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K Pieter van Sleeuwen:ort Aanvragen voor het
Wijk- en dorpsbudget 

Het nieuwe systeem is gestart: het 
Wijk- en dorpsbudget dat de 
gemeente voor onze wijk heeft 
gereserveerd, 32.000 euro groot, 
kan nu worden aangevraagd. Op de 
gemeentewebsite is daarvoor het 
benodigde formulier te vinden. 
Natuurlijk heeft de Wijkkrant ook al 
een aanvraag gedaan. Voor onze 
wijk heeft de Buurtkiep een 
procedure ontwikkeld waardoor 
iedereen die dat wil, kan adviseren 
over dergelijke aanvragen. In de 
vorige krant beschreven we die 
procedure al: de vijfkoppige 
kerngroep zet de aanvraag door 
naar een netwerk van nu al meer 
dan vijftig mensen. Zij geven hun 
mening, die door de kerngroep 
wordt verwerkt tot een advies aan 
de wijkmanager. 

Meedoen met het netwerk? Kijk op 
Buurtkiep.nl, netwerk buurtdemocratie. 

Dank je wel, Manon!

Al jaren vind je in de Wijkkrant de 
pagina over 'Wijkgericht Werken' 
van de gemeente. 

Al die tijd hebben we daarvoor 
samengewerkt met wijkmanager 
Manon Karssen, die elke editie wel 
weer iets interessants te melden 
had. 

Deze keer vinden we op die pagina 
een verrassende titel: "Een nieuwe 
wijkmanager". Inderdaad: Manon 
vertrekt naar haar woonplaats 
Nijmegen en wordt opgevolgd door 
Marie-Louise Claessen. We hebben 
inmiddels als redactie tot ons 
genoegen  met Marie-Louise 
kennisgemaakt - die prettige 
samenwerking wordt met haar 
ongetwijfeld voortgezet - welkom 
Marie-Louise!
Manon danken we heel hartelijk 
voor haar steun en creatieve 
inbreng. De Wijkkrant wenst haar 
het allerbeste in haar nieuwe 
werkkring!

Boos om drollen

Dan heb je een mooi basketbal-
veldje, ligt het vol met honden-
drollen! Bewoners van de 
Pelssingel zien met lede ogen aan 
hoe het basketbalveldje daar 
steeds meer in gebruik lijkt te 
worden genomen als hondentoilet. 
Door de kou duurt het een hele 
poos voor de viezigheid verdwijnt. 
Ze roepen dus op: laat je hond uit 
op plaatsen die daarvoor bedoeld 
zijn!

Reageren op de Wijkkrant

Niet vergeten: reageren op de 
Wijkkrant is heel eenvoudig: ga 
naar www.wijkkrant-mvo.nl en de 
rest wijst zich vanzelf. 
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Pieter van Sleeuwen:

Na 34 jaar als huisarts in de Muntel heeft Pieter van Sleeuwen half januari in De Slinger feestelijk afscheid 

genomen van zijn patiënten. De volgende dag vierde hij zijn 65ste verjaardag én afscheid  met familie collega’s en 

vrienden. Daags erna heeft hij nog niet alle cadeautjes en attenties uitgepakt, want dat is hem emotioneel te veel. 

Hij heeft veel blijken van waardering gekregen.

Van links naar rechts: 
Bastiaan Eurlings, Rob van Gestel, 
Petrie van Bracht en Pieter van 
Sleeuwen. 

Foto: Wim van den Berg

een sociaal betrokken huisarts

Hoe de praktijk begon 
Begin jaren 80 was het voor beginnende artsen moeilijk 
om je aan te sluiten bij bestaande praktijken. In Oost was 
het gezondheidscentrum Samen Beter gestart door 
studiegenoten uit Nijmegen. Vanuit dat centrum kwam de 
vraag naar Pieter en ook Petrie van Bracht of zij niet ook 
een dergelijk centrum wilden opzetten. Het voordeel was 
dan dat men kon samenwerken en over en weer kon 
waarnemen. Daar zijn de beide jonge artsen op ingegaan 
en in 1983 zijn ze in de Van Noremborghstraat gestart 
met Gezond en Wel.

Van stichting naar huisartsenpraktijk  
Idealistisch als ze waren wilden ze zoveel mogelijk 
buurtbewoners bij hun praktijk betrekken. Het werd dan 
ook een stichting met een bestuur van bewoners en 
patiënten. Er waren nog geen assistentes en ze werkten 
met gastvrouwen die de telefoon opnamen en koffie 
serveerden in de wachtkamer. Ook was er een 
maatschappelijk werkster: Maria. Omdat er natuurlijk niet 
meteen veel patiënten waren, werkten ze aanvankelijk 
met behoud van uitkering. 

De praktijk is behoorlijk gegroeid. In 1988 waren er 
ongeveer 1200 patiënten en twee assistentes, Esther en 
Annelie. Rob van Gestel kwam als derde arts en het 
naastliggende pand van poelier van de Kamp kwam vrij, 
waardoor in 2000 de praktijkruimte kon worden 
uitgebreid. Nu werken er drie artsen, waaronder Pieters 
opvolger Bastiaan Eurlings, zeven assistentes en vier 
praktijkondersteuners. 

Boeiend 
Pieter vindt de ouderenzorg en stervensbegeleiding een 
heel mooi aspect van zijn werk: “Je blijft als arts 
behandelen om de ziekte draaglijk te houden. Het is een 
proces waarbij je heel dicht bij mensen komt en dat is 
heel mooi."  

Hij zal zijn werk missen, maar gelukkig heeft hij een paar 
boeiende hobby’s. Hij schildert kleurrijke schilderijen in 
zijn atelier en is fervent zanger in een koor.  Pieter zal 
niet zomaar verdwijnen uit het straatbeeld, maar zijn 
dokterstas wel.

Marjan Klinkhamer
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Er staan wel wat rollators, maar verder zijn het vitale 75-plussers 

die in het ’t Meijerke aan de koffie zitten. Het zijn supersenioren 

zogezegd, want al zijn ze allemaal boven de 75, 

ze wonen nog zelfstandig en dan is het fijn een adres te hebben 

waar je elkaar elke week een of meer keren kunt ontmoeten om 

koffie te drinken en af en toe creatief bezig te zijn.

Inloop voor supersenioren

’t Meijerke: 

huiskamer van de wijk 

Column

’t Meijerke zit aan de 
Gervenstraat, in de 
Walstedeflat tegenover 
zorgcentrum Nieuwenhage, 
tussen de Aa en de Zuid-
Willemsvaart. Drijvende 
kracht is Jetty Lobregt (61), 
al 22 jaar actief in het 
maatschappelijk werk in 
Den Bosch. Een jaar of zeven 
geleden heeft ze dit ‘honk’ 
op verzoek van Zayaz nieuw 
leven ingeblazen en nu ze 
gestopt is met werken, gaat 
ze hier als vrijwilliger 
gewoon mee door. 

Senioren uit aangrenzende wijken zijn hier ook welkom. Er is ook 
al enige aanloop uit de Muntel en Orthenpoort. "Als mensen 
geïnteresseerd zijn, kunnen ze met mij bellen om de 
mogelijkheden te bespreken. Ik leg dan alles uit," zegt Jetty.
Vrijwilligers om te helpen bij een en ander zijn ook zeer welkom.

Koffie drinken is elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur. Dat kost 
50 cent. Wie wil kan elke week 75 cent sparen en daarvoor wordt 
elke drie maanden een grotere activiteit georganiseerd. Op 
dinsdagmiddag wordt er gebreid (vaak voor het goede doel) en 
op maandagmiddag zijn er andere creatieve activiteiten. De 
oudste deelneemster telt alweer 94 lentes, de ondergrens van 75 
jaar is niet absoluut. Iedere laatste donderdag van de maand 
wordt er een borreltje geschonken. Jetty Lobregt: "Maar niet als 
het regent of glad is, dan slaan we dat een keertje over."

Jos van Rijsingen

              Meer weten? Bel Jetty Lobregt:
            073-6136333 of 06-11318026 

Brut wandelt....

Het is me wéér gelukt...

….een onbekend stukje van Orthen-

poort, Vliert en Muntel tegen te komen, 

een straatnaam (mooie bloemen in de 

Orthenpoort?  Nodigen uit tot een 

jaarlijks bloemenfeest toch: Silenen, 

Akelei….), een steegje (ook nog steegjes 

zonder puntig afschrikwekkend  deur-

hek), een gevelsteentje (en niet alleen 

Mariaatjes)

….voor 90% in de zon te lopen – ik ben 

een zonloper, zonzoeker zeker in de 

winter; hup, weer even oversteken, uit 

de schaduw van die lange flats…

….hier en daar vogeltjes te horen 

zing-en, al was het soms meer piepen en 

krassen, als ik eerlijk ben..

….om het straatvuil, het rondslinger-

ende plastic, de treurige tuintjes te 

negeren en dóór te lopen

….niemand te groeten onderweg; dat 

houdt toch maar op en: wie zei mij 

eigenlijk goedendag?

….de veel te veel honden te vermijden 

of er met een grote boog omheen te 

stappen… 

….zonder te struikelen over losse 

stoeptegels, dooie takken, verraderlijk 

lage hekjes, uitstekende trekhaken

….het is me weer gelukt om heelhuids 

thuis te komen.

Wie wandelt er een volgende keer met 

me mee?

Brut (naam is bij de redactie bekend)
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Het voorjaar is in aantocht en dat merk je ook 
in buurttuin BietjeBijBietje.
In aanloop naar de NL-Doet dag op 10 maart 
worden de moesbakken schoongemaakt zodat 
er een extra laag met super-groeizame aarde 
in kan. Toon van Rijnsoever vraagt aan
 Ingrid Kemps en Jeanet van der Steen  hoe 
dat in zijn werk gaat.

BietjeBijBietje gaat derde jaar in

Uitproberen of buurttuinieren iets voor jou is? Je bent van harte welkom! 
Check de agenda op www.buurtkiep.nl of we op zaterdagochtend aanwezig zijn (vanaf  rond 10.30 uur).
In de periode dat het ’s avonds licht is zijn we woensdagavond vanaf ongeveer 19 uur ook actief. Kun je niet op 
deze momenten maar wil je wel graag op een ander moment komen? Laat het ons weten dan regelen we wat!

Meer info op Buurtkiep: https://www.buurtkiep.nl/groep/buurttuin-bietje-bij-bietje. 
Facebook: Buurttuin Muntel-Vliert 'Bietje Bij Bietje 

Ook in de buurttuin wordt het weer voorjaar

Hoe werkt het? 
"De drie moesbakken zijn ingedeeld in zes vakken. 
Per vak wordt er op basis van  een schema een 
bepaald type planten gezet die goed bij elkaar 
passen, zoals bladgroenten of wortelgewassen. Elk 
jaar wisselen we ze om ziektes en plagen te 
voorkomen. We hoeven daarom geen bestrijdings-
middelen en kunstmest te gebruiken: groot 
voordeel! 
De moesplantjes worden thuis op vensterbanken of 
in de Exodus-kas opgekweekt en komen vanaf mei 
naar de buurttuin. Gezamenlijk zorgen we er voor 
door water te geven, te schoffelen, op te binden en 
'te dieven'. De een heeft er wat meer affiniteit mee, 
of kennis van, dan de ander, maar samen komen we 
er goed uit. "

Zelf doen
"Zelf groenten kweken, van ieniemienie zaadje tot 
lekker keukenproduct geeft veel plezier en 
voldoening. Wil jij zelf wat  uitproberen met een 
groente dan kan dat. Kom langs met je plantjes en 
we zetten ze in de juiste bak en op de juiste afstand. 
Wanneer de oogsttijd is aangebroken ben je extra 
trots als je lekkere gezonde producten kan 
voorschotelen uit de buurttuin. Je weet wat je eet: 
onbespoten en heel vers:  puur natuur...
Veel kinderen vinden het leuk groenten te 
verbouwen en te oogsten. Ook zij zijn van harte 
welkom."

Samen
"Door samen met anderen te zorgen voor het 
geheel is de oogst ook voor gezamenlijk gebruik. 
Dat is voor veel mensen best wennen, want heb je 
wel genoeg gedaan? Op samenwerkmomenten 
oogsten we en wordt de oogst onderling verdeeld. 
Dat is tot nog toe prima gegaan.  
We hanteren geen 'aanwezigheidsregel'. Je komt 
wanneer je kunt, het is alleen wel prettig dat we 
van elkaar weten dat je in de tuin actief bent en 
waar je interesse naar uit gaat, wat je graag wilt 
doen, of juist niet. Enne: gratis!"

Heuvels
"Naast de moes- zijn er natuurlijk de fruit- en 
kruidenheuvel die verzorgd moeten worden. Wil je 
alleen iets doen op de heuvels dan kan dat, je kijkt 
waar jouw interesse ligt. De bloemenheuvels: daar 
gaan we iets anders mee om. We willen vooral de 
vlinders, de bijen en de wijk laten genieten van alle 
bloemen. Dus géén pluktuin!"
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Meisjesschool Geldersedam
20 december jl. is het verbouwde schoolgebouw aan 
de Geldersedam door aannemersbedrijf Van Herpen 
opgeleverd. Een ontwikkelproces van drie jaar is 
hiermee met succes afgerond.

Marij Vis, een van de nieuwe bewoners, zegt: "Onder 
begeleiding van KilimanjaroWonen en met grote inzet 
van alle initiatiefnemers zijn wij als bewoners erin 
geslaagd onze individuele en gemeenschappelijke 
woonwensen te realiseren."

Tien appartementen zijn naar eigen inzicht ingericht 
en worden bewoond door een- en tweepersoons-
huishoudens. Enkele gedeeltes van de gangen zijn bij 
woningen betrokken, de middengedeeltes van de 
gangen zijn behouden en zoveel mogelijk in de oude 
stijl teruggebracht.De monumentale trap van de R.K. 
Meisjesschool is gerestaureerd, terwijl de trap bij de 
hoofdingang plaats heeft gemaakt voor een lift en een 
smallere trap.

Dit laatste was een lastige keuze, maar in het kader van 
de levensloopbestendigheid van het gebouw kon elke 
bewoner hier achter staan.
Op de begane grond is een gemeenschappelijke ruimte 
gekomen, die naar behoefte kan worden ingevuld. 
Marij Vis vertelt hierover: "Momenteel  worden er 
kranten en tijdschriften gedeeld en hebben we 
geproost op de oplevering van het gebouw en op het 
nieuwe jaar. Ook onze vergaderingen kunnen hier 
plaatsvinden."

        "We hebben onze 
          woondroom gerealiseerd"

Het voormalige schoolplein is opnieuw ingericht: 
parkeerplaatsen, fietsenstalling, privétuinen voor de 
bewoners op de begane grond en een 
gemeenschappelijke tuin waar iedereen zorg voor 
draagt. Twee mooie bomen op het plein zijn blijven 
staan, net als twee bankjes.
"Met elkaar hebben we onze woondroom gerealiseerd: 
wonen op deze prachtige, groene plek in dit 
monumentale pand, dichtbij alle voorzieningen. Met 
voldoende privacy, oog voor elkaar en in goed 
nabuurschap," stelt Marij Vis tevreden vast.

Ook in de andere gebouwen die tot woningen zijn 
verbouwd, wonen mensen. Ik vroeg een paar van hen 
om in twee zinnen iets te vertellen over hun beleving 
ervan, nu in februari 2017.

Echt oud kan je ze niet noemen. Nog géén honderd jaar zijn de grote  gebouwen aan  de 
Geldersedam, Jan Schöfferlaan, Kapelaan Koopmansplein, Geert van Woustraat  en  de 
Nemiusstraat. Gelukkig wordt er flink aan gewerkt om de oorspronkelijke bestemming 
van deze oude gebouwen te veranderen in woongelegenheid voor mensen van nu.
Het ombouwen tot eigentijdse woningen  is in 1998 begonnen met de HTS aan het 
Kapelaan Koopmansplein. Woningbouwvereniging Zayaz liet de karakteristieke 
buitengevel van de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht uit 1927 staan 
en realiseerde achter de dikke muren 163 nieuwe appartementen van het Muntel 
Carré. Eind vorig jaar werden 10 woningen in de Meisjesschool aan de Geldersedam 
opgeleverd en binnenkort trekken de aanstaande bewoners van de oude Pastorie van 
de Antoniuskerk in hun nieuwe appartement. 

Oude gebouwen opnieuw gebruikt
                      in de Muntel
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Op de Antoniusschool (gebouwd in 1931) aan de Jan 
Schöfferlaan, hing in 2001 een bord met "Te Koop" toen 
Frank van Ham er op een zondagmorgen langsfietste, 
richting centrum. "Wat een geweldig gebouw!" Die 
maandag daarop was de koop rond. De school is nu 
verbouwd tot 4 luxe stadswoningen waarvan de Addax- 
adviesgroep er twee als kantoorruimte gebruikt. Frank 
van Ham: "We voelen ons in dit historisch en 
monumentale pand als een vis in het water."

MuntelCarré, Kapelaan Koopmansplein. De school, 
geopend in 1927, wordt  in 1998 verbouwd tot 
appartementencomplex. Bewoner Antoinette van de 
Wouw zegt: "Ik vind het geweldig om hier te wonen. Het is 
comfortabel, maar je moet niet gehandicapt worden, dan 
heb je het moeilijk." 

Pastorie Antoniusparochie, gebouwd in 1924 en na de 
koop in 2015 van het Marokkaans Consulaat komen er nu 
5 stadswoningen in. De eerste nieuwe bewoner Eric de 
Boer zegt trots: "Ik stapte hier binnen, keek door de kleine 
raampjes naar buiten over het plein en dacht: "Wow! hier 
wil ik wonen!"   

Pension van Zusters van Schijndel (1935) in de Geert van 
Woustraat wordt in 2005 de huisvesting van 2Live, kamers 
met kansen. Tijdelijke bewoner Joris, 20 jaar, vindt: "Een 
fijne locatie om te wonen, een rustige woonwijk met alle 
voorzieningen dichtbij, bushalte op de hoek van de straat, 
supermarkt aan de overkant, parkje aan de andere kant en 
de stad op loopafstand."  

                     Toon van Rijnsoever. Foto's: Wim van den Berg 
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Dingen kunnen zomaar ineens 
veranderen. Deden we op de vorige 
Wijkgericht-pagina nog verslag van 
BIG-projecten waarbij wijkmanager 
Manon Karssen betrokken was 
geweest, deze keer stelt Manon 
haar opvolger voor: Marie-Louise 
Claessens, de nieuwe wijkmanager 
voor Muntel, Vliert en Orthenpoort.

Een nieuwe wijkmanager

Helemaal nieuw is Marie-Louise niet in dit vak. 
Ze werkt al jaren full time als wijkmanager, 
hiervóór in Rosmalen en Zuid, en die laatste 
wijk zal ze naast de nieuwe ook nog trouw 
blijven. Al 35 jaar woont ze in Den Bosch: “Ik 
ben zelfs begonnen op de Geldersedam, op 
kamers, als jong Limburgs meisje dat werk had 
gevonden in Brabant.” Ze heeft op Zuid 
gewoond, en op de Graafseweg, en nu woont ze 
in Hintham: ”Lekker dichtbij; ik hoef maar op de 
fiets te springen en ik ben er als ik nodig ben."

Nu Manon in Nijmegen wijkmanager wordt, 
komt ook haar werk op fietsafstand te liggen, 
maar in haar begintijd bij de gemeente was ze 
Bosschenaar en goed bekend met de wijk.  
“Deze wijk heeft zoveel ‘bewonerskracht’ – 
mensen met ideeën, die dingen zelf aan willen 
pakken. Dat heb ik hier altijd zo leuk gevonden. 
Meteen al vanaf mijn begin als wijkmanager 
werd ik door de een na de ander gebeld: 
kunnen we eens praten, ik zou dit of dat graag 
willen doen. Ik ga dat missen hoor!" 

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 Marie-Louise Claessens, tel. 615 5621  of 
mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.  Deze pagina is een initiatief van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Word nu vrienden 
met wijkmanager
Marie-Louise Claessens
op Facebook

Al 21 jaar probeert  de stichting Mooi zo Goed zo 
‘s –Hertogenbosch mooier, prettiger, groener en 
socialer te maken  door wijkbewoners en bedrijven 
met elkaar te verbinden. Een breed scala van 
projecten is opgepakt en uitgewerkt, al die jaren met 
Jan de Rond als uitdagende en stimulerende factor. 
Om dat te vieren kwamen op 31 januari in het FC 
Den Boschstadion meer dan 200 mensen bij elkaar, 
waaronder een flink aantal uit Muntel, Vliert en 
Orthenpoort. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen in een envelop een 
piepklein cadeautje: een boutje en een moertje. 
“Alleen kunnen ze niets, maar met elkaar kunnen ze 
mooie dingen verbinden en maken,” staat op het 
bijgevoegde kaartje.
Er waren natuurlijk toespraken, burgemeester 
Rombouts kreeg het eerste exemplaar van het boek 
Versier de stad overhandigd en Erasmus (Peter van 
Helden) moedigde iedereen aan: “Maak alles rond, 
rond je projecten netjes af, geef rondje na rondje, 
doe mij nog een Jan de Rondje! Mooi zo Goed zo!”
Iedereen kreeg een exemplaar mee van Versier de 
stad . Het boek geeft achtergrondinformatie over hoe 
Mooi zo Goed zo werkt en laat in woord en beeld 24 
projecten zien uit de afgelopen jaren; de eerste start 
daarvan: Speluitleen De Hobbel in de Muntel!

Toon van Rijnsoever

meer info:
http://www.mzgz.nl/content/versier-de-stad-rond-je-projecten-netjes-af

Mooi Zo
Goed Zo
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Een nieuwe wijkmanager
Marie-Louise: “Alleen al door de indeling in de drie 
buurten Muntel, Vliert en Orthenpoort is dit een 
heel andere wijk dan Rosmalen. Natuurlijk ga ik me 
verdiepen in gegevens over aantallen en 
organisaties, maar het beste is het toch om face to 
face kennis te maken met zoveel mogelijk mensen. 
Gelukkig willen de mensen mij ook wel eens zien. 
Daar maak ik graag gebruik van!”

Manon: "Verbinding, bijvoorbeeld tussen bewoners 
en jongeren, dat is een belangrijk punt in de wijk." 
Gelukkig: Marie-Louise ziet zichzelf vooral als 
verbinder. “Je ziet inderdaad dat er heel veel 
mensen actief zijn. Hoe beter mensen elkaar 
kennen, hoe meer er mogelijk is. Ik breng ze graag 
met elkaar in contact. Soms kan ik helpen door uit 
te zoeken waar de potjes zitten.”

Bij de verdeling van het nieuwe wijk- en 
dorpsbudget komen aanvragers uiteindelijk bij 
Marie-Louise terecht: “Aanvragen worden uitgezet 
bij de Kerngroep voor Buurtdemocratie, die het 
weer doorzetten naar het Netwerk voor 
Buurtdemocratie (nu al meer dan 50 mensen). Zo 
wordt er een advies aan de wijkmanager opgesteld. 
Ik denk dat dat advies over het algemeen wel wordt 
overgenomen, en zo rolt er dan een besluit van het 
College van B&W uit.” 

Manon: “De wijk staat aan het begin van een 
nieuwe fase – er komen nieuwe wijkwerkers, er zijn 
ontwikkelingen zoals die met De Buurtkiep, die een 
rol wil spelen bij achterliggende vragen in de wijk 
- een mooi moment voor Marie-Louise om de 
sociale kracht van de wijk op de kaart te zetten.”

Marie-Louise: "Ik heb er enorm veel zin in!"

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 Marie-Louise Claessens, tel. 615 5621  of 
mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.  Deze pagina is een initiatief van de gemeente 's-Hertogenbosch.



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 

Acupunctuur
j.van Roessel 

Lid NVA

Antoon der Kinderenlaan 7
5212 AA Den Bosch
Tel. 073-613 53 18

 

De Bossche Groenen  
     

! 

www.debosschegroenen      info@debosschegroenen.nl

  NIET PRATEN, MAAR DOEN!

P o l i t i e k e  p a r t i j

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.

feestartikelen en verhuurbedrijf

LAS
Mary’s cadeaushop

Aartshertogenlaan 1 
5212CB Den Bosch                     email: info@las-feestartikelen.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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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

verspreiding: 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 eind april 2017
Informatie inleveren vóór 13 maart.

G

Tip

oed om te weten...

In sommige wijken zijn buurtbewoners actief in 
zogenaamde buurtpreventieteams. Wijkagent Bas 
Lucius is op zoek naar inwoners van de wijken Muntel, 
Vliert en Orthenpoort die deel willen nemen aan zo’n 
buurtpreventieteam. 

Het doel van een buurtpreventieteam is dat bewoners 
samen de wijk in gaan. Ze letten op onveilige 
situaties om zo te voorkomen dat onveiligheid of 
overlast ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan extra letten 
op openstaande ramen. 

Een buurtpreventieteam trekt hierbij samen op met 
politie en gemeente. Dankzij de ervaringen van het 
buurtpreventieteam zijn de politie en de 
buurtbewoners beter op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de buurt. Samen zorgen ze voor  
een veilige wijk waar het prettig wonen is.

Het buurtpreventieteam in uw wijk kan alleen starten 
als er voldoende deelnemers zijn in de wijk. Een 
buurtpreventieproject kost u niet veel moeite, maar 
het kan heel wat opleveren: een gezellige, veilige en 
rustige buurt.

Heeft u interesse, stuur dan een mail met uw naam en 
e-mailadres naar bas.lucius@politie.nl

Een buurtpreventieteam
Doe mee!

Meer Wijkkrant op De Buurtkiep

Soms is er over een onderwerp veel meer te 
vertellen dan er op een pagina van de Wijkkrant 
past. Zo zijn er deze keer bijvoorbeeld meer 
mooie foto’s bij het hoofdartikel over de 
verbouwde gebouwen in de Muntel dan je nu op 
de binnenpagina’s kunt zien. Daar is de 
buurtwebsite van De Buurtkiep dan weer ideaal 
voor: om extra materiaal van de Wijkkrant te zien, 
ga je daar naar de groepspagina van de Wijkkrant, 
of je kiest www.wijkkrant-mvo.nl.

De Stijl:

    meedoen in de samenleving 
    gaat niet altijd vanzelf

De Stijl is er voor iedereen die, op wat voor manier 
ook, een steuntje in de rug kan gebruiken.
De Stijl, aan het Taxandriaplein in de Muntel, is een 
ontmoetingscentrum waar diverse activiteiten 
worden georganiseerd voor volwassen mensen met 
een psychische, lichamelijke en/of sociale 
kwetsbaarheid, maar ook buurtbewoners, inwoners 
van Den Bosch en anderen zijn welkom.

Loop bijvoorbeeld eens binnen bij een 
‘inloopactiviteit’:

-   Elke 1e dinsdag van de maand om 19.00 uur: Film. 
-   Winkeltje ‘t Zoldertje met weggeefkleding en 
-accessoires, om mee te nemen of te brengen. De 
eerst volgende keer is op 28 februari.
-   De laatste zondag van de maand: vaak een 
speciale activiteit als een spelletjesmiddag, een 
open podium (met muziek en voordrachten) of een 
karaokemiddag.

Informatie over activiteiten en mogelijkheden vind 
je op http://www.steunpuntdestijl.nl.
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       DOE DE APP
MET WILLY WORTEL EN BEA CREA

      ijkkrant  j u n i o r w

Nou, ik veindt ut vurschrikkulluk.

 

Of dat
we kleuters
waren?

... Ik pieker nooit
over vroeger.

Weet je dat we al
10 jaar dezelfde
leeftijd hebben??

Nou wordt
het pas echt 
raar...

Weet jij nog
dat je baby was? Nee, maar dat

heeft iedereen. 

   tijdloos 

  Oke, maar waarom praat je zo raar?

Hoi Willie. Ik ben ploajkjes op 
munne kiel aon ut plekke veur de 
Cerneval. Wè doede gij?

Hoi  Thea. Ik maak een tekening met  
wit waskrijt op mijn blauwe kiel.
Gaat super! 

Joa, ik zit ok van alles in mekoar te 
frutselen want ik hè unne hekel aon 
al da kant-en-klaor spul van de win-
kels. Ik moak zoveul as ik kèn zelluf. 

Kek Willy, da kom van dè  ik echt 
Bosch aon ut lere ben, vur de Cerneval.

 Jaoh! Zu  hà krèk gelijk, ik kos mee-
passànt Bosch proate.

Meej Cerneval in Oeteldonk dan 
doej veul mensen of ze unne boer of 
boerin zijn, dus gaon ze zo ok proate.  En 
daor kon ik helemaol niks van verstaon. 
Gij wel dan?

  Nee, maar ik vind dat niet zo erg.

Drum hè daor ons oma naor ge-
vraogd, want die praot un aordig mund-
je Bosch. 

Super! Ik wil het ook wel leren als 
het zo eenvoudig is.  

Super! Gaan we met Carnaval 
naar het Oliebollenfantenfeeest? Dan 
kunnen we knutselen en een wagen 
maken voor de optocht.

Oke! Ik ep oe wel wà Cernevalmu-
ziekskes. Bieteje meejblèren, verders 
gaot alles vaneiges.

Krèk main idee!. Ik zie oe.

Die zeej da’k gewoan naor wà Bos-
sche muziekskes moes meeblèren. 

  En werkte dat?

kunnen we knutselen en een wagen 

Ja, dag... Ik bedoel... Eh... houdoe!!

                 Carnaval Carnaval

AAltijd weer leuk : drie dagen Carnaval. 
Onze drie vaste medewerksters zeggen erover:

Dan gaan ze een optocht organiseren 
en gaan ze zingen en dansen.
Op school wordt Knilis gepresenteerd 
met zijn boerenkiel. En Den Bosch heet 
met carnaval Oeteldonk. Het thema van 
dit jaar 2017 is: “Daar zit muziek in”.
Je kan dan verkleed naar school komen 
met een bananenpak aan.
                                                  Milana (11 jaar)

Carnaval echt iets voor OeteldonkCarnaval echt iets voor OeteldonkC
Rood, wit en geel zijn de kleuren van 
Oeteldonk. Verkleden, schminken 
en natuurlijk gek doen . En er zijn  de 
Oeteldonk -optochten: zondag is 
het  verwelkomen van prins carnaval 
en maandag is het de grote optocht 
en dinsdag de kinderoptocht . 
Dinsdagavond is het afsluiting van 
het carnaval en woensdag is het 
haringhappen.
                                                             Nora
O
                                                             Nora
O
                                                             Nora

p school doen wij ook aan carnaval 
dan mag iedereen verkleed komen 
en gaan we feesten, maar ik doe niet 
aan carnaval. Veel mensen gaan met 
carnaval gek verkleed, sommige in gekke 
kleding maar andere in hun boerenkiel. 
Op school hebben we ook als het goed 
weer is een optocht door de straat maar 
dat is niet altijd, alleen als het goed weer 
is. 
                                                     Denysha

  
           Van alles wèVan alles wè
Keinderoptocht,MiniKeinderKupkesFeest, 
Keinderkupkesfeest,Denderdeur,Kleintje 
KeinderCarnaval,Oetelkrabbelknutsel- 
feest,uittocht jeugdprins. Er veel te doen voor 
de jeugd tijdens het carnaval in Oeteldonk. 
Alle evenementen staan op de website 
Oeteldonk.orgOeteldonk.org We hebben er twee speciaal 
voor jullie uitgekozen. Beide zijn gratis.

              Oliebollenfantengeloop

Zaterdag 25 februari om 10:11 uur 
zal Jeugprins Luuk I voet aan wal 
zetten bij het Sint Jansbolwerk. De 
aankomst is gewijzigd van de Grote 
Hekel naar het Sint Jansbolwerk. Hier 
is er een beter zicht. Daarna gaat de 
hele Jeugdprinsengroep per koets 
onder begeleiding van Hofkapel de 
Koekerellen vanaf het Sint Jansbolwerk 
naar het stadhuis op de Markt. Na een 
ontvangst op het stadhuis door het 
Bossche gemeentebestuur gaat het 
geloop van start. Er is niet alleen een 
nieuwe route maar ook de spelletjes 
zijn in een nieuw jasje gestoken. De 
� nish is in de Orangerie.

  Ol i e bol l e n f a n t e n  F e e s t   (` Tof )

Ook dit jaar wordt het weer een 
leuk en creatief feest met als thema 
“Oetelonk daor zit meziek in”. Net als 
vorig jaar wordt er geknutseld aan een 
kleine Praalwagen die de volgende 
dag mee rijdt in de Keinderoptocht 
(dinsdag 28 februari). Je kunt dan langs 
de route kijken en jouw zelfgemaakte 
knutsel voorbij zien komen. Er staan 
spelletjes en knutseltafels. Het begint 
lekker vroeg: op carnavalsmaandag 
om 9.44 uur in de Orangerie. De 
Jeugdprins en Zijn Gevollug komen 
ook. Tussendoor wordt er gezorgt voor 
wat te drinken en  wat lekkers. Heb je 
vragen? Email naar: tof@oeteldonk.orgtof@oeteldonk.org




