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Orthenpoort  
                          Een wijk met leuke initiatieven

Bietje Bij Bietje - Een vruchtbare anarchie
Muntelverhaal: De vissers op het bankje
Proef met verbindingsas door Vliert en Muntel
Waar wil jij extra bomen in de wijk?
De Kameleon op 8 juni 2020
Thuisgekookt
De horeca in onze wijk - de stand van zaken
Het dierenpark - geen bokkesprongen
De Slingerpagina
Goed om te weten
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Kort

 foto: Frencis Artz

Foto: Olaf Smit

Een kort 'coronaverhaal' van Peter van 
Helden:

Het ‘Beurtbalkje’
Ik weet niet meer wanneer de 
supermarkten er mee kwamen. Wel 
denk ik te weten waarom: iedereen 
stond maar te dringen; alles moest snel 
snel en dan liggen de boodschappen 
van de vorige door die van de volgende 
heen, gevolg natuurlijk: irritatie. Toen 
kwam het beurtbalkje. En IEDEREEN 
GING HET VANZELFSPREKEND OOK 
GEBRUIKEN, WANT WE HOEFDEN NIET 
LANGER TE WACHTEN!
Maar nu, nu is het coronatijd. Nu durf ik 
dat balkje niet meer aan te raken 
‘BESMET’ en ik ben niet de enige. Ook 
houd ik wat afstand tot de degene die 
geholpen wordt ‘ANDERHALVE METER’ 
- dat is vijf tegels in de vloer van de 
winkel! 
Dus het beurtbalkje is helemaal niet 
meer nodig! 
Dat wordt dan in ieder geval een heel 
concrete verandering door het corona-
virus: winkelen doe je gewoon op je 
beurt - zonder balkje; dat laten we ook 
verwijderen; het zou maar een 
vervelende herinnering zijn aan tijden 
van boosheid en ongeduld. En dat 
willen we niet meer!

Al 16 jaar is Martin van Briemen de 
beheerder vanuit de gemeente van 
de zes dierenparkjes, de vroegere 
hertenkampen. Het Prins Hendrik 
Dierenpark heeft een aantal 
bijzondere rassen in huis, zoals 
Drentse Heideschapen en Landgeiten 
en de Noord Hollandse Blauwen en 
Welsumers (kippenrassen). Ook voor 
de andere dieren, de damherten, de 
muskuseenden, boerenganzen en de 
pauwen zorgt hij voor voer en dat ze 
gezond kunnen blijven. Hij houdt o.a. 
de hoeven van de dieren bij en zorgt 
dat ze geen wormen krijgen. Zijn 
voornaamste boodschap aan 
iedereen die dit leest is: NIET 
VOEREN. Alle dieren krijgen een 
eigen dieet dat afgestemd is op wat 
ze nodig hebben. Dat is zíjn taak. 
Vrijwilligers uit de wijk helpen 
daarbij. Lees op pagina 16.

Spooktocht door het park
Helaas kunnen  de kinderen van 
groep 8 van Kindcentrum de 
Kameleon dit jaar niet op kamp en zal 
de musical ook in een aangepaste 
versie worden gemaakt. De rituelen 
van het afscheid nemen moeten 
daarom opnieuw worden 
uitgevonden voor dit schooljaar. In de 
nacht van 8 op 9 juli gaan de 
leerlingen daarom een nachtje op 
school kamperen. Daarbij hoort een 
spooktocht in het Prins Hendrikpark 
rondom de plas de IJzeren Vrouw. 
Hoor je op dat moment enge 
geluiden en zie je spoken? Dan klopt 
dat dus!
Meer van De Kameleon op pagina 12.

Olaf Smit legt in de wijkfoto deze keer vast 
hoe we in het Prins Hendrikpark 
fit kunnen blijven in coronatijd.
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, een vruchtbare anarchie

Hoe het begon
In 2013 nam "Buro voor Buurtavontuur” het initiatief om 
samen met buurtbewoners na te denken over een 
cultureel jaarprogramma in de Muntel. Hiervoor werd een 
buurtontbijt met pitch georganiseerd in De Slinger. Zo 
werd onder andere het idee van een buurttuin geboren. In 
2014 werd het project goedgekeurd en kregen ze het 
terrein aan de Monseigneur Diepenstraat toegewezen 
door de gemeente. Een subsidieprogramma van Provincie 
en Gemeente was tevens beschikbaar voor ontwikkeling 
van de tuin.
Er werd op 21 juni 2014 als eerste een naambord 
geplaatst met de aankondiging van het plan en er werd 
alvast groenbemest. “Groenbemesting is het zaaien van 
gewassen, zoals bijvoorbeeld boekweit, om de grond te 
verrijken,” legt Ingrid uit. “En dat was wel nodig,” vult Jan 
aan, want het terrein was lang de parkeerplaats van de 
vroegere HAS. De bovenlaag bestaat vooral uit klapzand, 
dat keihard is aangestampt.”

Protesten
Alle plannen werden steeds voorgelegd aan de buurt via 
bijeenkomsten in De Slinger. “De bewoners van de huizen 
rondom het terrein waren niet zo gecharmeerd van het 
plan. Ze waren bang dat het een rommeltje zou worden 
en vreesden voor overlast van hangjongeren,” vertelt 
Ingrid. Een van de protesteerders was architect Michael 
Bol. Hij bood aan een bijdrage te leveren aan het project 
en het ontwerp voor de tuin te maken met de input van 
buurtbewoners. Dat resulteerde in de basis voor de 
huidige tuin.  “Inmiddels zijn ook de omwonenden 
enthousiast en blijven we steeds in goed overleg," aldus 
Jan. Zo hebben ze in het begin een heuvel verlaagd 
omdat die het uitzicht belemmerde. 

Samen tuinieren 
De mensen die in de buurttuin werken, doen dat 
allemaal omdat ze het gewoon leuk vinden. Er is een 
vaste kern van ongeveer 12 -15 mensen die 
regelmatig hun handen uit de mouwen steken. 
Iedereen doet waar hij / zij zich betrokken bij voelt. 
Het loopt vanzelf, zonder al te vaste afspraken. Alleen 
de woensdag is het corvee-dag waarvoor steeds een 
ander is ingeroosterd. Dan worden o.a. zwerfvuil en 
hondenpoep verwijderd en gaan de groenbakken 
naar de straat. Veel meer vaste afspraken zijn er niet. 
"We hebben natuurlijk wel spelregels. En er is een 
groepsapp, waarop oproepen worden geplaatst als er 
even veel handen nodig zijn." Ook proberen ze ieder 
jaar mee te doen aan ‘NL Doet’ en ‘Burendag’, dan 
pakken ze grotere klussen aan. Jan en Ingrid hebben 
de taak op zich genomen om verrommeling te 
bewaken en verder is het een gezellige en vruchtbare 
anarchie.

                                       Foto's en tekst: Marjan Klinkhamer

Buurttuin Bietje bij Bietje bestaat alweer 5 jaar. Dat zou 
medio mei worden gevierd, maar Corona gooide ook hier 
roet in het eten. “Helaas kon er geen gezellig samenzijn 
worden georganiseerd en hebben er slechts 10 dagen 
slingers gehangen,” vertellen Ingrid Kemps en Jan Borm.

Ingrid Kemps en Jan Borm

Gieterhulp gevraagd
Alle hulp is welkom, maar het 
oppompen van water is een 
zware klus. Met de zomer in 
aantocht kan Bietje bij Bietje 
nog wel hulp gebruiken bij het 
begieten. Aanmelden via 
bietjebijbietje@gmail.com
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Natuurwijk

Zaterdagmiddag 21 maart. 14:21. Het is Lente. 
De twee mannen van middelbare leeftijd,  aan de 
overkant van de rivier de AA, zijn nu op hun bankje 
gaan zitten. Een derde visser is erbij gekomen. 
Vanochtend was het bankje nog nat, maar nu weer 
droog gelukkig. Vorig jaar stond het kleine bankje voor 
twee personen opeens tegen een Kastanjeboom 
gedrukt, halverwege de rivier de Aa, tussen twee 
bruggen in geplaatst. 
Iedereen blijft  van het bankje af en bijna niemand zie 
je erop zitten. 
Het is zonder meer hun bankje alsof een geur of kleur 
dat bepaald. 
Met eerbied en respect lijken mensen er langs te lopen. 
Zelf groet ik het Bankje altijd vriendelijk.

Op de meest onverwachte momenten staan er een 
aantal mannen bij elkaar rond dit monumentje.
Ze komen meestal aanrijden met hun scootertjes.  
Sommigen hebben een fiets. Soms is er een hond of 
een  kind bij. Wonderlijk genoeg heb ik er nog nooit 
een vrouw zien staan of zien zitten.
In hun groepsapp zal ongetwijfeld het woord Bankie!! 
zijn opgenomen. 
Of misschien wel alleen de letter B en dan de tijd. 
B:12:00. Uitroepteken.

Foto: Bob Cremers

Oevervegetatie 
in het Prins Hendrik-park

In een gecultiveerd park als het Prins Hendrik-park 
verwacht je niet zo gauw een groot sortiment wilde 
plantensoorten. Toch kom je jaarrond al gauw uit op 
zo’n 75 soorten. Een lijst hiervan heb ik na enige 
jaren onderzoek samengesteld. De meeste van deze 
plantensoorten tref je aan rondom de plas, en wel 
speciaal langs de oever, of zo je wilt langs de randen 
van de plas. 
Een aantal specifieke soorten, die je vooral in de 
zomermaanden aantreft, noem ik hieronder. Met 
name interessant is het voorkomen van de enige 
lissensoort in de vrije natuur namelijk de gele lis: 
kenmerkend met zijn verticaal zwaardachtig blad, en 
knalgele fraaie eindbloem met tekening op enige 
bloemblaadjes. De gele lis wordt bestoven door 
hommels en zweefvliegen. In gezelschap van de 
lissen zien we ook de watermunt, met z’n sterke 
pepermuntachtige geur. Verder tref je het harig 
wilgenroosje, dat na de bloei enorm veel pluis 
verspreidt. Opvallend is ook het bijna twee meter 
hoge leverkruid, ook wel koninginnekruid genoemd. 
Op de eilandjes naast de houten loopbrug staat volop 
boerenwormkruid: met zijn vele dicht opeen staande 
gele bloemhoofdjes niet te missen. Het kruid werd 
eertijds aangewend voor het uitdrijven van 
ingewandswormen. Als zodanig behoorde het ook tot 
de geneeskrachtige kruiden. 
Moerasandoorn (de naam zegt het al) en kattenstaart 
zijn bij uitstek waterplanten. Ze lijken op elkaar. 
Moerasandoorn is echter een lipbloemige en heeft 
vierkante stengels, zoals alle lipbloemigen. Zo kun je 
nog veel meer ontdekken dicht bij huis in de wijk.
Tot slot wijs ik nog op het voorkomen van kaardebol. 
Het bloemhoofd heeft talrijke haakjes. Daarmee 
werden vroeger de wolvezels gekaard 
(gladgestreken). In het Textielmuseum Tilburg kun je 
daar meer over te weten komen, maar dit terzijde. 
                                                                             Bob Cremers

Foto: Bob Cremers

Tegelijk met de Wijkkrant van februari 
hebben wij de bundel Muntelverhalen 
uitgebracht, met daarin een aantal 
verhalen van Muntelbewoners en oud-
Muntelbewoners, amateurschrijvers en 
professionals, die samen een beeld geven 
van de kleurrijke wijk door de jaren heen. 
We kregen verschillende enthousiaste 
reacties op de bundel. Eén daarvan 
plaatsten we al in de editie van april. 
Deze keer mogen we een Muntelverhaal 
van Ton Kabel plaatsen.

De vissers op het bankje

Boerenwormkruid
Foto: Bob Cremers
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Eigenlijk heb ik ze ook nog nooit in een bootje zien 
stappen en zien wegvaren.  Misschien wel heel vroeg 
als ik nog lig te slapen?  Zouden ze watervrees 
hebben of helemaal niet van vissen houden en 
gewoon doen alsof voor het thuisfront om dan later  
gewoon met een paar vissies van de marktman, die 
natuurlijk ook lid van de club is, thuis te komen om 
dan bij een gezellige maaltijd en een goed glas wijn 
weer aan te  sluiten bij hun gezinsleven?

Ik denk dat het hartstikke goede, lieve, trouwe 
vriendschappelijke mannen zijn. Zou ik jaloers zijn op 
zoveel zichtbare vriendschap voor mijn deur?  Zal ik 
er gewoon eens bij gaan staan? Zal ik ook een bootje 
kopen? Nee hoor, denk ik bij mijzelf terwijl ik lekker 
ga zitten op mijn balkonnetje en een glaasje cognac 
voor mijzelf inschenk. In stilte geniet ik van de zon, de 
stilte en de mannen aan de overkant. We laten het zo 
zoals het is. Zij hun leven en ik de mijne maar mooi 
vind ik het wel om zo in stilte en op afstand onderdeel 
te zijn van een volop bloeiende Bossche 
mannenpraatgroep. In stilte bedank ik ze en breng 
een toost uit op hun gezondheid.
Bedankt mannen!

Ton Kabel

Als twee mannen op hun bankie zitten en ze praten 
rustig kan ik het gesprek bijna volgen.
Hun zware stemgeluid klimt tegen de flat omhoog. 
Het moet mogelijk zijn, om met een of ander 
apparaat, hun geluiden op te vangen en te laten 
vertalen in goede Bossche gesprekken zodat ik 
vanachter mijn plantjes op mijn balkon die 
gesprekken kan volgen en kan meegenieten. 
Als dat zou kunnen dan kan ik ook hun app 
achterhalen en zou ik regelmatig een appie kunnen 
sturen naar alle leden van de club met Bankie Bankie 
14:00 Met Spoed!!

Naast vrouwen heb ik ook nog nooit drank gezien. 
Mijn vooroordeel doet mij verbazen.
Misschien hebben ze wel flesjes bij zich, maar dan zou 
ik iets moeten zien van vrolijke spontane 
armbewegingen. Dat is nog niet gebeurd.
Wat die mannen daar doen? Wat ze bespreken? Hoe 
ze leven? Hun problemen, wensen, idealen? Geen 
idee. Soms zou ik het zo graag willen weten en soms 
ook helemaal niet.
Dan vind ik het geweldig dat die mannen elkaar zo 
onderweg in het leven gevonden hebben en dat dit 
bankje het centrale middelpunt van hun hobby is 
geworden. De huiskamer van de 
vissersmannenpraatgroep.

Muntelverhalen

Foto: Ton Kabel
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Directe afslag winkels
We ontmoeten de wethouder voor dit interview op de 
locatie waar met man en macht gewerkt wordt aan het 
grootste verkeersproject voor deze wijk van de laatste 
jaren: de kruising Orthenseweg-Aartshertogenlaan. 
Het is meer dan een simpele herinrichting, iets 
verderop komt nog een langwerpige rotonde (ovonde) 
die moet zorgen voor een natuurlijke en directe 
verkeersafwikkeling van en naar het winkelgebied van 
de Orthenpoort. “En verder krijgt dit hele stuk een 
heel andere uitstraling,”zegt Kâhya. “Vriendelijker, 
groener, overzichtelijker. Dat gevoel van een snelweg 
is straks helemaal verdwenen.” Nog veel mooier zal 
het worden als, zoals de bedoeling is, de Diezebrug in 
de toekomst verlaagd wordt. “Ik heb een eerste 
schetstekening gezien, dat wordt echt prachtig.”

Van Berckelstraat
Ook de Aartshertogenlaan moet in de toekomst onder 
handen worden genomen.Ook hier minder asfalt en 
meer groen. “Maar dat staat nog niet op de 
meerjarenbegroting, we moeten prioriteiten stellen,” 
zegt de wethouder. 

Waar al wel geld voor is gereserveerd, is de 
verbindingsas van het noordelijke deel van de stad via 
de Mgr. Diepenstraat, Jan Schöfferlaan, Jan de la 
Barlaan, Kapelaan Koopmansplein en Van 
Berckelstraat naar de historische binnenstad. 
“Er liggen nog een paar varianten op tafel waarover 
we binnenkort in het college van B en W een 
beslissing nemen.” 
Het is in ieder geval de bedoeling dat in de tweede 
helft van het jaar (mogelijk al in september) ruim baan 
wordt gegeven aan het langzaam verkeer en het 
openbaar vervoer. De auto’s verdwijnen. Dit gebeurt 
in eerste instantie bij wijze van proef. “Die gaat 
minstens een half jaar duren. Dat heb je nodig om de 
echte effecten te zien op de verkeersafwikkeling. 
Daarna komt de definitieve uitvoering pas.  
Tegelijkertijd willen we nu ook kijken of we de Van 
Berckelstraat meer coronaproof kunnen maken. Het is 
immers een hele smalle straat waar zich heel veel 
doorheen perst.”
De proef in de Van Berckelstraat zal ook tot gevolg 
hebben dat in de Jan de la Barlaan, Jan Schöfferlaan 
en Mgr. Diepenstraat alleen nog plaatselijk  
bestemmingsverkeer komt.

Proef met verbindingsas door 
Vliert en Muntel

Hij was koud twee weken wethouder toen hij een verzoek van omwonenden honoreerde 
om een snelheidsremmende verkeersdrempel aan te leggen. Kosten: 10.000 euro. Nog 
geen half jaar later werd de drempel weer weggehaald, op verzoek van dezelfde mensen. 
Nu was er een hoop andere overlast van remmende en optrekkende auto’s. “Dat kostte 
weer 10.000 euro en uiteindelijks niks bereikt.” 
Aan het woord is wethouder Ufuk Kâhya, die onder meer verkeer in portefeuille heeft. 
Omdat iedereen met verkeer te maken heeft en zich daardoor ook deskundige waant, 
bereiken hem veel concrete verzoeken om maatregelen te treffen. “Maar ik heb dus 
geleerd heel goed na te denken alvorens in actie te komen.”  Zo’n onbedoeld 
waterbedeffect kan ook optreden bij het invoeren van 30 km-zones, bijvoorbeeld op de 
Mgr. Diepenstraat, Jan Schöfferlaan en verder. “Als dat tot gevolg heeft dat het voor de 
automobilist niks meer uitmaakt en hij meer gebruik gaat maken van andere zijwegen, 
ben je verder van huis.” Jos van Rijsingen in gesprek met de wethouder

Foto Olaf Smit
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Eindhoven, Tilburg, Waalwijk en Hedel/Zaltbommel - 
deze laatste komt langs de Orthenseweg) en veel 
meer mogelijkheden voor deelgebruik van auto’s en 
andere vervoersmogelijkheden. “We hebben daar 
ervaring mee opgedaan in het centrum en in West. Dat 
gaan we nu ook in de andere wijken uitrollen. We 
werken dan samen met meer partijen, dus niet alleen 
Green Wheels. Je moet dan ook denken aan 
fossielvrije mogelijkheden, e-bikes en misschien zelfs 
e-bike bakfietsen om milieuvriendelijk te kunnen 
verhuizen.”
                                                                Jos van Rijsingen

Fietsvlonders op proef

Wethouder Ufuk Kâhya legt het initiatief voor actie graag bij de 
individuele burger. Resultaat van deze benadering zijn twee 
fietsvlonders in de Van der Weeghensingel in de Muntel en in de 
Aartshertogenlaan in de Vliert. De mensen kunnen deze rechtstreeks 
aanvragen via de website van de gemeente. “Daar staan ook de 
voorwaarden,”zegt Kâhya. “Het moet het probleem van fietsen op het 
trottoir oplossen, mag niet ten koste gaan van het groen en direct 
aanwonenden moeten geen bezwaar hebben dat een parkeerplaats 
wordt opgeofferd.”  De vlonder met fietsbeugels is zo geplaatst. “En 
na een maand of drie kijken we of iedereen tevreden is, zo niet dan 
kan hij worden weggehaald en elders geplaatst.” 
Klachten over verkeersoverlast (snelheids-overtredingen, 
lawaaioverlast) ziet de wethouder het liefst neergelegd bij de 
wijkmanager, in ons geval Marie-Louise Claessens. “Zij neemt elke 
maand deel aan het wijkgebonden leefbaarheids-overleg. Daar zitten 
ook mensen bij van de gemeente en de politie. Daar kan het beste 
beoordeeld worden of verkeerskundige maatregelen genomen 
kunnen worden of dat er gehandhaafd moet worden.” 

De tijd moet leren of daarmee ook de lawaaioverlast, 
het fijnstof en de verkeersonveiligheid tot het 
verleden gaan behoren.

Deelgebruik
Het mobiliteitsverhaal van de gemeente is, volgens de 
wethouder, gebaseerd op drie pijlers: schoon 
(duurzaamheid), veiligheid en comfort. In dit artikel 
ontbreekt de ruimte om dat gedetailleerd uit te 
werken. Maar om enkele actiepunten te noemen: meer 
parkeerplaatsen voor fietsen (er komt ook een 
ondergrondse parkeergarage in de tweede fase van  
het Gasthuiskwartier), meer fietssnelroutes (ook naar

De fietsvlonder in de Van der Weeghensinghel. De 
omwonenden zijn er blij mee. Foto Jos van Rijsingen 

Info over fietsvlonders: www.s-hertogenbosch.nl. 
Zoek vervolgens op ‘fietsvlonder’
Meld verkeersproblemen via de wijkmanager, 
Marie-Louise Claessens; zie pagina Wijkgericht in deze 
Wijkkkrant voor contactinformatie.

Ufuk Kâhya: “Dat gevoel van een snelweg is straks helemaal 
verdwenen.”
Foto Olaf Smit
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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

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 

Wethouder Mike van der Geld 
(Energie en Klimaat): “Goed 
dat we dit doen. Het helpt onze 
leefomgeving te vergroenen. 
Mooi, en nodig. Want vanwege 
de klimaatverandering hebben 
we extra groen in de toekomst 
hard nodig. En met dit soort 
aanplanten, helpen we onze 
gemeente klimaatbestendig te 
maken”.  

Word nu vrienden 
met wijkmanager
Marie-Louise Claessens 
op Facebook

Waar wil jij 
extra  bomen in 
Muntel/Vliert?

In onze wijk Muntel/Vliert start de 
gemeente met een proef waarbij  
extra bomen worden geplant  op 
plekken die bewoners zelf kiezen.

Bewoners kunnen tot 1 juli 2020 
doorgeven waar ze een extra boom 
willen. De gemeente beoordeelt 
deze locaties. Is de locatie 
geschikt? Dan wordt hier in het 
komende plantseizoen (oktober – 
maart) een boom geplant. 



9

Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort

Kijk eens vaker op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over je wijk.
Heb je vragen, neem dan contact op met de wijkmanager: Marie-Louise Claessens, tel 073 615 5621, of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.
Deze pagina is een initiatief van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Wat is een geschikte boomlocatie?
Een geschikte boomlocatie voldoet aan onderstaande 
criteria:

- Een locatie in de openbare ruimte in de wijk 
  Muntel /Vliert.
- Een plek met voldoende groeiruimte boven de
  grond én onder de grond.
- Bij voorkeur een onverharde locatie, bijvoorbeeld 
  een grasveld of berm.
- Een plek waarbij de nieuwe boom geen
  belemmering is voor de toegankelijkheid van
  onderhouds- en hulpvoertuigen.

Locatie doorgeven?
Weet je een of meerdere geschikte locaties? Laat het  
vóór 1 juli weten. Je  geeft dit eenvoudig  door via 
www.s-hertogenbosch/nieuwebomen . Daar vind je 
een digitale kaart. Je prikt een punt op de kaart en 
geeft aan waarom je op deze plek een boom wilt. Ook 
ideeën voor het type boom kun je doorgeven. 

Meer locaties doorgeven?
Wil je meerdere locaties doorgeven? Dat kan. Vul per 
locatie het formulier in. Geef bij elke locatie aan 
waarom je op deze plek een boom wilt. Op de kaart 
zijn alle voorgestelde bomen zichtbaar. Heeft iemand 
anders deze locatie ook doorgegeven, geen 
probleem. Je kunt hem er gewoon bij zetten.  

Vanwege de AVG-richtlijnen rondom privacy en 
persoonlijke gegevens mag de gemeente in het 
formulier niet vragen naar je e-mailadres.  Daardoor 
kan er geen persoonlijke terugkoppeling aan je 
worden gegeven over de locatie die je voorstelt. Maar 
als je via het contactformulier op de website een 
e-mail stuurt, krijg je in september het 
beplantinsgsplan toegestuurd.

Waar wil jij 
extra  bomen in 
Muntel/Vliert?

Planning
Juni: Bewoners geven locaties door via de 
kaart.
Juli-augustus : De gemeente beoordeelt 
locaties en stelt een beplantingsplan op.
September: De gemeente deelt het 
beplantingsplan op deze pagina en op de 
Buurtkiep.
Oktober - maart: Nieuwe bomen planten.

Meer informatie
Heb je vragen over deze proef? Bekijk de veelgestelde 
vragen op www.s-hertogenbosch/nieuwebomen. 
Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail via 
het contactformulier. 



De Nextdoor app
In 2016 deed Cecile een oproep naar haar 
buurtgenoten om lid te worden van Nextdoor. “Dat is 
een bestaande app en ook een internetplatform. Met 
deze app kun je buren attenderen op dingen die in de 
wijk spelen. Wij hebben geen kinderen, dus ik kom

Wijkkrantlezers uit Muntel en Vliert kennen Orthenpoort vast van de grote winkels, 
de moskee en het politiebureau. Minder bekend is dat midden in dit gebied een 
bloeiende 30er jaren woonwijk ligt. De vorige wijkkrant besteedde aandacht aan de 
plannen rond Orthenpoort Zuid. Nu richten we onze blik op de Duliwijk.  
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Orthenpoort
Een wijk met leuke initiatieven

Duliwijk
De centraal in Orthenpoort gelegen woonwijk is geen 
gebied waar je toevallig doorheen rijdt, dus misschien 
kennen mensen het helemaal niet. De Duliwijk dankt 
haar naam aan de aannemers van Dun en van Liempt 
die onder de firmanaam Duli, in de dertigerjaren deze 
buurt ontwikkelde. De Silenenstraat, de 
Kogelbloemstraat en Kamillestraat vormen de 
buitenranden, de Leliestraat, Akeleistraat en 
Ereprijsstraat lopen daar binnendoor. Midden in de 
buurt ligt de Akeleispeeltuin, met grote 
speeltoestellen, een trapveld en een pingpongtafel. 
Cecile woont hier nu bijna 10 jaar. “Het is een hele 
leuke buurt. Er wonen veel jonge mensen en gezinnen 
met kinderen. Daartussen ook families die hier al 
vanaf het begin wonen. Iedereen gaat plezierig met 
elkaar om. En er zijn echt leuke initiatieven hier.”

Leuke initiatieven
“De Kogelbloemstraat houdt bijvoorbeeld jaarlijks 
een straatetentje. Tijdens de coronatijd spreken 
bewoners in deze straat met elkaar af om op zondag 
om 11.00 uur allemaal aan de zonzijde in de tuin te 
gaan zitten en zo met elkaar koffie te kunnen drinken. 
Kindervakantiewerk wordt elk jaar georganiseerd; één 
buurtbewoonster steekt veel energie in het zoeken 
van sponsoren. En vorig jaar hadden we op het 
pleintje een Winter Wonderland. Allemaal 
georganiseerd door mensen uit de buurt.”
Samen met twee anderen heeft Cecile het jaarlijkse 
Walking Dinner opgezet. “We doen dat deze zomer 
hopelijk voor de vierde keer. In groepjes van vijf of 
zes eet je bij een van de deelnemers  een voor-, 
hoofd- of nagerecht. Na elke gang wisselt de 
samenstelling van de groep (voor de organisatie een 
heel gepuzzel). En na afloop komen we allemaal op 
het plein bij elkaar met onze drankjes. Een heel  
toegankelijke activiteit, er doen zo’n 40 mensen aan 
mee.” De organisatie is inmiddels door andere 
wijkbewoners overgenomen.
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Kindervakantieweek Akeleiplein
Marrylu Angila van de Camp is de drijvende kracht 
achter kinderactiviteiten rond het Akeleiplein. 
“Toen ik hier indertijd kwam wonen was het verschil 
tussen mensen in de huurwoningen aan de ene kant 
van het plein en in de koopwoningen aan de andere 
kant heel groot. Mensen spraken negatief over elkaar: 
‘die kakkers’, ‘die asocialen’. Maar ik dacht, we 
kunnen toch beter goede buren zijn? Hoe kunnen we 
die kloof overbruggen? Daarom ben ik activiteiten 
voor de kinderen gaan organiseren, want kinderen 
spelen met iedereen. Als eerste liet ik een stormbaan 
komen en toen kwamen de ouders ook kijken. Er 
ontstond toenadering van beide kanten, dat was leuk. 
Toen ben ik verder gegaan. Met Pasen eieren zoeken 
op het pleintje, met Koningsdag fietsen versieren en 
een tocht door de wijk houden.” Andere ouders 
kwamen meehelpen en zo werd het idee voor de 
kindervakantieweek geboren. 
“In die week timmeren kinderen in groepjes hun eigen 
hut. De laatste nacht mogen ze daar ook in slapen en 
houden ouders daarbij de wacht. Ook de ouders 
hebben het dan heel gezellig met elkaar. Op 
vrijdagmorgen is er een ontbijt en dan wordt alles 
weer afgebroken.” 

In het begin deden zo’n 30 kinderen tussen de 6 en 12 
jaar mee, inmiddels zijn dit er al 50 (het maximum).  
Marrylu is nog steeds de kartrekker, zij regelt subsidie 
van het wijkbudget voor materiaal, vraagt 
ondernemers in de wijk om iets lekkers voor de 
kinderen te sponsoren en kinderen zelf betalen € 2,- 
per dag voor het eten. Bij de uitvoering helpen veel 
ouders mee. “Elk jaar organiseren we ook een speciale 
dag. Zo kwam de politie een keer op bezoek en 
mochten kinderen meerijden in de politiewagen, een 
ander jaar was er een speciale waterspeeldag met 
zwembadjes.” De kinderweek werd drie jaar geleden 
afgesloten met een barbecue voor volwassenen, ook 
voor wijkbewoners zonder kinderen. “De sfeer is elk 
jaar zo leuk. Het kost veel energie, maar het 
enthousiasme van de kinderen elke ochtend en de 
eenheid onder de ouders is geweldig. Ik ben trots op 
de buurt, iedereen werkt mee, de buurt is echt gezellig 
geworden!“ 
Dit jaar zou de kinderweek voor de vijfde keer plaats 
vinden. Het is heel jammer dat dit door de 
coronamaatregelen nu niet kan. Maar Marrylu hoopt 
dat er in plaats daarvan toch nog een of twee 
spelletjesdagen voor kinderen georganiseerd kunnen 
worden.   

Oude benamingen
Naast de Duliwijk lag indertijd de Vogelwijk (in de 
volksmond De Sieb). Mensen die Orthenpoort niet 
kennen halen beide buurten makkelijk door elkaar. 
Maar de Vogelwijk bestaat niet meer. De huizen zijn 
afgebroken en het politiebureau, de moskee en de 
Gamma kwamen ervoor in de plaats. De naam Duliwijk 
wordt ook nauwelijks meer gebruikt, het is nu gewoon 
Orthenpoort. 
                                           Tekst en foto's: Ineke Sagasser

geen wijkbewoners bij het schoolplein tegen. Deze app 
leek een hele leuke manier om in mijn eigen buurt meer 
contacten te leggen.” 
De buurt reageerde massaal, 176 buren werden lid. De 
app wordt veel gebruikt om klein nieuws uit te wisselen 
(‘sleutel gevonden’, ‘sorry voor de overlast, we gaan 
verbouwen’) of een enquête te houden (‘wat vinden 
jullie van de parkeervergunning?’) en ondersteunt ook 
nieuwe initiatieven. 

Foto: Marrylu Foto: Marrylu
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Ouders in coronatijd

Nog nooit maakte je zo snel promotie. Word je ‘s 
ochtends wakker, ben je ineens juf!
Met grote ogen zitten ze aan de keukentafel me aan te 
kijken. "Jongens, jullie hebben toch een weekrooster? 
Begin maar alvast!" Maar nee, zo werkt dat niet. Want op 
school wordt ook VERTELD wat je moet doen. Dus daar 
sta je dan, schema's hardop voor te lezen tussen wilde 
dieren (Rekenpanda’s, Rekentijgers, huh?!), verdwaald 
tussen zing-/lucht en plank-woorden...
Terwijl we aan de ene kant van de tafel "Grooven", slagen 
ze aan de andere kant erin onze account te blokkeren. 
Wat verder niet erg is, want het is blijkbaar toch tijd voor 
het speelkwartiertje...
Terwijl ik fruithapjes snijd,  vraag ik me af waar "De 
vreedzame school" gebleven is. Of geldt dat niet bij 
thuisonderwijs? Maar we zijn er nog niet voor vandaag.

Maandagochtend 8 juni
Met elkaar staan we op het plein. We mogen weer helemaal. 
Twee spandoeken hebben we opgehangen om iedereen 
weer welkom te heten. Fantastisch en spannend tegelijk. 
Gelukkig zijn bijna alle leerkrachten weer aanwezig. We 
missen nog best wat leerlingen. De RIVM richtlijnen zijn nog 
streng, dus hoesten en snotteren zijn nog steeds reden om 
thuis te blijven. Vandaag lezen de winnaars van onze 
gedichtenwedstrijd over het beleven van de coronatijd hun 
gedicht voor, krijgen alle leerlingen een lekker ijsje en 
vieren we dat we elkaar weer zien. Nu maar hopen dat we 
tot de zomervakantie gewoon door mogen gaan zoals we 
vanochtend zijn gestart. Wat houden we over aan deze 
crisis? In ieder geval een groot gevoel van saamhorigheid 
als team en ouders, waardering voor elkaar en heel blije 
kinderen die weten waarom het zo fijn is als je gewoon naar 
school mag. 
En daar doen we het voor!
                                                                          Marjolein van Heumen
                                                Directeur Kindcentrum de Kameleon

Het coronavirus

Het coronavirus zorgt voor veel verdriet
Mensen in de zorg slapen niet
De dokters proberen het tegen te houden
En ben je een beetje verkouden?
Dan blijf je thuis
Er zijn geen bezoekjes bij het bejaardentehuis of het ziekenhuis
Op straat is het dood stil
Je hoort geen enkel gegil
Steeds meer maatregelen daar wordt niemand blij van
Maar we willen het bestrijden en dat kan
Als je erover nadenkt is het best raar
Door een klein diertje zijn we allemaal breekbaar
Zonder dokters zouden we nergens zijn
Dus mensen in de zorg zijn super fijn
Ik zie ze als helden in moeilijke tijden
Ook al zijn ze zo bescheiden
Dus kom op iedereen
Samen komen we hier doorheen

Jesse Schuitema, groep 8A

De Kameleon

Leerkrachtondersteuner Marti Noordermeer: 
"We waren heel benieuwd hoe dat zou gaan, de eerste 
dag. Vooral omdat de ouders niet meer op het 
schoolplein of in de school mochten komen en de 
kinderen dus buiten, bij de poort afscheid moesten 
nemen. Nou, dat ging boven verwachting, erg goed! Wat 
een stoere kinderen hebben wij op KC de Kameleon!"

Er wordt ge-Zoomd, ge-Bingeld en, alsof ze haar beter 
kennen, heeft mijn dochter een (taal-)eigenwijs 
boekje gekregen.
Mijn telefoon vibreert onder de last van duizenden 
werkmails en berichtjes. Alsof mijn collega's niet 
weten dat appen onder schooltijd niet mag! En 
wanneer zou ik ook moeten antwoorden, we zitten 
immers als "topondernemers" werkbladen over volle 
hoofden in te vullen! Zou staken nu een optie zijn? Of 
een spontane studiedag??
En toch ga ik ze missen, die thuisonderwijsdagen. Met 
z'n allen thuis. Uitslapen en eigen ritme. Betrokken 
zijn bij het leren (in plaats van het "Hoe was het op 
school?-Goed"-spelletje). En natuurlijk de leuke 
opsteker-emails van school aan ons thuis, de 
hardwerkende kinderen en de nieuwe juffen/
meesters...

    Inga Rehbein, MR-ouder én moeder van vier kinderen
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Losse maaltijden op het platform 
Daarnaast zijn er in onze wijk zes thuiskoks actief op het 
platform www.thuisgekookt.nl (waarvan twee enorm 
actief!). Dit zijn hobbykoks, die het leuk vinden om voor 
de kostprijs lekkere, losse maaltijden te maken voor hun 
buurtgenoten. Buurtgenoten kunnen dat online zien en 
schrijven per dag in op een maaltijd.

Lisan: "Heb jij ook een gerecht dat je buurtgenoten echt 
eens zouden moeten proeven? Maak een account aan op 
www.thuisgekookt.nl. Deel, proef en geniet!"

    Anja van Kleef
    Lisan ten Arve

Thuisgekookt maakt vooral veel vaste afspraken tussen 
mensen die - vanwege hun gezondheid - niet meer (iedere 
dag) voor zichzelf kunnen koken. Bijvoorbeeld een 
mevrouw van 92 die moeite heeft met koken waarvoor 
iemand in diezelfde straat dan één, twee of soms zelfs drie  
keer in de week een bordje meer kookt en dit zelfs thuis 
komt brengen als dat nodig is. Een uitkomst in de huidige 
maatschappij waarin het de bedoeling is dat we langer 
thuis blijven wonen en meer gebruik maken van ons eigen 
netwerk.
In Den Bosch heeft de stichting ruim zeventig thuiskoks in 
haar systeem die hebben aangegeven te willen koken voor 
een buurtgenoot als dat die buurtgenoot zelf niet meer 
lukt. 

Vaste afspraken
Lisan ten Arve, projectleider van Thuisgekookt, vertelt:
"Wie graag hulp wil met avondeten door middel van een 
Thuiskok kan ons inschakelen. We nemen telefonisch de 
situatie met je door. Na het aangeven van je 
(dieet)wensen, zoeken we een geschikte thuiskok in de 
buurt. Die maakt vanaf dat moment op een vaste dag in de 
week, tegen een vergoeding van de kostprijs, een maaltijd 
klaar en komt die zo nodig langsbrengen. "
In het postcodegebied 5212, dus de buurten Muntel, Vliert 
en Orthenpoort, staan er maar liefst acht thuiskoks 
ingeschreven die klaar staan om een buurtgenoot te 
helpen. 

Stichting Thuisgekookt in het kort: Thuisgekookt laat 
buurtgenoten elkaar ontmoeten door het delen van eten. Niet 
iedereen vindt het leuk om te koken en soms lukt het gewoon niet 
om (iedere dag) een lekkere, verse en vooral gezonde maaltijd 
voor jezelf te maken. Sommige mensen koken juist heel graag en 
maken met plezier ook maaltijden voor anderen. Thuisgekookt 
brengt deze mensen bij elkaar. Wie niet kan of wil koken kan zo 
een maaltijd bij een buurtgenoot afhalen en leert meteen iemand 
uit de buurt kennen. Op dit moment zijn er 12.500 thuiskoks 
aangesloten en worden er via Thuisgekookt per jaar ruim 50.000 
maaltijden gedeeld.

Thuisgekookt

Zoek je een thuiskok voor één of meerdere 
vaste avonden in de week? Vul het formulier 
in op www.thuisgekookt.nl of neem contact 
op met Lisan: lisan@thuisgekookt.nl of 
telefoon 06 51861380

Wil je graag benaderd worden en koken  
voor anderen? Schrijf je in als thuiskok op 
www.thuisgekookt.nl.

Foto: Olaf Smit
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                                               De horeca in onze wijk            

Ristorante Luxe Italia
Monseigneur Diepenstraat 33, 
Bestellen: luxe-italia.nl 
Telefoon: 073 752 1765

"Eerst af en toe een uurtje pizza’s gebakken voor vaste 
klanten, maar sinds 1 juni weer open. Het is een kleine 
zaak, binnen passen tien personen, op het terras zes. 
We verwachten snel onze vaste klanten terug: vanuit 
Vught, Rosmalen en de Maaspoort komen mensen hier, 
omdat ze weten dat ik alleen de beste ingrediënten 
gebruik. We staan bekend om de kwaliteit!”

Amici & Famiglia
Hennequinstraat 2
Bestellen: amicifamiglia.nl, thuisbezorgd.nl
Telefoon: 073 613 1144

"Ja, we zijn weer open. We hebben een vrij groot 
terras dus we hebben toch nog plaats voor 30 
personen. Reserveren is daar niet nodig, maar voor 
binnen wel. Daar kunnen maximaal 24 mensen 
geplaatst worden. Dat is zo’n 40% minder dan we 
normaal kunnen plaatsen, maar zo kan iedereen met 
een gerust hart komen eten."

De Soete Moeder
Nemiusstraat 4, 
Telefoon: 073 204 8840

"Bij ons kan je zeer veilig op het terras zitten vanwege 
de grote kloostertuin. Looproutes zijn aangepast en 
alle veiligheidsmaatregelen worden in acht genomen.
Loop gerust binnen voor koffie met gebak of een 
borrel, met een groep kan je bij ons veilig zitten, 
dagelijks vanaf 10.00 uur.
Diner: wo tot met zaterdag. Er is op deze dagen ook 
een  afhaalgerecht.
En vooral bij mooi weer is het terras open en je hoeft 
dan niet te reserveren."

Cafetaria De Taxander
Taxandriaplein 23, Telefoon: 073 614 6282

"We hebben vanaf het begin van de crisis onze klanten veilig kunnen 
bedienen via het luik naar buiten. De zitruimte is te klein om te kunnen 
openen, maar we blijven natuurlijk onze beroemde frites en snacks 
gewoon verkopen."

La Cocotte
Van Noremborghstraat 109, 
Bestellen: la-cocotte.nl, 
Telefoon: 073 614 7146

Aziz: "Toen we dicht moesten zijn we de zaak gaan 
opknappen en hebben we nieuwe tafels gemaakt . 
Verder hadden we veel succes met onze tajine-to-go; 
de hele wijk heeft er wel een gehad! Daar gaan we 
nog wel even mee door, want we kunnen nu maar 
30% van de normale omzet draaien. Maar we zijn 
weer open!" 
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Barney’s Kip Corner
Orthenseweg 1,
Telefoon: 073 614 7850
 
"We hebben helemaal stilgelegen, niet bezorgd of 
afgehaald, maar sinds 3 juni zijn we na twee maanden 
weer open. Er kunnen binnen tien tot twaalf mensen 
zitten, op het terras een stuk of vijftien. Vol is vol, 
reserveren hoeft niet, want we zijn een snackbar."

De Tourist
Monseigneur Diepenstraat 27, Telefoon: 073 614 5591

"Yes, we zijn dagelijks weer helemaal open!
Dankzij verschillende aanpassingen in de zaak 
kunnen onze gasten weer ter plekke consumeren,
zowel binnen als buiten.En ook natuurlijk blijven 
afhalen. Aan onze afhaalgasten vragen wij om zoveel 
mogelijk online te bestellen zodat er een snellere 
doorloop is.We blijven hard ons best doen om voor U 
klaar te blijven staan." #madewithlove #welovefriet

Heinde & Ver
Orthenseweg 60, 
Bestellen: heindever.nl, 
Telefoon: 073 613 3533

"We hebben een maand lang een afhaalservice gehad, 
maar sinds 1 juni zijn we weer open, met heel wat 
maatregelen om het veilig te maken: 
eenrichtingsverkeer, maximaal vier personen per 
reservering, een uitserveertafel bij de tafels, 
desinfecteren, dat soort dingen. In plaats van 190 
personen kunnen we er nu 30 kwijt. Een klein terras, 
voor zo’n 12 mensen. 
We werken met ‘shifts’: van maandag tm vrijdag van 
16.30 tot 19.30 uur en van 19.45 tot 23.00 uur. In het 
weekend komt daar van 12.30 tot 15.30 bij.

Eethuis Arena
Anthonius van Alphenstraat 14, 
Bestellen: thuisbezorgd.nl, 
eethuisarena.nl
Telefoon: 073 690 8968

"Het restaurant is nog dicht. Het zou te veel 
investeringen vragen om het meubilair en de inrichting 
geschikt te maken voor 1,5 meter afstand. ‘Hopelijk is 
er over twee maanden meer mogelijk; ik hoop in 
september weer open te kunnen. Intussen zijn mensen 
welkom voor afhalen en thuisbezorgen. Dat is vanaf 
het begin van de crisis prima gelopen." 

Djawa
Koedijkstraat 18,
Telefoon: 073 613 3557

"Er is bij ons eigenlijk niet veel 
veranderd; mensen konden gewoon 
blijven afhalen. Van ver buiten de 
stad zijn mensen blijven komen voor 
onze Surinaamse en Antilliaanse 
hapjes, en dat blijft zo. 
Het is hier heel klein - een paar 
mensen kunnen binnen zitten."

Waar kunnen we weer veilig terecht?
De Horeca heeft het niet makkelijk in deze tijd. Sinds 1 juni hebben hotels, 
restaurants en café's weer wat meer mogelijkheden. Een mooie kans voor ons om 
ondernemers in onze wijk te ondersteunen en het er zelf ook weer eens van te 
nemen! Hier een overzichtje van de stand van zaken.

                                               Café De Kup
                                                  Van Noremborghstraat 1,
                                              Telefoon: 073 613 0580

"We hebben de coronatijd goed gebruikt om te 
verbouwen: de stijlvolle rookruimte moest helaas  
per 1 april verdwijnen. Er is natuurlijk nu nog 
steeds evenveel ruimte, maar het geheel lijkt véél 
groter. Rokers moeten naar buiten op het terras. "      
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Geen bokkesprongen

Het geeft wel een apart gevoel: een speciale gast te 
zijn. Het overkomt mij als Nick voor mij de poort 
openmaakt. Er staat meteen al een rij van geiten en 
schapen klaar om me welkom te heten. “Ze weten dat 
het voer eraan komt,” zegt Nick nuchter. Op gepaste 
afstand klapt de pauw zijn prachtige kleurenwaaier 
open. 

We lopen naar het dierenverblijf. Nick doet het hek 
voor het dierenverblijf achter ons dicht en legt uit 
waarom hij dit doet. “Kijk,” zegt hij, "de geiten zijn 
altijd het eerst binnen. Als zij bij de bakken hier zijn 
dan doe ik het voer voor de schapen daar. Je zult het 
straks zien.”

In het dierenverblijf  zie ik  links de leghokken van de 
kippen. “De eieren raap ik straks,” zegt Nick en nu snap 
ik waarom hij een eierdoosje bij zich heeft. Verse 
eieren! Nick kijkt mij aan: “Houd jij van eieren?” Ik hoef 
niets te zeggen, hij weet het al als hij mijn gezicht ziet.

In een kleine ruimte achter het dierenverblijf staat het 
voer voor de dieren. Er ligt ook een schrift waarin de 
vrijwilligers opmerkingen kunnen plaatsen “Geen 
bijzonderheden,” leest Nick hardop de geschreven 
tekst van de vorige dag, “Maar hier, zondag: lammetje 
geboren. Ik dacht het al te zien toen ik aan kwam 
lopen.” Terwijl hij het voer in een zwarte emmer 
schept, vertelt hij: “Dit jaar werpen de schapen 
lammetjes, volgend jaar zijn het de geiten die gedekt 
worden. Het gaat om en om.” Dus nu geen driftig 
springende jonge bokjes, maar aandoenlijk 
mekkerende lammetjes.

Buiten  vult Nick de voerbak voor de geiten, opent het 
hek en jawel: geen geit heeft nog oog voor mij, alleen 
de voerbak telt. Daarna volgen de schapen en buiten 
het hek voert Nick de damherten. Verderop aan de rand 
van de vijver trekt een optocht van schildpadden 
voorbij. Die zijn geheel zelfverzorgend.

Nick vult het water bij in de grote zwarte waterton en 
laadt een kruiwagen vol met hooivoer, waarmee we  
de grote ruif bijvullen. Nick veegt de vloer rond de 
ruif aan en ik schep met een riek het bijeengeharkte 
hooi de lege kruiwagen weer vol. Zo kan ik ook nog 
wat doen. “Het hooi dat uit de ruif op de grond valt, 
laten ze liggen. Dat raken ze niet meer aan en gaat op 
de mesthoop,” zegt Nick als ik verbaasd kijk dat 
zoveel hooi weggereden wordt, “het is niet anders.”

Als Nick de kruiwagen heeft leeggegooid en de 
voerbakken weer omgekeerd, laat hij me door de 
poort uit. Ik stamp mijn schoenen schoon en Nick 
gaat op zijn laarzen nog een rondje maken om te 
kijken of er geen plastic over het hek is gegooid of 
andere dingen die slecht zijn voor de dieren. De 
oproep op de hekken: “Niet voeren” geldt kennelijk 
nog niet voor iedereen. Hij is er al bij al een klein 
uurtje mee bezig.
Ik loop naar huis en ineens schiet het door mijn 
hoofd: de eieren! Ai, ik  zal aan ze denken als ik weer 
bij het dierenparkje kom.
                                
                                Tekst en foto's: Toon van Rijnsoever

Locatie: dierenpark Prins Hendrik. Nick 
Adriaans is een van de vrijwilligers die er elk 
één dag in de week voor de dieren zorgen. Ik 
mag met hem mee om te zien hoe dat gaat.

Ps: Nick belt mij 
op om te vertellen 
dat ik de eieren 
vergeten ben en 
dat hij ze nog 
langs komt 
brengen. Top!

In de rubriek KORT, op pagina 2, doet 
beheerder Martin van Briemen een 
oproep: NIET VOEREN!

NIET VOEREN
De dieren in dit park mogen niet gevoerd worden met meegebracht voedsel door 
bezoekers.

Verkeerd voedsel
Soms krijgen de dieren verkeerd voedsel dat niet geschikt voor ze is. Zoals koekjes, 
crackers of beschimmeld brood. Hier kunnen de dieren erg ziek van worden.

Eigen dieet
Alle dieren in dit park hebben een eigen dieet dat afgestemd is op wat het dier nodig 
heeft. Daarnaast is het belangrijk dat de dieren het voer in de juiste hoeveelheden 
krijgen, zodat ze niet dik worden.

Wettelijk verboden
Wist je dat het wettelijk verboden is om dieren te voeren met keukenafval? Dit om de 
verspreiding van dierziektes tegen te gaan.

Bedankt voor je medewerking!



Wijkgebouw De Slinger
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Toon van Rijnsoever

Huib Baars
Sinds december 2019 doet Huib Baars het 
beheer. 
Dat houdt vooral in dat de afspraken die 
gemaakt worden goed in de agenda 
verwerkt worden zodat alle betrokkenen 
weten waar ze aan toe zijn bij de Slinger.
Huib komt uit de vitrinebouw en weet dus 
van aanpakken. Dat komt goed uit, want er 
zijn veel praktische zaken die uitgevoerd 
kunnen worden. Zo kon hij al meehelpen de
internetverbinding te verbeteren: kabels 

Toen de Slinger half maart plotseling moest sluiten vanwege de coronacrisis zaten het bestuur, 
de medewerkers en de  vrijwilligers verbouwereerd te kijken en vroegen zich af: wat nu? 

Bestuurslid Marjo Verberne 
"Al snel kwamen we op het idee dat dit een 
mooie periode was om een aantal ruimtes 
op te knappen en te schilderen. Ook is de 
tijd benut om  achterstallig onderhoud aan 
te pakken en het hele gebouw grondig 
schoon te maken.  We kregen ook een 
uitnodiging voor een interview met het 
Brabants Dagblad, dat op 9 mei 
gepubliceerd is. Dit was een mooie 
gelegenheid om de positie van de 
Buurthuizen tijdens de crisis onder de 
aandacht te brengen.
Zodra er berichten kwamen over verruiming 
van de maatregelen zijn wij als bestuur aan 
de slag gegaan. We hebben een plan 
gemaakt, gebaseerd op de anderhalve- 
metermaatregel, zodat we onze bezoekers 
veilig zouden kunnen ontvangen. 

trekken en de computerhoek voor 
bezoekers inrichten.Een harmonica-deur 
die vastliep, loopt nu weer soepeltjes.
Op dit moment hoopt Huib zo te kunnen 
werken dat in september alle groepen 
weer actief bezig kunnen zijn. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, zoals 
met plakstrips de looprichtingen voor de 
bezoekers uitzetten. 
Met mensen bezig kunnen zijn, dat is zijn 
voornaamste drijfveer.

 

Bezoekers, houd hier rekening mee: 

De ingang is niet heel breed; kom één voor één 
binnen. Sla rechts af. De vloer heeft routepijlen.
De ontmoetingsruimte is voldoende breed om overal 
de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

Op verschillende plekken staan op statafels de 
nodige  hygiënische middelen. Gebruik deze.

Voor de bar staan 1,5 meter strepen waar bezoekers 
moeten wachten. Iedereen bewaakt de 1,5 meter tot 
elkaar.

De gang tussen de drie zalen is breed genoeg. 
Bezoekers dienen één voor één naar een van de 
betreffende  ruimtes te gaan.

De blauwe lijnen zijn inlooplijnen. De rode lijnen 
zijn uitlooplijnen.

Toen we hoorden dat per 1 juni de
buurthuizen hun deuren mochten openen 
voor een aantal groepen, zijn we aan de slag 
gegaan om het concreet vorm te geven.  
Op diverse plaatsen in het gebouw staan 
schoonmaakmiddelen en er staan pijlen op 
de grond om de looproutes aan te geven. De 
lokalen zijn nu zo ingericht dat ieder op een 
afstand van elkaar kan zitten. In de foyer zijn 
een aantal stoelen weggehaald om de 
anderhalve meter afstand te kunnen 
waarborgen.
De Sichting Actieve Senioren (de SAS) heeft 
haar docenten laten weten dat de activiteiten 
weer van start kunnen gaan. Het zal nog wel 
even duren voordat alle groepen weer 
beginnen. Voor de zangkoren die bij ons 
onderdak hebben is de anderhalve meter nog 
geen optie." foto: Liesbeth van Drunen 

foto: Liesbeth van Drunen



 

 
“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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 Uw partner in de wijk voor �nanciële dienstverlening

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

Administratie en advies

Bel voor een
afspraak

073 613 67 13

Sigarenmakerstraat 5 | ‘s-Hertogenbosch | cor@artshealthcare.nl

Heeft u onverklaarbare of chronische klachten?

GA NAAR WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL OF VOLG ONS OP

DE BOSSCHE GROENEN
GEEF JOUW STAD EEN GEZICHT

GROEN SUCCES #7
DANKZIJ DE BOSSCHE GROENEN 

GAAT LICHTRECLAME ’S NACHTS UIT

GA NAAR WWW.DEBOSSCHEGROENEN.NL OF VOLG ONS OP

DE BOSSCHE GROENEN
GEEF JOUW STAD EEN GEZICHT

TEGELS ERUIT, PLANTEN ERIN. 
MAIL ONS WAAROM JIJ DAARBIJ 

HULP NODIG HEBT. WIJ VERGROENEN 
EEN TUIN IN DE MUNTEL.    

INFO@DEBOSSCHEGROENEN.NL  



Goed om te weten...

Reageren op artikelen van deze 
Wijkkrant? Dat kan op de digitale 
versie: www.wijkkrant-mvo.nl

Colofon

De Wijkkrant wordt 5x per jaar gemaakt door een redactie 
van vrijwilligers en gratis verspreid in Muntel, Vliert en 
Orthenpoort.

Redactie: Wim van den Berg,  Anja van Kleef, Toon van 
Rijnsoever, Jos van Rijsingen en Ineke Sagasser.

Met medewerking van Bob Cremers, Marjan Klinkhamer en 
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 rond 16 oktober 2020.
Informatie kun je inleveren tot 6 september.

De Stadsdelta komt op stoom

We zijn er nog niet, maar er is wel weer een stap 
gezet in het realiseren van een ambitieuze 
stedebouwkundige invulling in de Noordelijke 
Spoorzone. Op de plek waar de Dommel, Zuid 
Willemsvaart en Aa samenvloeien in de Dieze ziet 
de gemeente goede mogelijkheden voor een 
prachtige Stadsdelta. Het gaat om een gemengd 
stedelijk gebied met een mix van cultuur en 
recreatie, wonen en werken. 

Vooral aan deze kant, in Orthenpoort-Zuid, komen 
veel woningen (appartementen) in een waterrijk 
gebied met eilanden, natuur en 
wandelmogelijkheden. In totaal wordt gedacht aan 
ongeveer 1,300 woningen, met daarin een 
verdeling van sociale en middeldure woningen en 
aanbod in de vrije sector. 
De appartemententorens worden tot wel 70 meter 
hoog (ter vergelijking: de Amazones zijn ca. 43 
meter) 
Ook is het nog steeds de bedoeling de Diezebrug 
te verlagen zodat  het Tramkadegebied en 
Orthenpoort veel beter aansluiten op de 
historische binnenstad met in de directe nabijheid 
de monumentale Citadel. De vijfde punt in dit 
historische verdedigingsbolwerk dat moest 
sneuvelen voor de grote binnenvaart kan 
waarschijnlijk ook weer in ere worden hersteld.

Het gaat allemaal nog wel even duren voordat er 
echt gebouwd gaat worden in het gebied. Vanaf 8 
juni 2020 ligt het concept-Gebiedsperspectief 
voor vier weken ter inzage bij de gemeente. De 
gemeenteraad neemt in oktober een besluit over 
het Gebiedsperspectief. Daarna start het proces 
om met partijen te kijken of deze plannen 
haalbaar zijn. Zo heeft de gemeente in het gebied 
Orthenpoort geen gebouwen en grond in 
eigendom. Dat betekent dat er zaken gedaan 
moeten worden met externe partijen. Dat er echt 
gebouwd gaat worden zal pas na 2025 zijn en 
waarschijnlijk zelfs meer richting 2030.
Voor meer informatie: zie www.denbosch.nl/
bossche-stadsdelta.

                                                             Jos van Rijsingen

Corona - blijf op de hoogte 

Veiligheidsregio Brabant-Noord monitort samen met 
haar partners continu de actuele situatie rondom het 
coronavirus. Op www.vrbn.nl/update-coronavirus 
lees je het laatste nieuws uit onze regio, waar je 
terecht kunt met vragen en wat je kunt doen om 
verspreiding te voorkomen.

Voor de volgende stap in de corona-aanpak en de 
stappen in eenvoudige taal: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19.  Daar vind je ook 
de laatste cijfers.

Kringloopwinkel is weer open

De Kringloopwinkel Stichting Loods aan de 
Ridderspoorstraat in Orthenpoort is eind mei weer 
opengegaan. De winkel was vanaf 13 maart gesloten 
in verband met het coronavirus. In de tussentijd, maar 
dat zat al in de planning, is begonnen met de nodige 
verbouwingswerkzaamheden. Het pand wordt 
grondig verduurzaamd, de winkel is inmiddels ook 
opgeknapt. Verder heeft men er afgelopen tijd veel 
aan gedaan om contact te onderhouden met de 
individuele deelnemers.
De winkel is open van dinsdag t/m zaterdag van 
10:00 tot 16:00 uur. Om de zaken voor zowel de 
vrijwilligers, de deelnemers als de klanten op 
verantwoorde wijze af te wikkelen, gelden enkele 
regels. Er mogen maximaal 15 mensen naar binnen, 
men moet afstand houden en een winkelmandje is 
verplicht.
De Stichting Loods is nog steeds blij met goede, 
schone, tweedehands spullen. Om teveel drukte en 
wachttijden te vermijden, wordt voor de inname tijd 
ingepland. Daarvoor kan een afspraak worden 
gemaakt via tel. 073-6133774.
Voor meer informatie: www.loodskringloopwinkel.nl



12k heb erg veel

Zal ik je knippen? Dat
kan ik best wel goed! Oke! Dan knip ik jou.

Geen probleem.
Het is goed gelukt.
Precies als vroeger. Dan heb ik gewonnen.

Jij bent nog mooier als eerst.
Ik ben te lang niet
bij kapper geweest. Ja. Ik zie ook niks meer

met mijn coronakapsel.

Bij de geitjes in 1951

Dit meisje loopt met
haar poppenwagen
door het park in 1960.

Het oudste speelgoed.
Al vanaf heel vroeger
maken we poppetjes.

Koninginnedag 1945 voor alle
kinderen van de Muntel

Hardloopwedstijd eind jare
n 50

Nadat B.V.V. In 1948 landskampioen
werd besloot de gemeente een groot
sportpark aan te leggen in De Vliert.
Het werd een voetbalveld /atletiek-
baan en werd in 1951 geopend door
de atlete Fanny Blankers-Koen. De
baan werd voor veel sporten gebruikt:
Atletiek, paardenrennen, motorcross
en zelfs autoracen!

Veel te zien dus in De Vliert.

In1946 startte Kleutertje
luister, met verhaaltjes en
liedjes voor kleuters. Het
programma begon elke dag
met: Hallo, kindertjes van het
hele land! Een ander
programma was het hoorspel
Paulus de boskabouter.
Een hoorspel is een soort T.V.
programma zonder beeld.

Tv-kijken deden kinderen vroeger
samen, want niet iedereen had T. V.
In 1955 startte de kinder-T.V. met
de poppenserie Dappere Dodo.
Andere bekende programma’s uit
die tijd waren Pipo de clown en
Swiebertje.
Pipo eindigde altijd met:
Dag vogels, dag bloemen, dag
kinderen. Slaap lekker..ssst...

Toneelstuk in 1960

Het Paschalishuis op de
Orthense weg was een soort
buurthuis waar vaak toneel-
voorstellingen waren.

Voor techniek was er meccano.
Dat waren ijzeren plaatjes met
gaatjes en kleine schroefjes om
het in elkaar te zetten.

In onze
wijken waren
vroeger 2
winkels van
De Gruyter.
Vanaf de jaren
vijftig kon je
er bij aankoop
van 10 gulden

en met 10 cent extra een snoepje van
de week kopen. Dat was een snoepje
of spellletje. Kinderen vonden het
leuk dat bij de boodschappen ook
een verassing voor henzelf zat.

Na de oorlog kwam bij ons de
kauwgom. Leuk, zo’n grote
bubbel blazen, die uit elkaar
klapt tegen je neus!

In 1959 raakte de wereld in de ban
van de hoelahoep. Ook in onze
wijken zag je in elke straat
kinderen hoelahoepen. Daarom
was het bij de hoelahoep wedstijd
op de markt in 1960 superdruk.

Jongens knikkeren in 1960.

Enkele spelen van die tijd zijn:
touwtje springen, kaatsebal,
voetballen en tollen.

Dit drankje maakten
kinderen vroeger zelf.
1.Koop een staafje laurierdrop
bij een drogist of winkel met
ouderwets snoepgoed.
2.Breek het staafje in 5 stukjes
en doe het in een afsluitbaar
flesje (20- 30 cl.)
3.Vul de fles met water, en zet
het een dag weg.
4. Na een dag: schudden, en
het schuim uit de fles zuigen.
5.Schuimpje trekken, noemde
de kinderen dat.
Veel plezier en smakelijk!

Vroeger rookten veel opa’s sigaren
met mooie sigarenbandjes.
Die kon je in een album sparen.
En de dubbele kon je samen ruilen
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