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Kort

 foto: Frencis Artz

Foto: Olaf Smit

Verkiezingen in onze wijk

Zo is er  door 3072 kiezers in onze 
wijk gestemd bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart:

D66:                                               493
Rosmalens Belang:                       14
VVD:                                               312
CDA:                                               156
Bosch Belang:                                86
SP:                                                  224
Bossche Volks Partij:                 162
PvdA:                                             225
GroenLinks:                                 484
De Bossche Groenen:               514
50Plus:                                            53
Leefbaar 's-H  Paul Kagie:        106
Lokaal Liberaal ’s-H:                    38
Buitengewoon Ongewoon:        12
PVV:                                                 62
Knillis:                                             98
Gewoon ge-DREVEN:                     3

Verder stemden er 12 mensen 
ongeldig en 16 blanco.

Voorjaar in het 
Prins Hendrikpark
Een wijkfoto van Olaf Smit

Sluiting Sacramentskerk

Vorig jaar is aan de parochianen 
bekend gemaakt dat hun Sacraments-
kerk aan de Sonniusstraat 1G gaat 
sluiten. De oorspronkelijke kerk was 
vanaf 1936 in gebruik en werd in 1950 
zelfs ook nog uitgebreid, maar van-
wege  de secularisatie daarna ontstond 
een fusie tussen de Antoniuskerk aan 
het Kapelaan Koopmansplein en de 
parochie H. Sacrament. De eerste werd 
gesloopt en de Sacramentskerk werd 
de nieuwe centrale kerk. In 2002 
moest de kerk om veiligheidsredenen 
gesloopt worden, maar in 2003 kon 
een nieuwe kleinere kerk in gebruik 
genomen worden. Vanwege de 
ontkerkelijking moet het gebouw nu 
aan de eredienst worden onttrokken. 
Op zondag 10 juni vindt de slotviering 
plaats waarvoor iedereen van harte 
uitgenodigd is. Het definitieve tijdstip 
is nog niet bekend en zal later worden 
gepubliceerd. Rond die tijd is er een 
tentoonstelling van boekjes, knipsels 
en liturgische voorwerpen en de 
uitgave van een boekje over 85 jaar 
Sacramentskerk. Bijdragen in de vorm 
van anekdotes en persoonlijke 
ervaringen en verhalen zijn daarom 
zeer welkom. U kunt deze sturen aan 
de heer Leo Blom: d4bloms@ziggo.nl 
of telefonisch contact met hem 
opnemen via 06-45925233 .

Heinde & Ver in voormalig 
pand Metropole

Restaurant Metropole aan de 
Orthenseweg was een begrip in 
’s-Hertogenbosch, maar heeft haar 
deuren gesloten. Metropole heeft nu 
plaatsgemaakt voor een nieuw 
concept: Heinde & Ver, een 
franchiseformule van dezelfde 
eigenaar als van restaurant La 
Cubanita en Proeflokaal Bregje. De 
drie formules zijn goed voor ruim 70 
vestigingen door het hele land.
Op de kaart van Heinde & Ver staan 
55 kleine ‘wereldse’ gerechtjes die 
voor een vaste prijs de hele avond 
beschikbaar zijn: van maandag t/m 
donderdag voor € 32,50 en in het 
weekend voor €37,50 per persoon,  
inclusief fris, bier, wijn, koffie en thee. 
“Een geheel verzorgde avond voor 
een vaste prijs,” aldus eigenaar 
Myrthe Schmeets. “Wij kijken ernaar 
uit om alle Bosschenaren te mogen 
verwelkomen bij Heinde & Ver.”
Voor meer informatie, de menukaart 
en vacatures: www.heindever.nl
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Maaike (l.) en Nicole

Marieke
Marieke Antens (38) is weliswaar Brabantse, maar ze 
heeft jaren in Utrecht gewoond. Daar maakte ze 
jaarlijks op Koninginnedag de vrijmarkt mee en was 
daar erg van gecharmeerd. Inmiddels woont ze enkele 
jaren in Den Bosch en heeft ze drie kinderen gekregen. 
Vooral haar dochter Fenna (7) en zoontje Sjoerd (5) 
kijken erg uit naar dit evenement. Zij zijn een groot 
liefhebber van de kindervrijmarkt en zullen ook dit 
jaar weer aanwezig zijn met de verkoop van cupcakes 
en popcorn, uiteraard door hen zelf gebakken en 
versierd. 
Marieke: “Ik vind zo’n vrijmarkt een prima gelegenheid 
om de creativiteit van kinderen te stimuleren, 
handelsgeest op te wekken en ze met geld om te laten 
gaan. Allemaal zaken die bijdragen aan hun 
ontwikkeling.” Maar Fenna en Sjoerd vinden het vooral 
“leuk”.

Op koningsdag zal er dit jaar weer een 
vrijmarkt zijn voor de jeugd. Marieke 
Antens organiseert deze nu al weer voor 
de vierde keer. Twee jaar werd de markt 
gehouden in het Prins Hendrikpark en 
vanwege de regen is eenmaal 
uitgeweken naar De Slinger. Dit jaar is 
het Taxandriaplein het toneel voor deze 
happening.

De Hobbel
Voor het kunnen organiseren van een Kindervrijmarkt 
is een vergunning nodig vanuit de gemeente. Op basis 
van eerdere ervaringen en na diverse gesprekken met 
de wijkmanager en enkele medewerkers van de 
gemeente is gezamenlijk besloten dat dit het beste 
georganiseerd kan worden onder een stichting. In 
Mariekes zoektocht naar een bestaande stichting 
binnen de wijk Muntel/Vliert/Orthenpoort was het De 
Hobbel die direct enthousiast reageerde en haar de 
gelegenheid bood om het evenement door te laten 
gaan.

Hoewel het park wel een mooie omgeving is, heeft het 
zeker voordelen om naar ’t plein te verhuizen. Marieke 
hoopt op veel kinderen en veel creativiteit. 

Marjan Klinkhamer

Er kunnen 100 kleedjes worden uitgerold dus geef je 
snel op via het e-mailadres: kindervrijmarktophettax@
gmail.com. Vol = Vol. 

Wanneer jij je hebt aangemeld voor deelname en 
hiervan een bevestiging hebt ontvangen, kun je vanaf 
10.00 uur een plekje op het speelterrein uitzoeken. De 
Kindervrijmarkt start om 11.00 uur en duurt tot 15.00 
uur. Je kunt gratis deelnemen.

Bij slecht weer vervalt het programma.

Huisregels voor de  Kindervrijmarkt:
- Commerciële verkoop is niet toegestaan;
- Deelnemers onder de jaar 10 uitsluitend onder
   begeleiding van ouders/verzorgers;
- Een kleedje en tafel mag je meenemen, maar een
   kraam is niet toegestaan;
- Zorg ervoor dat er geen rommel achterblijft op jouw
   plek;
- Deelname of bezoek aan dit evenement is geheel
   voor eigen risico. De organisatie sluit iedere
   aansprakelijkheid uit. 
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Column

VERLOREN - HERBOREN

Lief Leven – weet jij waaraan je begonnen bent?
Je kent je einde niet, noch je eindigheid.
Overal om je heen vermoeidheid, 
vergeefsheid, onstuimigheid…
Gelaten kun je worden of boos, 
vrolijk, omdat er niets is, er niks hoeft...
Ga je hechten – volgt pijn bij afscheid.
Weet je van troost, de kus op je knie, 
dan ben je gelukkig, even.

Lief Leven - ga je dansen musiceren, 
kom je in hoger sferen…
Ga je bouwen, een huis 
om steeds naar  terug te keren
een kunstwerk van steen en hout, 
spanten, lappen, doeken,
met passie nog meer scheppen -
een omhelzing wordt het,
een woning naar je hart.

En verder ga je, tierig Leven 
                             – òpbreken je tent,
opruimen het puin; alles of niets gaat  
                                                                    verloren...
in de clinch over dood en lijden
in gesprek met de ander, je lot.

Lief, moedig leven – hoe wil je verder?
Adem volharding, schep nieuw geloof –
duw tegen grenzen, ga zaaien voor morgen,
een nieuwe dag als herboren.

Tijd is leeftijd; ruimte een groenend perk -
wees dieren, planten, bomen, zeeën…
wees mensen, moedig, lief en sterk.

Peter van Helden, januari 2018

Netwerk Buurtdemocratie 
Muntel Vliert Orthenpoort

De kerngroep van het netwerk van wijkbewoners uit 
Muntel,Vliert en Orthenpoort legt aanvragen voor subsidies 
van het Dorps- en Wijkbudget voor aan de netwerkdeelnemers. 
Die bepalen vervolgens gezamenlijk óf een activiteit subsidie 
kan krijgen en zo ja, hoeveel .

Ook meedoen? Meld je aan bij het Platform de Buurtkiep op 
buurtkiep.nl en schrijf je in als wijkbewoner, zodat jij jouw 
mening over activiteiten en gevraagde subsidies kunt geven.  

Een rubriek die aandacht besteedt 
aan de internetkant van allerlei 
wijkinitiatieven. Deze keer komt 
het Netwerk Buurtdemocratie 
nogmaals aan het woord, nu met 
een aankondiging.
Ook een internetactiviteit te 
melden? Laat het ons weten!

De digitale wijk

Het netwerk Buurtdemocratie is niet 
alleen op internet actief: 

Op woensdag 25 april vindt er een 
bijeenkomst plaats in De Stijl,
Taxandriaplein 1d, 
van 19.30 - 21.00 uur.

thema: 
Vrijwilligers verdienen (meer dan) 
waardering

Praat mee met het Netwerk 
Buurtdemocratie en meld je aan via 
buurtdemocratie@gmail.com
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Foto Irma Bulkens

De manier waarop ondersteuning van bewoners georganiseerd is, is de laatste jaren 
veranderd naar ondersteuning dichter bij huis en makkelijker bereikbaar. 
Liesbeth van Drunen, wijkwerker,  praat ons bij.

Berichten uit het buurtteam

Wat is het verschil tussen een buurtteam 
en een sociaal wijkteam?
"Het buurteam kan je ondersteunen bij het opzetten van 
activiteiten in de buurt, bij het ontwikkelen van plannen 
om de buurt te verbeteren, knelpunten aan te pakken, 
verbeteringen te realiseren. Ook helpt het buurtteam bij 
enkelvoudige kwesties of problemen waar je niet 
meteen uitkomt. Buurtwerkers komen uit drie 
organisaties:  Mee, Juvans en Divers.

Een sociaal wijkteam bestaat uit hulpverleners met 
verschillende achtergronden: GGZ,  Jeugdzorg e.d. Het 
SWT voert regie zodra er meerdere organisaties werken 
aan problemen die spelen in een gezin. Het SWT is 
alleen te bereiken via eerstelijnswerkers zoals de 
huisarts, maatschappelijk werk."

Hoe kom je in contact met 't buurtteam?
"Het buurtteam is direct door bewoners te benaderen: 
•Via het spreekuur van Juvans, op maandagochtend 
tussen 9.00 uur en 10.00 uur in de Slinger.
•Op  het spreekuur van MEE, op woensdagochtend in de 
Slinger, naast de Kamer vol Kennis.
•Telefonisch via de organisaties MEE, Juvans en Divers.
•Rechtstreeks telefonisch:  Jorri:  06-1186 9597 of 
Liesbeth: 06-1131-6878."

Zijn er voorbeelden van activiteiten 
waarbij het buurtteam een rol kan spelen?
“Zeker. Denk bijvoorbeeld hier aan:

•wijkwerkers bezoeken bewoners thuis; om contact te 
leggen, om met de bewoner kwesties te bespreken, om  
te helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk, contact, 
bezigheden. 

•We ondersteunen bewoners die (tijdelijk) een steuntje 
in de rug vragen, helpen bewoners bij het invullen van 
formulieren, het aanvragen van voorzieningen, het 
oplossen van problemen op het gebied van scheiden, 
opvoeden, huisvesting, financiën e.d. Waar mogelijk 
maken we gebruik van vrijwilligersprojecten als 
KARWIJK, participatiecoaches, vrijwillige thuishulp. We 
verbinden vraag en aanbod op het gebied van 
taalmaatjes, buurt-hulp, mensen die vrijwilligerswerk 
zoeken, enzovoort. 

•Enkele bewoners onderzoeken de mogelijkheid voor 
fitnesstoestellen in en rond het Prins Hendrikpark. 

•Er zijn bewoners die een repaircafé willen starten, 
bijvoorbeeld in Nieuwehagen.  Zin om mee te doen? 
Graag! Laat het horen.

•PowerUp: het jongerenwerk bereidt met kinderen uit 
groep 7 en 8 de overgang naar de middelbare school voor 
en helpt met huiswerkbegeleiding en leuke activiteiten. 
Sinds januari hebben we weer opvoedingsondersteuning 
in de buurt. Heb je vragen over opvoeding en opgroeien? 
Wij wijzen je graag de weg. 

•Beter en sneller geholpen worden door meer 
samenwerking tussen organisaties als politie, wijkver-
pleegkundigen, thuiszorg de Stijl e.d. – het buurtteam 
wil dat bevorderen.

•Sinds januari is mantelzorgondersteuning aan het 
buurtteam toegevoegd. Ben je mantelzorger, heb je 
vragen of wil je ondersteuning?  Je kunt bellen met 
Claudia ten Hove, 06-2159 3723.

in 2018 zijn deze wijkwerkers in onze wijk en de 
binnenstad actief:
Monique Roseboom, Brigitta van Balkon en Ellen van de 
Bogaard (allen Juvans), Maciëlla Geijsberts en Silke van 
de Heuvel van (beiden MEE), Claudia ten Hove 
(mantelzorgondersteuning Divers), Nisrine Khanchouf 
(PowerUp Divers) Jorri Roosen en Liesbeth van Drunen 
(wijkwerk Divers).

vlnr, staand: Nisrine, Monique, Liesbeth, Brigitta; knielend: Maciëlla en Jorri
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Fotoclub
De fotoclub Muntel Vliert Orthenpoort bestaat uit een groep 
enthousiaste mensen die van fotograferen houden.
Maandelijks komen ze bij elkaar om aan elkaar te laten zien 
hoe ze gefotografeerd hebben aan de hand van een 
zelfgekozen thema. Ze bespreken elkaars foto’s, geven tips en 
stellen vragen over waar ze tegen aangelopen zijn. Zo leren ze 
van elkaar. 
Het komt ook voor dat ze er op uit gaan met elkaar: ze 
bezoeken een tentoonstelling, gaan fotograferen op locatie 
(b.v. de nieuwe spoorbruggen, de Moerputten) of ze bouwen 
een mobiele studio om een model te fotograferen.

De fotoclub is op zoek naar nieuwe input:  naar nieuwe 
meningen en ideeën.  Houd je van fotograferen? Heb je zin 
om mee te doen, laat het horen.  Je kunt mailen naar Tonny 
Beeren: tonnybeeren@hotmail.com 

Drie foto's van Liesbeth van Drunen

foto Wim van den Berg

Drie foto's van Tonny Beeren
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Fitnesstoestellen
Wijkgenoten Lous de Bruijne en 
Augusta Klaarenbeek vragen 
aandacht voor hun interessante 
initiatief: 

"In samenwerking met het buurtoverleg zijn we 
een initiatief gestart om outdoor trim/fitness- 
toestellen geplaatst te krijgen. We zijn in 
gesprek met de gemeente over een nader te 
bepalen plek in de buurt. Zelf denken we aan de 
groenzone langs de Antoon der Kinderenlaan of 
het Prins Hendrikpark. 

We denken aan een stuk of 10 robuuste rvs-
toestellen in navolging van het project bij de 
atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught.
Bijvoorbeeld een airwalker, een stepper, een 
crosstrainer, een hipswing, een back, een chest 
press etc. De plaatsing en aanzien wordt in 
overleg met de gemeente vorm gegeven. 

Als we voldoende handtekeningen verzamelen 
gaan we over tot crowdfunding ter financiering 
van het project. 

Indien u postitief tegenover dit initiatief staat, 
kunt u dat kenbaar maken door via onderstaande 
link uw handtekening te plaatsen.
http://www.petitie24.nl/petitie/1541/plaatsing-
trimtoestellen-in-de-buurt."

Wijkprojecten

Wijkfeest 
Taxandriaplein!
Nataša Mandic liet ons weten dat het 
succesvolle Wijkfeest op het Taxandriaplein er 
weer aan komt op : 

           24 juni!
Reserveer nu uw kraam bij Cafetaria de 
Taxander,  Nataša 073-6146282.

"Kramen kosten € 20,00 en wij vragen €10 borg. 
Deze krijgt u terug als u de kraam weer netjes 
achterlaat! "

Reserveren kan tot uiterlijk 20 juni.

"Heeft u onze flyer al gezien?
Wij, 11 eerstejaarsstudenten sociaal werk aan 
het Avans, organiseren twee leuke 
ontmoetingsmomenten met hapjes voor 
bewoners van de Muntel, waarbij gezelligheid 
centraal staat. Ontmoet uw buren, de ouderen 
uit Nieuwehagen of de mensen van ‘De Stijl’! 

Wanneer: zaterdag 19 mei 13:30 bij 
Nieuwehagen of donderdag 24 mei 18:00 bij 
‘De Stijl’
Zorg dat u erbij bent!  Wilt u meer informatie 
of u inschrijven? Mail dan naar 
kijkjeindekeukenavans@gmail.com 

De flyer en het inschrijfformulier zijn te vinden 
bij Nieuwehagen, ‘De Stijl’ en cafetaria de 
Taxander. U kunt zich inschrijven tot 1 mei."

Kijkje in de Keuken 
‘Nieuwehagen’ & ‘De Stijl’

foto Wim van den Berg
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Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, 
de initiatiefnemers van de Sociale Sportschool. 
Foto Ben Nienhuis

De ene kringloopwinkel is de andere niet. Die van SOS aan de Ridderspoorstraat in 
Orthenpoort (vlakbij de Nettorama) is er duidelijk een die met liefde is opgezet en 
ingericht. Vrijwilliger Paul de Jong (54) is er een keer of vier vijf per week te vinden. 

SOS Kringloop: 
‘De winkel is het middel’

De Rotterdammer woont alweer een jaar of 18 in 
Den Bosch. Hij was hier werkzaam in de horeca en 
de zorg en, nadat hij vanwege zijn rug voor 100 
procent is afgekeurd, is hij vaak in de SOS 
Kringloopwinkel te vinden. De kleine 
uurvergoeding (en 30% korting op de spullen in 
de winkel!) is meegenomen omdat hij door 
omstandigheden maar 50 euro per week vrij te 
besteden heeft. Onder de mensen komen en 
zinvol bezig zijn, is zeker zo belangrijk. Paul staat 
bekend als de stylist en hij zorgt er dus voor dat 
de winkel er goed uitziet, gevarieerd, niet teveel 
van het een of het ander en ga zo maar door.

Sociale activering
“Zo hebben we hier gemiddeld 55 deelnemers 
aan de slag. Ze zijn hier gemiddeld zes dagdelen 
per week,” vertelt Brechtje Hoetjes, 
leidinggevende bij SOS. De Kringloopwinkel is 
zo’n jaar of veertig geleden begonnen als 
rommelmarkt. In 2005 kwam daar sociale 
activering bij en dat werkveld is in de loop der 
jaren flink uitgebreid en geprofessionaliseerd. In 
2014 is de SOS Kringloopwinkel van de 
Vughterstraat  naar de Orthenpoort verhuisd.
“De winkel is vooral een middel om mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt  aan de 
slag te krijgen of uit een sociaal isolement te 
halen,” zegt ze. Er komt natuurlijk nogal wat bij 
kijken om een kringloopwinkel te runnen. Spullen 
moeten opgehaald, gesorteerd, gecontroleerd, 
geprijsd. Moeten een plek krijgen in de winkel of 
tijdelijk opgeslagen, enzovoort. Met vier 
activiteitenbegeleiders, een administratief 
medewerker en een stagiair worden alle 
deelnemers gecoached. Er is een kantine voor 
gezamenlijke lunch, zo nodig wordt geholpen bij 
het vinden van onderdak, medische zorg, 
budgetbegeleiding en noem maar op.”

Spoor 073
De Kringloopwinkel valt onder de Stichting Spoor 
073. Hieronder vallen nog twee activiteiten: De 
Zelfkrant en Stadswandeling De Verscholen Stad. 
De Zelfkrant (Daklozenkrant) bestaat alweer een 
jaar of 20 en recent is de hele aanpak opnieuw 
strakgetrokken: afspraken zijn weer duidelijk 
vastgelegd, pasjesregistratie is up to date 
gemaakt en dat soort werk. De Stadswandeling 
wordt sinds vijf jaar verzorgd met een dak- of 
thuisloze als gids. Reken maar dat men dan (voor 
€7,50) met een andere kant van Bourgondisch 
Den Bosch geconfronteerd wordt. Deelnemers 
zijn vaak erg onder de indruk. De opbrengst komt 
ten goede aan projecten ten behoeve van dak- en 
thuislozen. “Wij kunnen helaas geen projecten in 
het buitenland meer ondersteunen, maar we 
proberen wel op kleine schaal andere 
organisaties te helpen met middelen zoals 
kleding, speelgoed en meubels.”
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Actief in het park, zowel de begeleiders als de deelnemers in de rolstoel. 
Foto Ben Nienhuis.

“Kan hier laptop opladen” 

Andreas (55) is alweer een aantal jaren een trouwe 
bezoeker van SOS Kringloopwinkel. Aan zijn lichte 
accent is te horen dat hij uit Duitsland (Berlijn) 
komt, maar ooit is hij in Den Bosch neergestreken. 
Hij zoekt zijn slaapplaats meestal ergens onder de 
sterrenhemel, behalve als het heel koud is, dan 
heeft hij wel andere plekjes. In de 
Kringloopwinkel verricht hij 
schoonmaakwerkzaamheden. “En ik kan hier mijn 
laptop opladen”, zegt hij. Want die heeft hij wel. 
Zegt hij: “Eigenlijk ben ik een zwerfschrijver.” 

Brechtje Hoetjes: “De winkel is een middel om de 
vrijwilligers zinvol bezig te laten zijn.”

Fietswerkplaats
De PUB (het Pastoraal Uitzendbureau) - bekend van de 
fietswerkplaats en de Groen- en Prikprojecten - dat 
eerst aan de Tramkade was gevestigd, is een paar jaar 
geleden naast de SOS Kringloopwinkel neergestreken. 
Deze activiteit valt nog onder een eigen stichting. 
“Maar er wordt hard aan gewerkt om al deze 
activiteiten onder één stichting te brengen,” vertelt 
Brechtje Hoetjes. “We hebben nu een vacature voor 
een bedrijfsleider en deze persoon gaat voor het 
geheel werken.” Hoe de nieuwe Stichting gaat heten, 
is nog niet bekend. De Voorlopige werknaam: 
“NieuwSpoor”. Hoetjes: “We hopen zo nog beter te 
kunnen samenwerken met de gemeente. We zijn met 
hen in gesprek over dagbesteding en de invulling 
daarvan. Daarnaast hebben we nog wel wat wensen. 
De opslagloods zouden we bijvoorbeeld graag 
isoleren omdat dan de gebruiksmogelijkheden veel 
groter worden. Maar dat kost nogal wat.”

Zichtbaarheid
Verder willen de Kringloopwinkel en de PUB nog wel 
wat zichtbaarder worden. “We zitten naast de 
Nettorama, maar doordat er zo’n hoge muur tussen 
staat, ziet niemand ons,” aldus Brechtje Hoetjes. Na 
het samengaan van SOS Kringloopwinkel en PUB wil 
ze daarom meer werk maken van zichtbaarheid in de 
lokale media. “En verder ben ik ben alvast begonnen 
me te oriënteren op de mogelijkheden van de 
Buurtkiep,” klinkt het strijdvaardig.
Website: soskringloopwinkel.nl

Tekst: Jos van Rijsingen
Foto’s: Olaf Smit

Italiaans dressoir voor 150 euro
Het kan handig zijn af en toe de website 
soskringloopwinkel.nl  te bezoeken. Hier worden de 
nieuwste aanwinsten gepresenteerd. Boeken, 
snuisterijen, kleding, kinderwagens, meubels, wat al 
niet. Er staan enkele bijzonder fraaie kasten die in 
een verder verleden voor heel veel geld weggingen. 
Tegenwoordig voor amper 100 euro. Op de foto op 
de andere pagina staat Paul de Jong bij een origineel 
Italiaans dressoir (Silvio Coppola for Bernini). Op een 
Amerikaanse veilingsite staat deze genoteerd voor 
5.000 pond! In de Kringloopwinkel in Den Bosch kon 
dit prachtexemplaar worden opgehaald voor 150 
euro, een schijntje van die prijs! Maar inmiddels is 
een bod binnen van €500. Het gaat dus de goede 
kant op.

Veilige omgeving
De medewerkers en deelnemers in een traject zijn van diverse pluimage. Iedereen 
moet zich er echter veilig en vertrouwd voelen. Er is nog ruimte voor meer 
deelnemers, mits zij gemotiveerd zijn om samen te werken in een kringloopwinkel 
zodat ze ook trots kunnen zijn op wat ze daar doen. Geïnteresseerden kunnen de 
Kringloopwinkel bezoeken om een afspraak te maken (open van dinsdag tot en 
met zaterdag van 10 tot 17 uur) of eerst telefonisch een afspraak maken: tel. 
073-6133774. Het adres is Ridderspoortstraat 2.



Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Word nu vrienden 
met wijkmanager
Marie-Louise Claessens
op Facebook

 Uw partner in de wijk voor �nanciële dienstverlening

 Victorialaan 15                                                               073-6212105   
 5213 JG  ‘s-Hertogenbosch                      veerdonkloo@hetnet.nl

Administratie en advies

Vanaf 3 april is het voor inwoners van
 ’s-Hertogenbosch nodig om een 
toegangspas te laten zien bij de 
milieustations. Inwoners die de 
ondergrondse containers gebruiken 
hebben al zo’n pas. De overige 40.000 
huishoudens hebben tussen 20 februari 
en 3 maart een speciale milieustationpas 
thuisgestuurd gekregen. We vroegen 
Linda van Nuland,  communicatie-
medewerker van de Afvalstoffendienst, 
om uitleg. 

40.000 huishoudens 
krijgen een pas voor de 
milieustations
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Waar is die pas voor bedoeld, Linda?
“De Afvalstoffendienst gebruikt twee tarieven: 
een laag tarief van € 0,05 per kilo voor inwoners 
van Den Bosch en een hoger tarief van € 0,15 voor 
inwoners van buiten de gemeentegrenzen. Met de 
pas kun je makkelijk en snel aantonen dat je 
inwoner van Den Bosch bent, en dus recht hebt op 
het lage tarief van € 0,05 per kilo. Als je na 3 april 
de toegangspas niet bij je hebt als je naar het 
milieustation gaat, betaal je dus € 0,15 per kilo.”

SJEF JANSEN
DAMES & HEREN KAPSALON

CITADELLAAN 123
5212VC  ‘S-HERTOGENBOSCH

THE NETHERLANDS
073 613 64 85

   WWW.KAPSALON-SJEF-JANSEN.NL

 

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 

FYSIOTHERAPIE BEENHAKKERS



Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Kijk eens vaker 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.

11

Naar het milieustation? 
Neem je pas mee!
Over wat voor soort afval hebben we 
het dan?
“Dat lage tarief geldt bijvoorbeeld voor grof 
huisvuil, graszoden of puin. Metaal, plastic, 
chemisch afval of papier kun je gratis naar de 
milieustations brengen. Op de website, www.
afvalstoffendienst.nl/afvalsoorten, vind je een lijst 
met soorten afval en of ze gratis zijn te brengen of 
niet. Of waar je ze nog meer naar toe kunt 
brengen. Wist je bijvoorbeeld dat je frituurvet en 
olie naar De Slinger kunt brengen in de Jan 
Schöfferlaan? Of dat er op woensdagmorgen op de 
hoek bij de VVV een Scheidpunt is, waar allerlei 
klein afval kan worden afgegeven? Kijk op de 
website voor de bijzonderheden of bel (073) 615 
65 00. “

Waarom deze verandering?
“Eerst toetste je bij het bezoek aan het 
milieustation je BSN (Burger Service Nummer) in. 
Aan de hand daarvan zagen we uit welke 
gemeente een bewoner kwam. De Autoriteit 
Persoonsgegevens vroeg ons echter te stoppen 
met deze manier van toegangverlening, in verband 
met de wet op de privacy. 

Met de nieuwe pas is je privacy beter gewaarborgd. Hij is 
gekoppeld aan je straatnaam, huisnummer en postcode. Die 
persoonsgegevens verwerken we bij het gebruik van de pas 
volgens de geldende wet- en regelgeving. Ons registratie-
systeem en de gegevens daarin zijn niet openbaar.”

       Tip: download de Afvalstoffendienst app via 
              Apple store / Itunes
              Google Play store / Android
              Microsoft store / Windows

De pas kan alleen gebruikt worden bij de twee 
milieustations in de gemeente ’s-Hertogenbosch: 

Milieustation Treurenburg 
Galliumstraat 9 in 's-Hertogenbosch
Iedere werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur, 
op zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur
 
Milieustation Rosmalen in Kruisstraat
Vliertwijksestraat 38 in Kruisstraat
Op woensdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur, 
op zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.

De Afvalstoffendienst 
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch
Titaniumlaan 1
5221 CJ 's-Hertogenbosch
 
Algemeen telefoonnummer: (073) 615 65 00
e-mail: afvalstoffendienst@s-hertogenbosch.nl
website: www.afvalstoffendienst.nl 
 
Iedere werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur.



Rechtswinkel helpt om het zelf te doen

Zonder afspraak
Het is inmiddels een groep van 16 à 20 studenten 
van de Radboud Universiteit Nijmegen die het 
inloopspreekuur (elke woensdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur) draaiend houdt. Joost Middelkamp (20) en 
Mo Qobadian (21) vertellen op hun spreekkamer bij 
het Steunpunt Zelfhulp aan de Sonniusstraat  
(zijstraat Aartshertogenlaan) enthousiast hoe dat in 
zijn werk gaat. “De mensen hoeven niet vooraf een 
afspraak te maken. Sinds we begin dit jaar de website 
hebben opgefrist wordt het weer wat drukker, maar 
we hebben ook twee spreekkamers,” vertelt Mo. 
De onderwerpen kunnen variëren van een geschil 
met de woningcorporatie over renovatie tot een 
conflict met de werkgever over het arbeidscontract. 
Maar ook bij relatieproblemen (echtscheiding) of een 
verschil van mening met de gemeente kan de weg 
worden gewezen.  Joost: “Deze winter hadden we een 
vrouw die was gevallen op een rotonde waar niet 
gestrooid was. De gemeenteambtenaar noemde dat 
‘pech’. Maar wij hebben uitgevogeld dat er volgens 
het gemeentelijk strooiplan gestrooid had moeten 
worden. Ze kreeg uiteindelijk dus een paar honderd 
euro schadevergoeding.”

Lange tijd was Den Bosch een witte vlek op de kaart van rechtshulpwinkels. Tot in 
2012 Nijmeegse rechtenstudenten dit inkleurden met een eigen laagdrempelig 
loket. Het biedt de burgers de mogelijkheid kosteloos juridische vragen te stellen 
en advies in te winnen.

Geen subsidie
“Het is dank zij deze sponsoren dat we kunnen 
bestaan,” zeggen Mo en Joost. “Zelf krijgen we alleen 
reiskosten vergoed, maar er zijn toch nog wat kosten 
van kantoor, website en dat soort dingen. En van de 
gemeente krijgen we helemaal niks. We zijn de enige 
rechtshulpwinkel in Nederland die geen subsidie 
krijgt van de gemeente.” Het zou mooi zijn als de 
gemeente op zijn schreden terugkeert. “Want als we 
nog eens willen uitbreiden met een extra avond 
komen er toch nog wat kosten bij,” aldus de twee 
rechtenstudenten.

Voorbeeldbrief
De studenten treden overigens niet op namens de 
‘cliënten’. Dat heeft ook te maken met 
aansprakelijkheid. “We geven aan welke argumenten 
men kan gebruiken, desnoods maken we een 
voorbeeldbrief, maar uiteindelijk moet men het zelf 
doen.” Als er echt juridische bijstand nodig is, hebben 
de studenten contacten met een vijftal 
advocatenkantoren in Den Bosch: Van Zinnick 
Bergmann, RechtNet Advocaten , Groenberg 
Advocatuur, La Lesse Advocatenkantoor en 
Eerlijkmetrecht. Ze kunnen bemiddelen richting een 
professionele advocaat en een eventuele toevoeging 
regelen.

Tekst en foto: Jos van Rijsingen

Vrije inloop zonder afspraak voor 
juridisch advies op woensdag 19.00 
tot 21.30 uur bij de Rechtswinkel in 
het Steunpunt Zelfhulp aan de 
Sonniusstraat 3 in Den Bosch. 

E-mailadres: info@
rechtswinkeldenbosch.nl; website: 
www.rechtswinkeldenbosch.nl
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Mo Qobadian (l) en Joost Middelkamp



En er is weer een bestuur. Vijf mensen 
vormen op dit moment het bestuur, maar 
Ad wil er nog graag een paar bij hebben 
om de taken zo goed mogelijk uit te 
kunnen voeren. “Vooral doeners,” zegt hij 
er nadrukkelijk bij, “laat je zien, laat je 
horen.” Ad ziet voor de komende tijd dat 
het wijkgebouw de Slinger er is voor drie 
categorieën:
-Het bestuur, dat faciliteert,
-De huurders, die gebruik maken van…..
-De belangrijkste groep: buurtbewoners
 die iets willen organiseren in en rond het
 gebouw. 

Wat is de Slinger jou waard?
Met dit motto wil Ad Arens als nieuwe voorzitter van de Slinger iedereen benaderen. 
Om zo mensen aan te zetten om actief te worden. “Want het zal uit de buurtbewoners 
zelf moeten komen,” zegt hij heel stellig, “activiteiten vanuit de Slinger moeten 
wijkbewoners zelf organiseren. En natuurlijk kunnen zij daarbij ondersteuning krijgen 
van het buurtteam (lees op pagina 5). Het bestuur van de Slinger faciliteert en is er 
om “de tent” gezond te maken. 

Peter van Lent, bestuurslid, schrijft: “Naar bericht van 
een aantal buurtbewoners is mij ter ore gekomen dat 
het buurthuis ‘De Slinger’ op het ogenblik een tekort 
heeft aan actieve bestuursleden.  Ze vroegen mij of ik 
tijd en zin had om in het bestuur plaats te nemen 
omdat ik regelmatig bezig ben met het maken van 
uitnodigingen voor het buurtcomité Binnenplein 
Nemiusstraat. Dit leek me wel leuk. Ik ben op het 
ogenblik volop bezig met het uitzoeken van alle 
personeeldossiers van de huidige personeelsleden/
vrijwilligers, die een functie hebben binnen het 
buurthuis.
Ik hoop dat wij als nieuw bestuur het buurthuis De 
Slinger weer nieuw leven in kunnen blazen."

Tekst en foto:
Toon van Rijnsoever

Wijkgebouw De Slinger
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Nieuwe activiteiten
Er is een initiatief waarbij bewoners voor bewoners gaan koken. Vanaf 26 maart 
wordt er elke maand voor een gezelschap van 12 personen gekookt. Wereldse 
gerechten!  Het thema is: wereldkeuken, dat wil zeggen dat de kok bepaalt uit 
welk werelddeel inspiratie voor de maaltijd komt.  
Kijk daarom regelmatig naar de Nieuwsberichten op de Buurtkiep. Daar kun je lezen wanneer het is en 
wat er gekookt gaat worden.
Voor de maaltijd wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Zin om te komen eten? Laat het van 
tevoren even weten in de Slinger..

Op maandagmiddag worden er in de Slinger gezelschapspelen gespeeld. Denk b.v. aan rummikub, 
dammen / schaken, monopoly, scrabble, mens erger je niet. En natuurlijk de spellen die je zelf mee 
brengt.

 vlnr: Hanneke Becx, Peter van Lent, Marianne Caspanni

"Er kan heel veel, maar je moet het wel zelf doen!
'Wat is de Slinger jou waard?' heeft nu in ieder geval 
opgeleverd dat er weer een bestuur is. En dan zijn we er 
nog niet want we hebben behoefte aan een nieuw 
bestuurslid met financieel inzicht. Ook zoeken we nog 
een extra gastvrouw/gast heer voor een nader in te 
vullen dagdeel." 

Twee nieuwe bestuursleden vertellen je hoe zij hiertoe 
gekomen zijn.

Hanneke Becx, secretaris, zegt: “Ik ben ingestapt omdat 
Ad Arens via de Buurtkiep een paar keer een dringende 
oproep plaatste voor nieuwe bestuursleden.  We zijn nu 
als bestuur bezig om te kijken wat er al goed loopt en 
wat er nog gedaan moet worden zodat de wijkbewoners 
hun buurthuis weer vinden.”



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

 

 
“En wat

kunnen we
nog meer

voor u doen?”

Apotheek Schellekens

Advies, thuisbezorging
en alle andere diensten

van uw apotheek.

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

Mary’s cadeaushopAartshertogenlaan 1                                      
5212CB Den Bosch                               telefoon: 06 44032030 
telefoon: 073 6130641  
www,las-feestartikelen.nl info@las-feestartikelen.nl

LAS
          De twee leukste winkels van Den Bosch onder één dak.
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Bel voor een
afspraak

073 613 67 13

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

GA NAAR WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL OF VOLG ONS OP

DE BOSSCHE GROENEN
GEEF JOUW STAD EEN GEZICHT

KIEZERS BEDANKT
DEZE OVERWINNING WERD MEDE MOGELIJK  

GEMAAKT DOOR DE MUNTEL/VLIERT/ORTHENPOORT

   Vrijwilligers verdienen (meer dan) waardering

Het is
jouw wijk

dus jij
mag het
zeggen

Praat mee met het Netwerk Buurtdemocratie
      Woensdag 25 april tussen 19.30-21.00 
                   De Stijl, Taxandriaplein 1d
Meld je aan via: buurtdemocratie@gmail.com



Goed om te weten...

Colofon

Verschijnt gratis 5x per jaar

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

drukwerk: BladNL , oplage 3600

verspreiding: Anja van der Horst en vrijwilligers uit de wijk

redactieadres: Van Noremborghstraat 34, tel. 073 6135111

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

De volgende Wijkkrant verschijnt eind juni 2018.
Informatie inleveren vóór 22 mei.

De vrijwilligers van Karwijk bieden praktische incidentele 
burenhulp bij mensen in de wijk. Ze krijgen onder andere 
hulpvragen voor: 

- technisch klusjes (lamp vervangen, schilderijtje ophangen,
  trapleuning vastzetten)
- computerproblemen of bijvoorbeeld uitleggen hoe een
  mobiele telefoon werkt
- een kast in elkaar zetten of meubels verplaatsen
- incidentele tuinklusjes (heg snoeien, bloembollen planten, ...) 
- praktische hulp (boodschappen doen, koken of de hond
  uitlaten bij iemand die daar tijdelijk niet toe in staat is, iemand
  naar het ziekenhuis brengen, ...)

De klusjes zijn altijd incidenteel en kortdurend, in de Muntel, 
Vliert of Orthenpoort. Je hoeft niet persé groene vingers én twee 
rechterhanden te hebben. Iedereen kan wel iets betekenen voor 
een ander. Mail vrijblijvend voor meer informatie over hoe jij 
kunt helpen: karwijk@gmail.com. En volg Karwijk op Facebook 
en de Buurtkiep voor leuke acties en handige tips.

Pop-up café Boefjes en Barista's 

Dit voorjaar wordt het nieuwe concept Boefjes 
en Barista's geopend in woonzorgcentrum 
Nieuwehagen (Gervenstraat 2). De ruimte wordt 
speciaal ingericht voor ouders en kinderen van 0 
tot 4 jaar en zal in beginsel open zijn op 
maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur.   

Boefjes en Barista’s wordt een plek om even echt 
samen te zijn met je kind of kleinkind, om met 
elkaar de wereld te ontdekken, buurtbewoners te 
ontmoeten en dingen te ondernemen waar je 
thuis misschien niet de rust of materialen voor 
hebt. Dat alles onder het genot van een kopje 
koffie of thee, of zoals ze het daar zeggen: een 
bakkie geluk.

Volg de ontwikkelingen op www.
boefjesenbaristas.nl en www.facebook.com/
boefjesenbaristas 

Buurtgenoten gezocht voor 
incidentele burenhulp

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch

Stichting Leergeld ‘s-Hertogenbosch wil dat ook arme kinderen 
kunnen deelnemen aan bezigheden binnen of buiten school. 
Het gaat hierbij om activiteiten in cultuur, onderwijs, sport of 
welzijn. Arme gezinnen kunnen hobby of vereniging voor hun 
kind vaak niet betalen. Zo ontstaat een risico op sociale 
uitsluiting. De kinderen kunnen bovendien hun talenten niet 
ontwikkelen. Kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen in aanmerking 
komen voor hulp. Ken je een gezin uit deze doelgroep? Of ben 
je  zelf lid van zo’n gezin? Neem gerust contact op via www.
leergelddenbosch.nl/aanmelden. (NB: een aanvraag is alleen 
zinvol bij een gezinsinkomen van minder dan 120% van de 
bijstandsnorm.)
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w i j k k r a n t  j u n i o r

Dat hoeft niet!
Ik weet alles al.

Su�erd! Als je dat
denkt  dan staakt
volgens mij je verstand.

Morgen staken
de leraren.

Super!! Voor mij 
mag het elke dag
staking zijn.

Maar dan kan je toch
niets meer leren?

staken

De hele dag
geen school.

N     a lang wachten kwam vadertje 
vorst eindelijk op bezoek.  Helaas 

is de IJzeren vrouw in het park erg diep. 
Als de vorst niet lang  blijft komt er  
geen ijs op. Vette pech voor kinderen 
die meteen willen schaatsen als het 
koud wordt.
Kunnen we dan nooit schaatsen in 
onze buurt? Jawel hoor, want slimme 
buurtbewoners hebben daar iets op 
gevonden:

Dat is een klein schaatsbaantje in de 
straat: 
Eerst leggen we een stuk plastic op  een 
stoep of plein.  De zijkanten verhogen 
we : zo zakt het water niet weg.
Volspuiten met water en de volgende 
dagen een nieuwe laag erop spuiten 
tot het dik genoeg is.
Op de Orthenseweg in de Vliert 
hadden enkele bewoners ook zo’n 
baantje gemaakt. Er werd veel op 
geschaatst door de kinderen. 

   

recept Voor 6 pannenkoeken

200 g bloem 
1 ei 
3,5 dl melk 
snufje zout 
40 g bakmargarine

1. Zeef de bloem boven een grote kom. 

Breek de eieren erboven. Voeg de helft van de melk toe 

en klop met een garde of een mixer glad.

 Voeg dan de rest van de melk en een snufje zout toe en 

klop weer glad
2. Smelt een klontje boter in een middelgrote koekenpan. 

Laat het schuim van de boter wegtrekken voor je het 

beslag toevoegt, dan is de pan goed warm. 

Mislukt jouw eerste pannenkoek weleens? Dan is de pan 

waarschijnlijk nog niet heet genoeg geweest!

3.. Schep met een soeplepel een kleine hoeveelheid 

beslag in de pan, genoeg om de bodem mee te bedekken 

als je de pan ronddraait.

4. Als de bovenkant van de pannenkoek droog is, kun je 

hem omdraaien en de andere kant even bruin bakken.

5. Knip een vormpje uit in  dik papier. Leg het papier op 

de pannenkoek. Strooi daaroverheen poedersuiker

6. Je feestpannenkoek is klaar. Smullen maar!

feestpannenkoeken

Koningspannenkoek
 met poedersuiker

Heb je nog spullen die je niet meer gebruikt? Je kunt 
ze verkopen! Vergeet dan niet je op te geven voor de 

kindervrijmarkt op koningsdag. Dat kan via:
kindervrijmarktophettax@gmail.com 
De vrijmarkt is deze keer op het Taxandriaplein en hij begint 
om 11.00 uur. Vanaf 10 uur kun je je kleedje inrichten. Hopen 
dat het niet regent, want dan gaat de vrijmarkt niet door.

kindervrijmarkt
Taxandriaplein

Van 13 tm 17 augustus 2018 wordt op het 
Akeleiplein weer een Kindervakantieweek 
georganiseerd. Alle kinderen vanaf 5 jaar 
mogen meedoen. Per dag kost het 1 euro 
om mee te mogen doen. Dat wordt weer 
hutten bouwen én het wordt spannend! 
Maar vooral leuk. Als de flyer straks wordt 
uitgedeeld, weet je wát. Opgeven bij 
Marryloe van der Camp, Akeleistraat 85

kvw Ortenpoort


