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Sjoerd en Nataša organiseren

Taxandria Moves! 

De Wijkkrant: de volgende stap

De Witte Sieb

Het Buurtteam stelt zich voor

Foto: Liesbeth van Drunen
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Kort Groene daken in de Vliert

In de Ackersdijckstraat hebben 
bewoners Camille Maréchal en 
Mieke van der Heijden een mooi 
initiatief genomen: samen met 15 
andere bewoners hebben ze op 
hun schuurtjes groene daken laten 
aanleggen. Het ziet er mooi uit, 
maar het is ook goed voor vlinders, 
bijen en vogels. Het dak krijgt 
bovendien een langere levensduur, 
het isoleert goed en doordat het 
water vasthoudt, wordt het riool 
minder belast.  En wat ook erg 
mooi is: er is subsidie voor! De 
vergoeding bedraagt € 25,00 per 
vierkante meter groene dak, met 
een maximum van 100 vierkante 
meter.

Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/
groenedaken en www.cultuurfonds.
nl/natuurwaterfonds voor de 
mogelijkheden.

Woonproject Geldersedam

Op vrijdagmiddag 24 maart 2017 
scheen de zon over het plein aan de 
achterkant van de voormalige 
Meisjesschool aan de Geldersdam 
- een zonnige officiële start van een 
uniek woonproject: tien 
spiksplinternieuwe wooneenheden 
in een schoolgebouw uit 1929. De 
nieuwe bewoners toonden trots wat 
zij samen voor elkaar hebben 
gekregen onder begeleiding van 
KilimanjaroWonen aan alle 
betrokkenen en omwonenden, die 
zich verzameld hadden op het 
plein. Na diverse toespraken kon 
het glas geheven worden: veel 
geluk gewenst! 
De klaslokalen en gangen zijn 
verrassend getransformeerd met 
behoud van verschillende 
elementen, zoals de betegeling van 
het vroegere trappenhuis. De 
Jeroen Bosch Verkenners Band blies 
sfeervol de aftocht na zoveel jaren 
in het gebouw gerepeteerd te 
hebben.

Wijkkrantprojecten

Verderop in deze Wijkkrant vind je 
een oproep om samen met ons de 
volgende stap te zetten: op weg 
naar een nieuwe manier om 
dingen voor elkaar te krijgen in 
onze wijk. Maak een project van je 
droom en wij gaan kijken hoe we 
dat samen kunnen realiseren - wie 
weet wat er allemaal mogelijk is, 
bijvoorbeeld met hulp van het 
Wijk- en dorpsbudget.

Een wijkgenoot is al een klein 
projectje gestart: ze zou willen dat 
meer mensen zich als taalcoach 
voor vluchtelingen zouden melden 
bij Vluchtelingenwerk. Om te laten 
zien wat dat inhoudt, schrijft ze 
een blog op de Buurtkiep: Osman 
leert Nederlands .  Inspireert het 
jou ook? Zoek het buurtverhaal op 
www.buurtkiep.nl: typ Osman in 
het zoekvenster linksboven.
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Het gaat goed!
Het gaat goed met de Wijkkrant. Dat is wel eens 
anders geweest: twee jaar geleden deden we een 
noodoproep vanwege een structureel tekort. Dankzij 
bijdragen van heel veel wijkgenoten en organisaties 
hebben we het gered. We kregen de kans om te 
zoeken naar nieuwe wegen, met als resultaat: een 
betere, betaalbare Wijkkrant, vijf keer per jaar gratis 
op elk adres in onze wijk. 

Nu doorpakken
Ons doel: meer samenhang in de wijk. We hebben al 
veel bereikt, met informatie die wijkgenoten met 
elkaar in contact brengt en betrekt bij wat er zoal 
gebeurt. Maar dat kan beter; in deze tijd van social 
media en snelle berichtgeving zijn de mogelijkheden 
veel groter dan vijf keer per jaar op papier. Nu is het 
tijd voor de volgende stap.

Projecten
Wat gaan we doen? We hebben de Wijkkrant, maar 
ook buurtwebsite De Buurtkiep, er is Facebook, er is 
Twitter – mogelijkheden genoeg om iedereen te 
bereiken. Maar wat we niet hebben: genoeg mensen 
met wensen, ideeën en talenten, mensen die een 
vernieuwd platform vorm willen geven. 
 
We willen werken in projecten – kortlopende 
trajecten waarin een idee wordt uitgewerkt. Zo 
hoeft niemand zich voor onbepaalde tijd te 
verbinden voor een vaste tijd per week. Denk aan 
een project ‘Vlog van de wijk’, een project 
‘Oppascirkel’ of een project ‘Wijkfeest’. 

We hebben meedenkers nodig om de juiste 
projecten te bedenken! En we hebben mensen 
nodig om ze uit te voeren: vloggers, bloggers, 
fotografen …..

Denk ook mee over de wijk. Iedereen met een 
wens voor de wijk is welkom!
Reageren kan via de pagina van de Wijkkrant op 
de Buurtkiep: www.wijkkrant-mvo.nl of via
wijkkrant@ziggo.nl

De volgende stap
Het ontwerpen van een communicatieplatform
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Column

Brut haalt de bezem 
door de buurt.

Zou de jeugd nog weten wat een bezem 

is? En hoe die werkt? 

Hebben alle bewoners wel een bezem in 

huis?

Ik zie stoepen vol gladde of prutsneeuw, 

met dode takken, resten van kerstbomen 

tot in maart!  Moet de eerste bezem nog 

uitgevonden worden? 

“Een bezem is een borstel op een steel.” 

Een grote harde borstel, zodat je lekker 

kunt 'bezemen'. Je kunt er mee duwen 

en trekken – het is net politiek of een 

huwelijk. Door beide zou je wel eens de 

bezem willen halen!

Je hebt ze ook met een bosje takken, de 

heksenbezem, waar je heerlijk mee kunt 

zwaaien. Die streelt de grond en neemt 

toch alles mee. Een wonder van vernuft. 

Na het vegen kun je altijd even proberen 

of-ie ook vliegt.

Ik wil binnenkort subsidie aanvragen – 

wie doet er mee? – om 100 bezems aan 

te schaffen en die in de buurt uit te 

delen. Bezems met een felrode of 

felgele borstel. Kinderen mogen ze 

versieren met plakplaatjes. Een 

lesmomentje.... Hiep hiep hoera voor de 

Buurtbezems.

Weg met de laatste(!) peuken, het 

verraderlijk nat-gladde blad, de troep 

van uitgaansleven of uit de bomen. 

Een bezem: een sociaal wezen! die mag 

niet ontbreken.

Brut 

Het Buurtteam

Aangenaam:

In het buurtteam van breed welzijn in de Muntel Vliert Orthenpoort en 
binnenstad werken mensen samen uit de drie organisaties: Divers,
Juvans en MEE. Ze zijn voor bewoners dé aanspreekpersonen voor alle
vragen op het gebied van welzijn, zorg en hulp in de eigen omgeving. 
Met ingang van maart j.l. hebben zij een kantoortje in de Slinger. Elke 
woensdagochtend van 10.30 uur tot 13.00 uur is er daar een inloop-
spreekuur in de 'Kamer vol kennis' op de tussenverdieping.

Jorri Roosen (Divers), 06-11869597, j.roosen@divers.nl
Maciëlla Geijsberts (MEE), 06-35111767, m.geijsberts@meedenkbosch.nl
Brigitta van Balkom (Juvans), 06-43359049, brigittavanbalkom@juvans.nl  
Monique Rozeboom (Juvans), 06-51866537, moniquerozeboom@juvans.nl
Nisrine Khanchouf (Divers), 06-55788481, n.khanchouf@divers.nl
Liesbeth van Drunen (Divers), 06-11316878, l.vandrunen@divers.nl

Jorri, Nisrine en Liesbeth zijn direct te bereiken, de andere drie vooral
via de Kamer vol kennis.

Van links naar rechts: Nisrine, Monique, Liesbeth, Brigitta;
knielend: Maciëlla en Jorri.
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De Witte Sieb

Er zal nog heel wat water door het kanaal richting 
Empel stromen, maar zeker is dat er op de kant zo 
links en rechts nogal wat staat te gebeuren in het 
kader 'van Kanaal naar Park'. 
Op dit moment worden alle geopperde ideeën 
door Buro Lubbers verzameld om met een 
voorstel naar het college van B&W te komen, 
waarna op 11 juli een Raadsbesluit genomen 
wordt  over het project 'Zuid-Willems Park'. 
Er waren veel wijkbewoners aanwezig bij de 
officiële start van het project.  Bij de presentatie 
zat de fotocollage die je hierboven ziet: de 
Tramkade en aan de overkant de Witte Sieb, 
Orthenpoort.

Witte Sieb
De naam is een knipoog naar het etiket dat op 
deze plek geplakt werd: de verre uithoek van de 
stad (zoiets als het verre Siberië) waar vroeger 
het vuil gestort werd. Het is nu een braakliggend 
terrein, afgedekt met worteldoek en een dikke 
laag wit zand. Al sinds 2014 is het terrein in 
bruikleen genomen door de stichting De 
Conceptenbouwers, die garant staat voor 
onverwachte wendingen en verrassende effecten. 
Ik spreek met twee van hen: Kirsti Pol en Michael 
Bol, die ook wijkbewoner is.

Stadstrand
Michael Bol: "Het terrein is zo'n 1000 vierkante 
meter groot en er is verschrikkelijk veel mogelijk. 
Het is afgesloten dus niet zomaar toegankelijk.
We hebben er al verschillende grote activiteiten 
gehad, bijvoorbeeld een Winter-event in 
december 2014. Geweldig, zoveel inspirerende 
ondernemers die er voor 250 bezoekers een feest 
van hebben gemaakt.

En we zijn ook voor de komende zomer weer 
bezig. Maar eerst moeten alle voorzieningen en 
vergunningen in orde zijn én er moet een 
exploitant gevonden worden. Dan gaan we weer 
open van 11.00 tot 23.00 uur."

Kirsti Pol: "Er zijn steigers gebouwd aan de rand 
van het strand voor de boten van de Vlotte 
Vloot. Ook andere rederijen maken er gebruik 
van. En straks in september komt ook zeker weer 
een event van de Bossche Waterweek. Het water 
en het witte zand bieden hier zoveel 
mogelijkheden. Beachvolleybaltoernooien, 
bootcamps, yoga op het strand..."
 

Michael Bol: "De Witte Sieb is een fijne plek om 
met je kinderen naar toe te gaan en waar je 
elkaar kunt ontmoeten op een besloten terrein 
met een groot terras. In zoverre is het anders 
dan de Oosterplas: je betaalt wel entree voor 
het gebruik van het terrein. Maar zie je het voor 
je? De avondzon die roodgloeiend ondergaat; de 
vuurkorf die brandt; de dj die jouw favoriete 
muziek draait! Top!"

Toon van Rijnsoever

"Uniek strand in 
een stedelijk gebied" 

In het buurtteam van breed welzijn in de Muntel Vliert Orthenpoort en 
binnenstad werken mensen samen uit de drie organisaties: Divers,
Juvans en MEE. Ze zijn voor bewoners dé aanspreekpersonen voor alle
vragen op het gebied van welzijn, zorg en hulp in de eigen omgeving. 
Met ingang van maart j.l. hebben zij een kantoortje in de Slinger. Elke 
woensdagochtend van 10.30 uur tot 13.00 uur is er daar een inloop-
spreekuur in de 'Kamer vol kennis' op de tussenverdieping.

Jorri Roosen (Divers), 06-11869597, j.roosen@divers.nl
Maciëlla Geijsberts (MEE), 06-35111767, m.geijsberts@meedenkbosch.nl
Brigitta van Balkom (Juvans), 06-43359049, brigittavanbalkom@juvans.nl  
Monique Rozeboom (Juvans), 06-51866537, moniquerozeboom@juvans.nl
Nisrine Khanchouf (Divers), 06-55788481, n.khanchouf@divers.nl
Liesbeth van Drunen (Divers), 06-11316878, l.vandrunen@divers.nl

Jorri, Nisrine en Liesbeth zijn direct te bereiken, de andere drie vooral
via de Kamer vol kennis.

foto: de Conceptenbouwers

Collage: Buro Lubbers



6

Zondag 7 mei: wijkevenement Taxandriaplein

'Wij hebben

 Inmiddels zijn er diverse partijen bij betrokken: 
Stichting Jong Actief, Cafetaria de Taxander, Divers, De 
Stijl, Maatschappelijke Opvang, ’S-port van de gemeente 
’s-Hertogenbosch en toch ook weer De Hobbel.
"Het wordt overal minder met de samenhang in de 
wijken, dus ook hier," zegt Nataša. "Het is daarom extra 
belangrijk dat dit soort evenementen door blijft gaan.

Zeker hier op het Taxandriaplein. Mijn vader zegt altijd 
als ze hem vragen of hij geen huis met een tuin zou 
willen: ‘Wij hebben al de mooiste tuin van allemaal’".

Voetbaltoernooi
Sjoerd van Kampen sluit zich hier helemaal bij aan. 
"Jong Actief bestaat nu acht jaar. Wij proberen de jeugd 
van rond en boven de 18 jaar wat te bieden. Dat is de 
beste manier om overlast te beperken."
Voor de jongeren uit de wijken Muntel, Vliert en 
Orthenpoort en van diverse zorg- en 
welzijnsorganisaties is er de hele dag een voetbal-
toernooi. 

Taxandria Moves
Zondag 7 mei heeft van 11.00 tot 18.00 uur onder hun 
bezielende leiding voor de derde keer het 
wijkevenement plaats. Iets vroeger in het jaar dan 
normaal, maar dat komt doordat er bij Nataša 
gezinsuitbreiding op komst is. Voordat het zover is, wil ze 
Taxandria Moves - zo heet het event - erop hebben  
zitten.

Een paar jaar geleden zag het ernaar uit dat het 
wijkevenement op het Taxandriaplein geen vervolg zou 
krijgen.  "De Hobbel wilde niet doorgaan in die vorm," zegt 
Nataša Mandic, de 34-jarige dochter van Ekrem Mandic, die 
al ruim 35 jaar cafetaria de Taxander uitbaat. En dat was 
toch wel jammer. Op ‘gewone’ zonnige dagen tref je al  
gauw meer dan 50 spelende kinderen met hun ouders op 
het gezellige speelplein. Het wijkevent trok gemakkelijk 
500 bezoekers. "Er kwamen dus heel veel reacties op, dat 
het zou ophouden," aldus Nataša. En daarom stak ze de 
handen uit de mouwen. Samen met Sjoerd van Kampen (35) 
van de Stichting Jong Actief slaagde ze erin de zaak weer 
vlot te trekken.

de mooiste tuin!'
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*Op zondag 7 mei van 11.00 tot 18.00 uur.

*Gratis toegang, in eerste instantie voor de 
wijken Muntel, Vliert en Orthenpoort, maar 
bezoek uit andere wijken is zeker ook welkom.

*Rommelmarkt, voetbaltoernooi voor jongeren 
(zijn al aangemeld) , kermisattracties, 
kinderactiviteiten.

Acht teams kunnen er meedoen. "Het mooie is als je ziet 
dat deelname komt uit alle geledingen van de 
maatschappij en van allerlei afkomst. Dat levert de beste 
onderlinge verbinding op."

Kermisattracties
De kleinere kinderen worden evenmin vergeten. Er zijn 
diverse activiteiten als schminken en cupcakes 
versieren. Verder zijn er meer ‘kermisattracties’ en de 
afdeling ’S-port van de gemeente zorgt voor een 
klimtoren, een springkussen en een pannakooi. En het 
speelmateriaal van De Hobbel en de vaste 
speeltoestellen zijn natuurlijk ook allemaal te  
gebruiken. Enkele dj’s van Jong Actief geven een 
muzikale slinger aan de dag.

Voor zowel kinderen als volwassenen zijn er 40 kramen 
in de ‘verhuur’ gegaan om overtollige huisraad, spelen 
en andere snuisterijen aan de man te brengen.

de mooiste tuin!'

Entree wordt er niet geheven. "We willen het voor 
iedereen toegankelijk houden," zeggen Nataša en Sjoerd. 
Voor versnaperingen als popcorn zal een kleine bijdrage 
worden gevraagd. "Als het weer meewerkt, wordt het 
een fantastische familiedag, voor jong en oud. Uit 
ervaring weten we: als mensen eenmaal de smaak te 
pakken hebben, komen ze zeker terug."

Toekomst
Nataša Mandic is ook al bezig met de toekomst. "Als het 
straks na de bevalling weer rustiger is geworden, ga ik 
proberen meer vrijwilligers te werven." De bedoeling is 
dat dan vaker - een keer of vijf per jaar - iets bijzonders 
wordt georganiseerd op en rond het Taxandriaplein. 
"Het is zo’n prachtig plein, we moeten echt proberen dat 
nog beter te gebruiken. Als je wat meer vrijwilligers hebt 
die meedoen hoeft dat allemaal niet zoveel tijd te 
kosten." Enthousiaste mensen mogen zich nu natuurlijk 
ook al melden.

Jos van Rijsingen  
Omslagfoto: Liesbeth van Drunen
Andere foto's : Stichting Jong Actief
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

 Antoon der Kinderenlaan 7
52AA  ‘s-Hertogenbosch
073-6135318
                                   

Specialisaties: COPD
Orthopedische Manuele Therapie
Psychosomatische Fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Dry Needling
Arbeidsfysiotherapie
Aangesloten bij Parkinson Netwerk en Schouder Netwerk N. Brabant
Wandelen met ouderen op woensdagochtend om 11 uur.

www.fysiotherapiebeenhakkers.nl
info@fysiotherapiebeenhakkers.nl 

SJEF JANSEN
DAMES & HEREN KAPSALON

CITADELLAAN 123
5212VC  ‘S-HERTOGENBOSCH

THE NETHERLANDS
073 613 64 85

   WWW.KAPSALON-SJEF-JANSEN.NL

altijd al willen doen?
           Tickets vanaf
155 euro per persoon, all in

Bel Hans van Hoesel: 0654793510
0f kijk op www.balloonteam.nl

Buurtpreventieteams

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

Wat is dat eigenlijk, een 
buurtpreventieteam?
Bas: "Een buurtpreventieteam bestaat uit een groep 
bewoners die samen de wijk in gaan. Ze letten op 
onveilige situaties om zo te voorkomen dat onveiligheid 
of overlast ontstaat. Als ze bijvoorbeeld ergens een raam 
open zien staan, waardoor dieven makkelijk zouden 
kunnen binnenkomen, dan wijzen ze de bewoners daar 
even op." 

Is een buurtpreventieteam net zoiets als 
een burgerwacht?
Alex: "De term burgerwacht roept verkeerde associaties 
op, alsof het bewoners zijn die met opgestroopte 
mouwen de boeven te lijf gaan. Niets is minder waar. 
Leden van een buurtpreventieteam zijn betrokken 
inwoners die een bijdrage willen leveren aan een schone, 
hele en veilige buurt."

Hoe het werkt
Een buurtpreventieteam trekt samen op met politie en 
gemeente.  Het buurtpreventieteam heeft een 
coördinator die samen met de wijkagent regelmatig 
afstemt wat er leeft in een wijk. 

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.
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Word nu vrienden 
met wijkmanager
Marie-Louise Claessens
op Facebook

samen zie je meer
Het team kan met gebruik van die informatie zijn rondes 
gaan lopen. Maar ook andersom kan er informatie vanuit 
het buurtpreventieteam doorgespeeld worden aan de 
wijkagent.  Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van 
wat er speelt in een wijk.  De leden van het 
buurtpreventieteam kunnen via de Buiter Beter app 
meldingen maken als er in de openbare ruimte 
mankementen zijn.

Wat zijn de ervaringen in andere wijken?
Er zijn op dit moment twaalf buurtpreventieteams actief 
in de stad. Alex: “Op Zuid is enige tijd geleden een 
mogelijke inbraak voorkomen doordat personen in een 
brandgang aangesproken werden en hierop snel 
wegreden. En in Empel is in samenwerking met de 
politie een inbraak op heterdaad voorkomen.”

Engelen
André Martens is in Engelen betrokken bij het meest 
recente buurtpreventieteam in Den Bosch. Hij is positief: 
"We zijn nog maar net begonnen maar ik denk wel dat 
het een succes kan worden. We werken in nauw overleg 
met de wijkagent, de gemeente en de bestuursraad van 
Engelen. De eerste ondernemers hebben hun 
complimenten al geuit." Via een pagina gemaakt op 
facebook en een eigen website heeft hij met promotie 
via facebook een aantal vrijwilligers kunnen vinden. "En 
met een advertentie in ons dorpsblaadje de Tweeterp."
André vindt het geen straf om zijn rondes te lopen: "Het 
is gezellig en leuk, en de reacties van de mensen zijn 
lovend. Het kan ook wel spannend zijn in de avond, maar 
dat prikkelt de zintuigen." Vermoeiend? "Dat kan het 
zijn, maar je kunt ermee stoppen wanneer je wilt, dus 
dat overleg je met de collega die mee is."

Interesse?
Iedereen vanaf 18 jaar kan  deelnemen 
aan buurtpreventie, je bepaalt zelf hoe 
vaak je beschikbaar bent. Wel moet je 
een Verklaring Omtrent Gedrag 
inleveren. De kosten hiervan worden 
door de gemeente 's-Hertogenbosch 
betaald.  

Meld je aan met een e-mail naar
bas.lucius@politie.nl of naar wijk-
manager Marie-Louise Claessens:
lmc.Claessens@ s-hertogenbosch.nl



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.nl    info@debosschegroenen.nl

  NIET PRATEN, MAAR DOEN!

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

 

 
“En wat

kunnen we
nog meer

voor u doen?”

Apotheek Schellekens

Advies, thuisbezorging
en alle andere diensten

van uw apotheek.

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

              adverteren in de wijkkrant?

wijkkrant@ziggo.nl

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
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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, Antoinette van der Wouw.
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 begin juli 2017
Informatie inleveren vóór 22 mei.

Goed om te weten...

Karwijk bestaat  1 jaar!
Scan de QR-code of kijk op 
goo.gl/hFdibU om te zien wat we 
afgelopen jaar hebben gedaan!

Tip

Het Netwerk voor  Buurtdemocratie 
discussieert niet alleen digitaal. Op 27 
maart jl. kwamen zo’n dertig deelnemers 
bij elkaar omdat er zeven aanvragen 
tegelijk binnen waren gekomen. En die 
vragen om een goede oriëntatie voordat ze 
digitaal het netwerk  ingaan.  Van 
straatfeesten tot wijkevenement Taxandria 
Moves, en van tuingereedschap voor het 
groen van De Cavalier tot Ontspannen in 
het park. 
Wil je meedoen als deelnemer in het 
netwerk: kijk op www.buurtdemocratie.nl 
en meld je aan.

Nieuwe fietsenmaker

We krijgen een nieuwe fietsenmaker in de wijk:  Simon van 
Erp opent begin mei zijn nieuwe winkel in de Van Gilsstraat.

Simons specialiteit is het repareren van antieke fietsen, 
maar hij repareert iedere fiets op de ouderwetse manier:

         "Ik  zal niet meteen zeggen dat een fiets te oud is en
           beter vervangen kan worden; ik wil eerst alle
           mogelijkheden bekijken."

Reparatie op een ambachtelijke manier, dus, maar ook voor 
elektrische fietsen kun je terecht: 

          "De Nederlandse leverancier kijkt kritisch naar wat
          nou echt nodig en handig is."

                       Buurtdiner

Het Buurtdiner bij Kloosterhotel De Soete 
Moeder in de Nemiusstraat al eens 
geprobeerd? Toch eens doen. Elke 
woensdagavond serveert de chef-kok een 
speciaal 'buurtmenu'. Buurtbewoners kunnen 
op deze avond genieten van een tweegangen- 
diner voor €15,-.

Lees meer over het hotel op 
www.desoetemoeder.nl
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      ijkkrant  j u n i o r w
 

Niet alles opeten hoor!! 
Voor het bakken heb je nodig:

  De app van Willy 
  Wortel en Crea Thea

Als ik een hond was… 
 had ik dit leven:

ik sta  ‘ s morgens vroeg op en ben blij 
want vandaag vlieg ik naar new York! 
Voor de deur staat iets waarvan ik niet 
weet wat het is. Mijn ‘baasje’ ligt nog in 
bed. ik loop naar zijn kamer, spring op 
zijn bed. hij roept: “Jezus Mina, kan ik 
niet even uitslapen?” 

Ik roep dat het acht uur is, maar er 
komt alleen maar dit uit mijn bek: 

“waf, waf, waf, waf.” na een kwartier 
staat hij op, loopt naar de kast en pakt 
daar mijn eten uit. ik spring, spring. 
eindelijk heb ik het eten op mijn bord en 
‘smik, smak!’ op is het. ‘

Baasje’ is ook klaar met eten, hij loopt 
naar mij toe, pakt mij op, loopt naar 

de deur en doet het deurtje open van iets 
waarvan ik niet weet wat het is en hij zet 
mij erin!! het deurtje gaat dicht en daar 
zit ik dan.

Even later begint alles te rommelen 
en te rammelen, ik ga op en neer. 

even later zit ik in een auto, daarna ik 
een vliegend apparaat, daarna in de bus 
en dan zie ik een beeld. heel groot is het 
(vrijheidsbeeld).

Ik doe mijn ogen dicht omdat ik best 
moe ben. als ik mijn ogen weer open 

doe ben ik in een groot huis. opeens 
word ik opgepakt en geknuffeld. “nou, 
makker, hier ben je dan. welkom in je 
nieuwe huis!” zegt mij ‘baasje’. Ik kijk 
om me heen. nou…dit is het nieuwe 
leven dan!
              Milana, 11 jaar.

         Als Als ik een kind was dat in een 
snoephuis zou wonen zou mijn 

leven er een stuk anders uitzien:

Ik werd wakker gemaakt door 
mijn moeder. ze zei dat ik me snel 

moest aankleden, omdat ze een lekker 
ontbijtje voor me had klaargemaakt. 
toen ik me had aangekleed liep ik naar 
de keuken en zag ik dat mijn moeder 
alleen maar zoete dingen had gemaakt.
ze had van alles ze had pancake, 
chocoladerepen, snoep, koek en nog 
heel veel meer. 

Toen ik klaar was met mijn te zoete 
ontbijtje   had mijn moeder nog een 

tas klaargemaakt. ik vroeg waarvoor 
die tas was en ze zei dat in die tas mijn 
lunchtrommel zat. 

Ik ging met de fiets naar school en 
keek stiekem wat er in mijn tas zat. 

er zat veel te veel in. ik dacht misschien 
kan ik het weggeven. ik vroeg aan mijn 
beste vriendin kiki of ze de helft van mijn 
veel te zoete eten wou maar ze had ook 
een veel te grote tas mee met allemaal 
eten erin. wat is er toch met iedereen 
aan de hand! 

Ik ging naar wiskunde en in elk 
groepje stondeen bak met tientallen 

blokjes Milka’s. iedereen was zo 
hongerig het was echt raar. 
ik kwam thuis en zag ons avondeten. het 
was echt veel te veel om op te noemen. 
ik liep naar mijn moeder en schreeuwde 
wat is dit!. ze kwam naar me toe en 
opeens verschenen alle  kinderen die 
ik vandaag had zien eten.zeriepen: 
GRapJe!!!!!!!!

 

Mijn moeder zei: “ik hoorde je 
praten in je droom en ik wou 

een grap uithalen.”
daarna hebben  we nog gesnoept en het 
werd weer normaal. Mijn moeder zei: 
“ga je tanden poeten” 
                                                      nora en denysha

en..
Daar..

Vandaag krijgen we
een lentedag
met veel zon.

      april doet wat hij wil 

Een bui.    hier
Alleen..

Hoi Thea. Ik bak cupcakes voor
 de vrijmarkt op Koningsdag.

1 pak basismix cupcakes naturel.
100 gram margarine.
2 eieren.
100 ml melk.
75 gram havermout.
1 theelepel kaneelpoeder.
1 banaan in kleine stukje.
125 gram gedroogde cranberry’s.

En een doosje cupcakevormpjes.

1. Je laat de cranberry’s wellen in 
lauw water. Dan laat  je ze uitlek-
ken en dep je ze droog.
2. Dan verwarm je de oven voor op 
200 graden.
3. Daarna maak je het beslag vol-
gens de aanwijzing op de verpak-
king. Je voegt aan het beslag de 
kaneelpoeder, daarna de haver-
mout, de banaan en als laatste de 
cranberry”s toe. Roer het rustig 
door het beslag.
4.Als je klaar bent  bak je de cup-
cakes in ca. 22 minuten gaar.

Super! Dan help ik ook mee.

 Klinkt goed ! Ik krijg er nu al zin in.   
Hoe maak je de cupcakes ?

Dat lijkt me niet zo moeilijk. 
Misschien kan ik het zelfs.

En dan geven we de opbrengst van 
de verkoop aan een goed doel.

Goed idee! We appen...

We appen...


