca in parken 
Politieke partij De Bossche Groenen heeft 
een motie ingediend om kleinschalige 
horeca in en nabij parken mogelijk te 

maken. In het Prins Hendrikpark is nu het eerste 
horecapunt geopend. In het Dennenhofpaviljoen 
is Bloem neergestreken. Het volgende horecapunt 
komt in het het vakwerkhuisje in het Zuiderpark. 

     De Bossche Groenen. niet praten, maar Doen! 

www.debosschegroenen      info@debosschegroenen.nl

SJEF JANSEN
DAMES & HEREN KAPSALON

CITADELLAAN 123
5212VC  ‘S-HERTOGENBOSCH

THE NETHERLANDS
073 613 64 85

   WWW.KAPSALON-SJEF-JANSEN.NL

Acupunctuur
j.van Roessel 

Lid NVA

Antoon der Kinderenlaan 7
5212 AA Den Bosch
Tel. 073-613 53 18
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Sportcentre Olympia staat voor sporten, bewegen 
en ontspannen in een  prettige ambiance. Wij richten 

ons met name op inwoners uit de wijk en plaatsen 
onze  klanten centraal: oprechte aandacht en 

service van het baliepersoneel,deskundige docenten
 en een uitgebreid lesaanbod.

Werfpad 5
5212VJ Den Bosch
073 68 927 20

www.sportcentre.nl
info@sportcentre.nl
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Colofon
Verschijnt gratis 5x per jaar

redactie:  Wim van den Berg, Anja van der Horst, Anja van Kleef, 
Toon van Rijnsoever, Jos van Rijsingen, 
met medewerking van Marcel Koopman

drukwerk: BladNL, oplage 3600

verpreiding: vrijwilligers uit de verschillende wijken

redactieadres: Van Noremborghstraat 34

e-mail: wijkkrant@ziggo.nl, Mail ons voor advertenties en 
reacties of met informatie voor de volgende Wijkkrant.

De volgende Wijkkrant verschijnt half februari 2017.
Informatie inleveren vóór 9 januari. 

G

Tip

oed om te weten...

 
Op Kerstavond, 24 december is er in de 
Sacramentskerk een kerstviering om 19.30 uur.

Ook op eerste Kerstdag is er een kerstviering: 
aanvang 11.00 uur; na de viering is er  
gelegenheid om een kop koffie of thee te 
drinken.

Op 2e Kerstdag is er geen viering.

Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, is er een 
viering om 11.00 uur. Ook na deze viering is het 
mogelijk om een kop koffie of thee te drinken.

Kerstvieringen 
SacramentskerkVrijwilligersAcademie073 biedt jaarlijks trainingen en 

workshops voor vrijwilligers uit Vught en 
's-Hertogenbosch aan. Dat betekent veel gevarieerde 
workshops voor verschillende groepen uit alle  sectoren.  
Het team ontwikkelt leerlijnen, organiseert workshops, 
verzorgt de administratie en communicatie met 
deelnemers, zorgt voor bekendheid bij organisaties en bij 
deelnemers, houdt sociale media bij en gaat in gesprek en 
potentiële workshopleiders.

Iedereen binnen het team werkt  in tweetallen en heeft 
een taak.  We zoeken nog een aantal vrijwilligers voor het 
team, met name voor het organiseren van Workshops en 
voor Communicatie.

Ben jij op zoek naar het volgende:
-Wil je pionieren en werken aan scholing voor 
vrijwilligers? 
-Ben je enthousiast en zie je mogelijkheden? 
-Werk je graag in een team, ben je zorgvuldig en stem je 
af? 
-Werk je zelfstandig, hou je van aanpakken en ben je    
handig in het werken met Excel en Word?

Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom ons team versterken! Ik 
nodig je graag uit voor een gesprek. 
Mail naar vrijwilligersacademie073@gmail.com

Vrijwilligerswerk bij 
VrijwilligersAcademie073

Reageren op de 
Wijkkrant? 

Dat kan via de Buurtkiep. 
Schrijf je daarvoor eerst 
in: ga naar www.
buurtkiep.nl en druk op 
de blauwe knop ‘schrijf 
je in’. Klik om je profiel 
aan te maken. Niet 
vergeten op te slaan! 

Nu kun je voortaan met 
je wachtwoord inloggen 
op de Buurtkiep met de 
oranje knop.
Dat betekent: zelf foto’s, 
prikbordberichtjes en 
oproepjes plaatsen en 
reageren op nieuws. En 
dus ook: reageren op de 
Wijkkrant. Ga hiervoor 
naar de groepspagina 
van de Wijkkrant of kies 
www.wijkkrant-mvo.nl.
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Winterwonderland
In de kerstvakantie gaan we 
op het Akeleiplein daar mee 
beginnen Het plein wordt heel 
gezellig versierd. Deze dingen 
gaan we doen: kerstboom 
versieren, kerstmarkt houden, 
we doen spelletjes, we eten en 
drinken lekker warme dingen, als 
het vriest komt er een ijsbaan en 
kunnen we schaatsen, maar wat 
we willen is dat het leuk wordt en 
dat we er plezier in hebben.
De wintertijden komen eraan. Het 
gaat sneeuwen, sneeuwballen 
gevecht en sneeuwpoppen 
maken. En het leukste gedeelte is 
schaatsen. En natuurlijk kerst. De 
kerstboom versieren en kerstdiner. 
De winter is ook koud. Als het kerst 
is ga je meestal met je familie 
lekker gourmetten of spelletjes 
doen.
Groetjes: DENYSHA en NORA

       DOE DE APP
MET WILLY WORTEL EN BEA CREA

      ijkkrant  j u n i o r w

      December
December is een hele mooie 
maand. Want het is Sinterklaas 
en daar  hoort pakjesavond bij. 
Lekker veel cadeautjes krijgen! 
Maar december is ook de eerste 
wintermaand. Sneeuw, een slee, 
sneeuwballen en sneeuwpop 
maken – dat past allemaal bij 
December!
Milana, 11 jaar. 

Hoi Willie,         ik ben kerstversiering 
van alluminium poppetjes aan ‘t 
maken, drm hier 3 foto’s.

Zegt me helemaal niks. H. b. j 

 Ik zie het!      De grote  strook klap je 
dubbel in de lengte. Het strikje leg je 
er in, 4 cm onder de vouw.  Boven en 
onder in het midden draai je de brede 
strook een slag rond. Alles moet vet 
strak zitten (foto)

Van het topje prop je 1 heel klein bol-
letje, het hoofd. De brede stroken (het 
lijf ) draai je 5 cm om elkaar en prop 
je supervast. Van de rest maak je de 
benen. Alles goed samenknijpen, da’s 
mooier . Het einde, de voeten iets gro-
ter laten.  De armen en handen doe je 
hetzelfde. Dan maak je een voetstuk 
van een lucifersdoosje beplakt met 
gekleurd papier. Als de voeten groot 
genoeg zijn kan je het poppetje er 
stevig opplakken.

Cool         Ik maak er een paar voor de 
kerstboom, zonder voetstuk.

 

                Doe ik ook...doei!!

  Vuurwerk afsteken

Helaas vallen er elk jaar tijdens 
Oud en Nieuw onnodig veel 
vuurwerkslachto� ers. Met 
behulp deze tips kan je dat 

voorkomen.

Vuurwerk mag je afsteken op 31 
december van 18.00 uur tot 1 
januari 02.00 uur.
Koop het vuurwerk altijd in 
een legale winkel  Bewaar 
het veilig op een koele, droge 
plek.  Lees de instructies op 
de verpakking goed door: 
Zo weet je zeker hoe je het 
vuurwerk veilig moet afsteken.
Vuurwerk altijd afsteken met 
een aansteeklont, niet met 
lucifers of een aansteker. 
 Draag geen licht ontvlambare 
kleding (nylon).   Draag een 
bril.  Zorg dat vuurwerk 
altijd stevig
en stabiel
staat. zet 
pijlen altijd
in een � es,
halfgevuld
met zand of 
water. Sla voor 
grote vuurpijlen
een pvc-buis in 
de grond. 
 Steek een pijl
altijd aan de zijkant aan. 
 Zet vuurwerkpotten altijd 
goed klem tussen b.v. 2 stenen.
 Neem voldoende afstand, 
minstens 8 tot 15 meter. 
 Steek geen vuurwerk af in 
je hand Steek altijd maximaal 
één stuk vuurwerk tegelijk af.
 Steek vuurwerk dat niet is 
afgegaan niet opnieuw af.
Let op de omgeving: mens en 
dier.  Let op de windrichting.
Maak nooit zelf vuurwerk: 
experimenteren met vuurwerk 
is gevaarlijk!

Oke, iets groter.
Is dit beter?

Helemaal niks!
Nu zijn we net
2 knikkers.

Lijkt het zo
meer op
vroeger?
 

De strip is
voortaan iets
kleiner.

Veel te klein.
Zo is het een strip 
over 2 doperwten.

Super!  Ik groot 
en jij klein.

   maatje kleiner 

Hoi Willie,         ik ben kerstversiering 

 Ik zie het!      De grote  

genoeg zijn kan je het poppetje er 

Cool         Ik maak er een paar voor de 

    Nerd! Niks aan! Je pakt gwn �  1 
rol alluminiumfolie. Daar knip je 2 
stukken vanaf. 1 van 50 en 1 van 20 
cm. Je vouwt het hele stuk van 50 
cm elke 3 cm losjes om in de breedte  
totdat het 1 strook van 3 cm wordt. 
.Je vouwt het kleine stuk van 20 cm 
elke 2 cm om totdat het 1 strook van 
2 cm wordt. De strook van 20 cm 
draai je in het midden 1 slag rond 
zodat je een soort strikje krijgt (foto) 




