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Foto: Wim van de Berg

Winkelen in Orthenpoort
                    Nieuwe impulsen

     De Soete Moeder is jarig

     De Slinger - hoe verder?

     Er zit nog geld in de pot
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Kort Vogel op de Muntelbrug
Er zitten wel meer zwarte vogels op 
en rond de Muntelbrug. Maar deze zit 
na  een dag nog op precies dezelfde 
plek,  met zijn snavel naar de 
lantaarnpaal!  
Wim van Suijdam is de maker van 
deze vogel en nog een paar vogels 
elders in de stad. Op het bedrijf waar 
hij werkt blijven soms sterke 
magneten als “afval” over. Van hout 
bouwde hij thuis een vogel op een 
magneet, kwastje zwarte verf erover 
en klaar. Een werk zonder pretentie 
maar dat wel iedereen mag zien. De 
vogel  bij ons op de Muntelbrug heeft 
ook wat glitter meegekregen. Wim 
hoopt dat hij daardoor ook 's avonds 
opvalt door het licht van de 
koplampen.

Held van de Muntel
Onze onvolprezen cartoonist 
Marcel Koopmans deed in de vorige 
Wijkkrant een oproep voor 
sponsoring: hij ging de beruchte 
Italiaanse berg de Passo dello 
Stelvio opfietsen voor het goede 
doel, Dream4kids, dat dromen 
waarmaakt van kinderen met een 
jeugdtrauma. Op 9 september 
moest het gebeuren. Marcel vertelt: 
“De weersomstandigheden waren 
slecht…regen en wind en naarmate 
je hoger kwam werd het hagel en 
natte sneeuw. Boven op de top 
(2757 meter) was het 2 graden."

Jong en oud op burendag

De Burendag bij Zorgcentrum 
Nieuwehagen was een succes. Jong 
en oud hebben samen gesjoeld, 
wafels versierd, kaartjes voor elkaar 
gemaakt en een enkele kwieke 
senior waagde zich op het 
springkussen. Door het grote succes 
heeft Nieuwehagen plannen om 
meer te organiseren voor jong en 
oud. Houd de facebookpagina van 
Nieuwehagen in de gaten!

Wij zijn trots op onze cartoonist, die 
als derde bovenkwam van zijn 
clubje van 26! Voor ons is hij even 
de held van de Muntel. Er is 55.000 
euro opgehaald met de sponsorrit, 
maar doneren kan nog steeds: 
http://www.cycle4dreams.nl/
deelnemer/Marcel_Koopman#pb 

foto: Toon van Rijnsoever
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Uitvallers
Van meet af aan is het de bedoeling geweest om 
jongeren die uitvallen op school of werk te helpen 
weer de draad op te pakken. Het hotel heeft plaats 
voor zo’n 20 jongeren om te trainen op de job. Ze 
kunnen werken in de keuken, de horeca of de 
facilitaire dienst. Ze worden begeleid door de 
vakmensen tijdens het werk en krijgen extra 
ondersteuning van een Persoonlijke Begeleider. Er 
wordt veel aandacht besteed aan de werkhouding, 
omgang met klanten en collega’s, op tijd komen en 
volhouden. Verder zijn er regelmatig cursussen 
waaraan de jongeren kunnen deelnemen. Zo kunnen 
ze diploma’s en certificaten halen, passend bij de 
beroepsuitoefening. Er is een flexibele instroom en 
de meesten blijven langer dan een half jaar voordat 
ze gaan solliciteren.

De Soete Moeder in het Nemiusklooster bestond op 21 juni één jaar. Het is om te 
beginnen een hotel met 24 kamers, een restaurant en een bar. Het biedt ruimte 
voor vergaderingen, trainingen, congressen en buurtactiviteiten. Wat minder 
zichtbaar is, is dat het een leerplek is voor vele jongeren. Dat moet ook minder 
zichtbaar blijven, maar juist wel bekend! 

Ook voor de buurt wil de Soete Moeder een 
bindende factor zijn. Op woensdagavond is 
in het restaurant een buurtmenu: € 15 voor 2 
gangen. 
Echter voor alles is de Soete Moeder een 
professioneel hotel, waar meer en meer 
gasten worden ontvangen.

Marjan Klinkhamer

Starters en stagiaires
Sinds 2014 is er een startersregeling voor 
hoogopgeleiden. De regeling (€ 500 vergoeding per 
maand) is bedoeld om afgestudeerden werkervaring 
op te laten doen. Noortje is daar een mooi voorbeeld 
van. Ze is afgestudeerd in o.a. communicatie en 
houdt zich nu bezig met het herschrijven van de 
website en ze heeft meegeholpen aan het 
samenstellen van een hand/werkboek voor de 
jongeren. Ze werkt 32 uur per week. Da’s een pittige 
belasting, maar ook dat is werkervaring opdoen. 
Verder neemt de ondernemeing ook nog stagiaires 
onder haar hoede van het reguliere onderwijs. 

De Soete Moeder: een leerbedrijf

De klant is koning 
en de buurt hoort erbij
Ondanks al deze leerdoelen moet de klant wel 
optimaal bediend worden. Al het werk wordt 
gedaan onder toeziend oog en gecontroleerd.

Noortje (links) met medewerkers en leerlingen van de 
facilitaire dienst.

Foto: Marjan Klinkhamer 



4

Column W
DE ELKE DAG VREEMD GAAN RAP

vreemd gaan doe ik elke dag
want vreemden vind ik leuk
ik doe dat met de Franse slag 
joepie – ik krijg nu al jeuk

ik zou niet kunnen met alleen me eige
de hele tijd dezelfde om me heen
ik hou van kleurtjes, lila, zwart en beige
exoot, malloot en allochteen

vreemd is altijd lekker anders
even proeven, effe kijken, 
chocoladesinasmousse met pistaches
‘t begint er al wat op te lijken

een veld met alle kleuren bloemen
een tapijt van regenboog tot parelmoer
ik hoor vreemde dieren broemen
vreemdenvrees doet me geen moer

vreemd gaan doe ik – ik ben niet schuw en
vreemde vogels vind ik leuk
een vreemde tongval streelt mijn zenuwen
- wie dat niet kent, gun ik mijn jeuk.

Met deze tekst stel ik mezelf graag voor: 
de vreemdeling, de sojourner, 
onderwegmens, bestemmingsgericht.
Met kunst en kunstenaars (STOK-
exposanten kozen dit jaar voor het thema 
VREEMD GAAN) kun je thuiskomen maar 
óók vreemdgaan, maar altijd mens-zijn, 
mens-zijn proeven, mens-zijn oefenen, 
elke keer is de eerste keer, de eerste kus, 
de eerste zonde, altijd al gedaan vanaf de 
eerste mens. 

Peter van Helden, voorheen schrijvend 
onder pseudoniem BRUT.

Er is nog volop geld 
voor goede plannen

Bewoners uit De Muntel, Vliert of 
Orthenpoort die nog ideeën hebben om 
leuke zaken van de grond te tillen, kunnen 
aan de slag. Er is nog geld te verdelen. 
Vanuit de pot wijk- en dorpsbudget hebben 
dit jaar pas 10.000 van de beschikbare 
32.000 euro’s hun weg gevonden. Het 
Netwerk voor Buurtdemocratie (te vinden 
op de website Buurtkiep.nl) adviseert de 
gemeente welke initiatieven gehonoreerd 
kunnen worden. 

“Denk erom,”zegt Dick van Diepen, een van de vier 
Kerngroep-leden die ten dienste staan van het Netwerk, 
“het is niet voldoende om alleen ideeën te spuien. Er moet 
een concreet plan omheen gemaakt worden.” Ideeën zitten 
gekleefd aan mensen die ermee aan de gang willen gaan. 
Een 50-tal mensen dat zich gemeld hebben (na registratie 
op de Buurtkiep) geeft via internet advies welke plannen 
voor subsidie in aanmerking komen. Dat aantal mensen in 
het netwerk mag best groter worden met meer 
belangstellende wijkbetrokken bewoners. 

Straatfeesten
Allerlei plannen op het terrein van de openbare ruimte, 
leefbaarheid, veiligheid, economie, welzijn of zorg zijn 
welkom. Zelfs straatfeesten mogen, al is daar een maximum 
van €250 per evenement gesteld. En dat geld moet dan 
besteed worden aan bijkomende kosten van tent, 
speeltoestellen, etc. Drank en eten moeten de deelnemers 
zelf betalen.

In basisschool De Kameleon had 12 september een 
bijeenkomst plaats om geïnteresseerde wijkbewoners te 
informeren en te enthousiasmeren. In kleine groepjes 
werden diverse ideeën met elkaar besproken, bijvoorbeeld 
om de jeugd meer te betrekken, maar ook om samen 
goedkoop en gezellig te koken en voor extra trimtoestellen 
in het park. Wat er allemaal concreet uitgewerkt wordt, 
moet de toekomst leren. Belangrijk is te weten dat er voor 
goede plannen nog geld is. Niet dat de pot koste wat kost 
leeg moet, maar wat niet gebruikt wordt, kan niet worden 
overgeheveld naar 2018. 

Jos van Rijsingen

ijkprojecten
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Wat moet De Slinger zijn?
Waar naartoe? Over die vraag hebben zich al jaren 
veel betrokken wijkbewoners gebogen. Drie of vier 
jaar geleden brachten projectleiders Maaike 
Marechal en Hester Klein Tijssink, op verzoek van 
(toen nog) wijkmanager Manon Karssen, de situatie in 
kaart. Een online enquête, veel reacties en veel 
gesprekken met organisaties leverden een boeket 
aan wensen en ideeën op. Al tijdens deze 
oriëntatieperiode werden nieuwe initiatieven 
concreet. De Slinger kwam weer tot leven, en 
vanwege de publiciteit en de communicatie naar de 
buurtbewoners kon iedereen dat zien – zelfs 
letterlijk, omdat er ook gewerkt werd aan een 
uitnodigende uitstraling: je kon weer naar binnen 
kijken.

Sociaal en toekomstbestendig
Maar hoe kun je een organisatie neerzetten die 
toekomstbestendig en financieel duurzaam is? In een 
Tok-of-the-town-bijeenkomst van de Buurtkiep 
(buurtverbinders in Muntel, Vliert en Orthenpoort) 
hield een werkgroep van bewoners zich bezig met 
die organisatievraag, en er kwam een nieuw bestuur. 
Hans Kessens van de Buurtkiep: “Een bestuur komt 
natuurlijk in een moeilijke positie. Enerzijds willen ze 
sociale doelstellingen nastreven, anderzijds moeten 
ze zorgen voor een sluitende exploitatie.” Yvonne de 
Lege beaamt dat. Zij was voorzitter van het nieuwe 
bestuur: “De penibele financiële situatie vroeg om 
impopulaire beslissingen. Van de huidige gebruikers 
is er veel weerstand gekomen op elke vernieuwing 
die is doorgevoerd.”

Wie gaat het doen?
Yvonne deelt nog een mening met Hans Kessens: 
“Wij wilden aan de gang met de ideeën en 
aanbevelingen, en de Slinger toegankelijk maken 
voor alle wijkbewoners, maar al snel bleek dat leuke 
ideeën nog niet wilden zeggen dat iemand hierin 
verantwoordelijkheid wilde nemen.”

Hans: “Welke wijkbewoner wil als vrijwilliger die kar 
gaan trekken? Wie geeft er een slinger aan? Dat is een 
belangrijk punt.”

Wordt vervolgd
Hans Dirkse, het enig overgebleven bestuurslid, die 
kritiek te verduren kreeg in het Brabants Dagblad, wat 
vindt die ervan? Voorlopig is hij vooral dringend op 
zoek naar een nieuw bestuur: “Als bestuurder van 
Wijkgebouw de Slinger sta je midden in het buurthuis. 
Makkelijk contacten leggen en onderhouden met 
bewoners, bezoekers, huurders en 
subsidieverstrekkers is erg belangrijk. Ook als je 
ervaring hebt op het gebied van modernisering, of als 
je beleidsmatige ervaring hebt, ben je meer dan 
welkom.”

En wat zijn intussen de plannen van de gemeente? Als 
de volgende Wijkkrant uitkomt, weten we hopelijk 
meer!

Anja van Kleef

Wie geeft er een slinger aan?
Wijkgebouw De Slinger:

Intussen is iederéén er wel nieuwsgierig naar: waar gaat het naartoe met 
wijkgebouw De Slinger in de Jan Schöfferlaan? Geruchten zoemen al maanden rond 
en in het Brabants Dagblad verscheen onlangs een artikel over ‘gerommel in De 
Slinger’. 

Belangstelling voor een 
bestuursfunctie bij De Slinger? 
Neem contact op met Hans 
Dirkse via mail@deslinger.info 
of telefoon  06 16 96 75 30
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Soms lijkt het erop alsof een gebied in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. 
Bedrijfsgebouwen staan leeg, ondernemers en winkeliers vertrekken, wie heeft er 
nog belangstelling voor de beschikbare vierkante meters? Orthenpoort – en dan 
vooral het stuk aan de Gruttostraat aansluitend aan de spoorlijn – leek deze richting 
op te koersen. 

Action
Maar in een paar maanden tijd blijkt het beeld 
helemaal te kantelen.  Action heeft zich er gevestigd. 
Halfords en Bristol hebben de entree of de locatie 
gewijzigd en verbeterd, naast de Albert Heijn is een 
nieuwe vestiging van Kruidvat geopend. Het lijkt er 
weer te swingen.
“Wij wisten wel beter, maar we konden niet veel 
zeggen, " vertelt Dirk van Beurden, vennoot en 
winkelmakelaar bij RSP Makelaars in den Bosch. Zij 
bemiddelen bij de verhuur van de ruimten in dit 
gebied ten behoeve van de eigenaar, een particuliere 
investeerder uit Amsterdam. “Het lijkt er soms op 
alsof er niks gebeurt, maar dan zijn wij al lang in 
gesprek met diverse geïnteresseerden.”

Impuls winkelgebied Orthenpoort

In de Orthenpoort lijkt dat heel behoorlijk resultaat 
te hebben. Nadat de BCC-vestiging (voorheen 
Harense Smid) is vertrokken, zijn de gebouwen 
opnieuw verkaveld en ingedeeld. Action heeft zich 
inmiddels ontwikkeld tot een publiekstrekker van de 
eerste orde en heeft een prominente plek in het 
midden van de winkelgevelwand. De bestaande 
Xenos en de Big Bazar op de eerste etage hebben 
hiermee ook meteen een veel betere uitstraling 
gekregen.

Oriental
De ruimte van circa 900 vierkante meter onder 
Bristol aan de Orthenseweg (entree aan de 
Gruttostraat) is inmiddels verhuurd. Amazing 
Oriental – nu met een kleinere vestiging aan het
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Winkels komen, winkels gaan, maar de loempiakraam 
blijft altijd bestaan. Giang Nguyen (61) bestiert op het 
plein voor de Albert Heijn al 25 jaar haar loempiakraam. 
Ze kwam, samen met haar man, begin jaren tachtig als 
Vietnamese bootvluchteling naar Nederland en gingen 
uiteindelijk in Den Bosch wonen. Van maandag tot en 
met zaterdag verkoopt ze van ongeveer 12 tot 18 uur 
haar Vietnamese lekkernijen. Die worden vaak in de 
avonduren of ’s morgens in eigen keuken bereid. Niet 
alleen voor de kraam in de Orthenpoort, maar ook voor 
de kraam op de Helftheuvel. “In die wagen staan mijn 
man en mijn zoon,” vertelt Giang. “De gewone simpele 
loempia verkopen we het meest.” Naar keuze kunnen de 
klanten er zelf pittige of zoete saus op doen. 

Loempia’s
Behalve genoemde winkelvoorzieningen treft het 
winkelpubliek hier ook een – steeds zeldzamer 
wordende – slijterij (bij de Nettorama) en de nodige 
dagen van de week is een snackkiosk met Chinese 
loempia’s geopend.
Van heel andere orde is de SOS Kringloopwinkel die 
sinds enkele jaren in dit gebied gevestigd is, aan 
Ridderspoortstraat, maar dat staat niet in directe 
verbinding met het winkelgebied aan de Spoorlijn.

Jos van Rijsingen

Tramkade
Helemaal aan de andere kant van Orthenpoort aan het 
Werfpad en tegen de Dieze is het een ander verhaal.  
Hier zitten meubelzaken (bedden, vloeren), een 
Fitnesszaak en nog wat aanverwante zaken. De 
bedoeling is dat met de verdere ontwikkeling van de 
groene Kanaalzone en de Tramkade aan de overkant 
van de Dieze hier de nodige vernieuwingen gaan 
plaatshebben. Op dit moment is nog volstrekt 
onduidelijk waar dat toe kan leiden en hoeveel tijd 
hiermee gemoeid zal zijn.

Hinthamereinde – opent hier binnenkort een grote, 
nieuwe vestiging. Met zijn uitgebreid assortiment 
oriëntaalse producten is dat een mooie aanvulling 
op de meer ‘Hollands georiënteerde’ supermarkten 
als Albert Heijn en de Nettorama. Het is de 
bedoeling dat Amazing Oriental eind oktober de 
deuren opent.De vestiging aan het Hinthamereinde 
gaat dan dicht.

En dan is er nog slechts een tweetal ruimtes 
beschikbaar. Direct naast de Action – “We zijn in 
gesprek met een gegadigde” – en op de hoek waar 
vroeger de entree van BCC lag. “Het liefst zien we 
hier iets in de sfeer van kleding, het wat 
goedkopere segment. Dat zou een mooie 
aanvulling zijn op de huidige winkels," zegt 
makelaar Van Beurden. Hij zegt dat nu al te merken 
is dat er meer loop komt in het gebied. “Zelfs de 
parkeerplaatsen zijn regelmatig goed bezet. Dat is 
wel eens anders geweest.” 
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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 

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

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

Word nu vrienden 
met wijkmanager
Marie-Louise Claessens
op Facebook

 Uw partner in de wijk voor �nanciële dienstverlening

 Taxandriaplein 40                                                         073-6212105   
 5212 TZ  ‘s-Hertogenbosch                      veerdonkloo@hetnet.nl

Administratie en advies

Bij veel Bossche wijkorganisaties, ook 
bij de Wijkkrant, lag er begin 
september een uitnodiging op de mat: 
“Op donderdag 14 september 
organiseren we vanaf 17.15 uur een 
bijeenkomst waar vooral de 
wijkspeerpunten in buurten, wijken en 
dorpen aan de orde zullen komen. Het 
gemeentebestuur nodigt u hiervoor - 
mede namens het Wijkmanagement 
team - van harte uit. Behalve een kort 
inhoudelijk deel, zullen ook 
ontmoeting en onderlinge uitwisseling 
centraal staan. We sluiten af met een 
barbecue.”  Wijkmanagers van over de 
hele stad, dus ook onze eigen Marie-
Louise Claessens, wilden de 
verschillende speerpunten van de 
gemeente op deze bijzondere manier 
belichten.

Buitengewoon  Bossche Speerpunten
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Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

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.

 Bossche Speerpunten
Acht aandachtspunten
Het was dringen bij de koffie, die donderdag, want aan 
de uitnodigingen was massaal gehoor gegeven, 
ondanks de striemende regen en de herfstige wind. In 
zijn introductie stelde wethouder Jos van Son de acht 
stedelijke wijkspeerpunten voor, acht 'taaiere' 
onderwerpen, die vragen om een gecombineerde, 
specifieke aanpak:

Parkeren en verkeer
Gezondheid en sport
Buurtaccommodaties, sociaal en cultureel
Verwarde personen
Schoolverzuim en Vroegtijdig schoolverlaten
Armoede en sociaal isolement
Actieve inwoners
Ondermijning

Voor elk punt was een grote ronde tafel ingeruimd, 
waarover de deelnemers werden verdeeld in twee 
sessies, elk twintig minuten. Bij elke tafel gaf een 
wijkmanager of inhoudelijk deskundige een 
toelichting. Na twee keer twintig minuten was het tijd 
voor de beloofde barbecue en daarbij de onderlinge 
uitwisseling.
 

Waar komen die acht punten vandaan?
Iedere twee jaar maakt de gemeente 's-Hertogenbosch 
de Wijk- en buurtmonitor. Daarin worden alle wijken 
en buurten in de gemeenten onder de loep gelegd op 
het gebied van onder meer inkomen, veiligheid, 
maatschappelijke inzet en onderwijs. Dit onderzoek 
heeft voor het Wijkgericht Werken door de 
wijkmanagers de acht wijkspeerpunten opgeleverd.  
Wijkmanager Marie-Louise Claessens: “Aspecten die 
niet goed scoorden en in meer wijken aan de orde 
waren, hebben we ondergebracht onder zes algemene 
termen Daar hebben we, gelet op signalen vanuit 
verschillende wijken, aanvullend ook ‘ondermijning’ 
en ‘verwarde personen’ bij gevoegd als punten van 
aandacht.”

In de komende jaren blijven de wijkmanagers 
experts op het door hen gepresenteerde thema, 
gaan zij aanjagen waar nodig en werken we met 
alle betrokkenen (zowel interne collega’s als 
externe partijen) naar een verbetering die 
zichtbaar moet doorwerken in de wijken en 
buurten."

foto's: Claudia van Eijndhoven-Crielaard



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.

De verandering 
is begonnen!
Doe mee.

www.groenlinksdenbosch.nl          
      BoschGroenLinks      BoschGroenLinks

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

10
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Goed om te weten...

Lees Voor Lees Mee zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers van Vrijwilligersorganisatie Lees Voor 
Lees Mee gaan één keer in de week, twintig weken 
lang, bij een gezin op bezoek om voor te lezen en 
soms ook een spelletje te doen. Dit voorlezen en het 
spelen stimuleert de taalontwikkeling van de 
kinderen enorm. Tevens zien de ouders, die bij het 
voorlezen aanwezig moeten zijn, hoe ze het beste 
het voorlezen kunnen organiseren. In onze wijk is er 
nog behoefte aan voorlezers.
Voor meer informatie of aanmelding :  E: Katinka@
bredebosschescholen.nl en/of tel: 06-54608303 

Maatcoaching, 
samen, jezelf op weg helpen
 Half oktober start Stichting de Ambachtshoeve weer 
haar project Maatcoaching in ’s-Hertogenbosch. Dit 
project is bedoeld voor mensen die om wat voor reden 
dan ook een afstand tot deelname aan de maatschappij 
ervaren. In 10 groepsbijeenkomsten (groep maximaal 10 
personen) zoek je met gelijkgestemden naar handvatten 
om meer structuur aan te brengen in het dagelijkse 
leven (bijvoorbeeld door het behouden of vinden van 
(vrijwilligers)werk, uitbreiding van sociale contacten en 
het vergroten van het zelfvertrouwen en de 
zelfredzaamheid). Het maken en uitvoeren van een 
stappenplan vormt de rode draad van de bijeenkomsten. 
Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente. De 
bijeenkomsten vinden plaats in het Steunpunt Zelfhulp 
in de Sonniusstraat 3. Zie www.ambachtshoeve.nl  voor 
de informatiefolder. 
Meer informatie: Marian van der Linden, trainer: tel. 06 
11142156 of mailen naar maatcoachingmvdl@home.nl .

Colofon

Verschijnt gratis 5x per jaar

redactie: Wim van den Berg,  Anja van Kleef, Toon van Rijnsoever, 
Jos van Rijsingen.
Met medewerking van Marcel Koopman.

drukwerk: BladNL , oplage 3600

verspreiding: Anja van der Horst en vrijwilligers uit de wijk

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 december 2017.
Informatie inleveren vóór 6 november.

Kom je koffie drinken?
Elke woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur bij de 
mensen van de Kamer vol Kennis in de Slinger. 
Gastvrouw is Lia van Kaam. 
Kamer vol Kennis is een initiatief van bewoners. 
Informatie: Jorri Roosen 06-11869597, Liesbeth van 
Drunen, 06-11316878

Bel voor een
afspraak

073 613 67 13

Gerard Doustraat 20 | ‘s-Hertogenbosch | cor@artshealthcare.nl

SJEF JANSEN
DAMES & HEREN KAPSALON

CITADELLAAN 123
5212VC  ‘S-HERTOGENBOSCH

THE NETHERLANDS
073 613 64 85

   WWW.KAPSALON-SJEF-JANSEN.NL
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      ijkkrant  j u n i o r w wijkkrant junior
     bestaat 10 jaar  

Dit zijn foto’s van de jeugdpagina op de achterkant van de wijkkrant.

10 jaar 5 kranten =
50 strips in Wijkkrant
Junior!!

Pientere Pief!
Waarom ben je
op school ook
niet zo slim?

Nou, eh.. Hier 
hoef ik de tekst niet 
zelf te bedenken.

Wijkkrant Junior
bestaat in
oktober precies
10 jaar.

Waarom?Daarmee is onze 
strip een speciaal
feestnummer.

      feestnummer 50




