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MEDEDELINGEN
Reageren? Mail Wijkkrant@home.nl, of schrijf naar Jan Schöfferlaan 3

Of u de mooie lentefoto van de Munteltuinen van vorige keer kon overtreffen, vroegen we. “Jazeker,” 
schreef Petra Leijtens: “Een paar jaar geleden heb ik nou net ook van deze straat wat foto’s gemaakt toen 
hij onder een laag sneeuw was komen te liggen. De volgende dag was alles weer weg. Maar ook met een 
winterkleed zijn de Munteltuinen wel heel mooi om te zien.” Wel even wennen, zo’n foto in oktober, maar 
hij verzoent ons bijna met de gedachte dat de zomer weer voorbij is.
Heeft u een nóg mooier plekje in onze wijk op de foto? Stuur uw foto van ‘het mooiste plekje in de wijk’ 
naar wijkkrant@home.nl . 
De beste inzending wordt in de volgende krant geplaatst. Alle inzenders hartelijk dank!

We zoeken nog een redactielid!
Onze oproep in de vorige Wijkkrant heeft ge-
lukkig succes gehad: weer een enthousiast re-
dactielid erbij. Intussen weten we dat één van 
ons in januari met zwangerschapsverlof gaat, 
dus wordt het weer krap. Iemand die graag 
schrijft en achter het buurtnieuws aan gaat, zou 
een welkome aanvulling zijn van onze redactie, 
vooral als dat iemand uit de Vliert of de Or-
thenpoort is! Voor vijf kranten per jaar komen 
we telkens twee keer bij elkaar. Doe iets voor de 
wijk en voor jezelf: kom deel uitmaken van ons 
gezellige groepje. Mail naar wijkkrant@home.nl 

Steunpunt Mantelzorg houdt spreekuur 
voor mantelzorgers in Den Bosch Oost en 
Noord
Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijnsonder-
neming Divers heeft spreekuren ingesteld waar 
mantelzorgers terecht kunnen voor advies en 
praktische en emotionele ondersteuning. Man-
telzorgers zorgen voor een chronische zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ou-
der, kind of ander familielid, vriend of kennis. 
De spreekuren zijn eenmaal per maand in het 

Make A Difference Day komt er weer aan!
Op 2 en 3 november staat tijdens de MADdagen het vrijwilligerswerk volop in de schijn-
werpers. In heel Nederland stellen individuele burgers, maar ook berdrijven en scholen 
zich tijdens MADD beschikbaar als vrijwilliger. 

Dit is voor organisaties een uitgelezen kans om extra mensen in te zetten bij eenmalige klus-
sen of reguliere activiteiten  Minstens even mooi zijn spontane initiatieven om deze dagen te 
benutten voor een opruimactie in de buurt, een ‘karweitjesdag’ voor ouderen in de wijk of een  
inzamelingsactie.
Voor meer informatie, ideeën en het aanmelden van klussen: www.makeadifferenceday.nl.
Er zal in de landelijke en lokale media  veel aandacht worden gevraagd voor MADD. Zo wordt 
er onder meer een Bosch klussenboekje gepubliceerd en verspreid door vrijwilligersnetwerk 
Galant.

Een onderonsje met een vrijwilligster in het zorg-
centrum (foto: Denise Heins)

MADDvrijwilliger schildert kantoorruimte bij 
vluchtelingenwerk (foto: Denise Heins)

We doen bijna allemaal wel eens vrijwil-
ligerswerk; omdat je anderen wilt hel-
pen, voor de gezelligheid, om werker-

varing op te doen, of omdat je je wilt inzetten 
voor een goede zaak. 
De redactieleden en bezorgers van de wijk-
krant zijn bijvoorbeeld vrijwilligers, de uitleners 
van speelgoed bij De Hobbel, maar ook de be-
stuursleden van wijkgebouw de Slinger en de 
kinderen die meedoen aan de opruimdag van 
zwerfvuil.

Soms realiseer je je niet eens dat wat je doet vrij-
willigerswerk is. Het voelt immers heel logisch 
om voorleesmoeder te zijn op de school van je 
kinderen, achter de bar te staan bij je roeiclub, 
of de zieken te bezoeken uit je parochie? Mis-
schien beschouw je het vrijwilligerswerk dat je 
doet eigenlijk als een hobby, zoals jongeren die 
een schoolkrant in elkaar zetten, mensen die in 
de muziekcommissie van hun zangkoor zitten 
of dierenliefhebbers die helpen bij een kinder-
boerderij. 

Gelukkig maar dat veel vrijwilligerswerk zo 
leuk is, want vrijwilligers zijn hard nodig om 
onze samenleving op een prettige manier te 
laten draaien. Niet voor niets worden vrijwilli-
gers wel eens het cement van de samenleving 
genoemd.

Vrijwilligerswerk is een onbetaalde en 
onverplichte activiteit die je doet voor 
andere mensen of voor de maatschappij, 
vanuit een georganiseerd verband.

woonzorgcentrum Erasmushuis in Den Bosch 
Noord en in het verpleeghuis Oosterhof in Den 
Bosch Oost. Het Steunpunt Mantelzorg is tele-
fonisch te bereiken via INFOlijn voor Ouderen 
en Mantelzorgers: (073) 612 83 84 (ma. t/m vri. 
09.00-12.00 uur) of steunpuntmantelzorg@div
ers.nl

Info spreekuren
Den Bosch Noord
Locatie: Woonzorgcentrum Erasmushuis, Klok-
kenlaan 1111 
Ruimte: 2e verdieping naast kamer 201.
Tijdstip:1e dinsdag v/d maand van 11.30-12.30 
uur, start 7 augustus
Spreekuurhouder: Manigeh Molaparast, consu-
lente Steunpunt Mantelzorg Divers

Den Bosch Oost
Locatie: verpleeghuis Oosterhof Eemweg 114.
Ruimte: Het Trefpunt
Tijdstip: 3de dinsdag v/d maand van 10.00-
11.00 uur, start 18 september.
Spreekuurhouder Marianne van Nistelrooij, 
consulente Steunpunt Mantelzorg Divers. 

Een nieuwe herfst, een 
nieuwe bezigheid!
De schoolvakanties zijn achter de rug, het najaarsseizoen is weer begonnen. Voor veel men-
sen is dit een moment om nieuwe activiteiten op te pakken. Binnen onze wijk en in de directe 
omgeving van onze wijk zijn allerlei mogelijkheden. Je kunt natuurlijk lid worden van een 
sportclub,  muzieklessen nemen of een cursus gaan volgen, maar je kunt ook vrijwilligerswerk 
gaan doen. 

Heeft u zin om iets nieuws te gaan doen? Dan 
staan hieronder enkele voorbeelden van orga-
nisaties in uw directe omgeving die er graag 
een of enkele vrijwilligers bij willen 
hebben. 

• Het Ds. Pierson College zoekt ie-
mand die in het open leercentrum 
de leerlingen wil helpen bij het 
computergebruik en om toezicht 
te houden op de rust in de media-
theek. 

• Zorgcentrum Nieuwehagen aan 
de Zuid-Willemsvaart zoekt vrijwil-
ligers om met de bewoners te wan-
delen, gezelligheid te bieden en te 
helpen bij de maaltijd.

• Stichting Van Jong tot Oud op de Acaciasin-
gel is op zoek naar een sportieve vrijwilliger 
die jongens en meiden van 10 tot 14 jaar wil 
coachen tijdens hun wekelijkse zaalvoetbaltrai-
ning op donderdag 

• ‘t Ezelsoortje, de uitleenbibliotheek van de 
Brede Bossche School aan de Aa, heeft plaats 
voor een vrijwilliger die helpt bij het uitlenen 
van boeken aan de kinderen. 

• VluchtelingenWerk in de Lagelandstraat 
zoekt regelmatig contactpersonen voor 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning, 
om hen wegwijs te maken in onze stad.

• Divers wil graag enkele nieuwe buurtbe-
middelaars die bemiddelingsgesprekken wil-
len voeren bij beginnende conflicten tussen 
buurtbewoners. 

• Wijkwinkel De Kiek aan de Dageraadsweg 
in de Bartjes zoekt iemand om klanten te hel-
pen met het invullen van formulieren of hen 
in contact te brengen met de juiste instan-
ties. 

• Bij Stichting Exodus in de Sonniusstraat 
bent u welkom als u (ex)gedetineerden wilt 

ondersteunen om een positieve draai aan hun 
leven te geven of om voor Ex6 een telefonische 
hulplijn te bemensen. 

Als u geïnteresseerd bent in een van boven-
staande vrijwilligersfuncties, neem dan con-
tact op met de genoemde organisatie of met 
de vrijwilligersvacaturebank van Galant (073-
6156250) Daar kunt u nadere informatie krij-
gen over de betreffende organisatie en over 
eventuele voorwaarden.  Of kijk voor nog veel 
meer mogelijkheden op www.galant.nl
Vrijwilligerswerk? Gewoon doen! 

Anja Hoffmann
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Hobbelnieuws

Van putjesschepper naar trendsetter
Dit najaar ben ik als vrijwilli-
ger 25 jaar werkzaam in deze 
wijk. Wees maar gerust, van mij 
krijgt u geen “vroeger was alles 
beter”-litanie. Maar wat von-
den niet-vrijwilligers er eigen-
lijk van?. 
“Iemand moet het toch doen, 
want het is wel nodig”… Woor-
den van die strekking kreeg 
ik vaak te horen aan het begin 
van mijn vrijwilligersloopbaan. 

In de jaren tachtig was er door de hoge 
werkloosheid een grote argwaan ontstaan 
tegenover slecht betaalde banen, dus tegen 
het vrijwilligerswerk nog meer. Dat ik het 
werk gewoon leuk vond om te doen, klonk 
voor veel mensen ongeloofwaardig. Gratis 
werk kon immers niet leuk zijn? Vrijwilligers 
werden destijds beschouwd als een noodza-
kelijk kwaad: een soort putjesscheppers die 
niet werden uitbetaald.

In de jaren 90 kwam er geleidelijk een veran-
dering: “ Krijg jij als vrijwilliger een vergoe-
ding? Heb jij met al je ervaring nu kans op 

een baan binnen het werk?”. Het was de tijd van 
de yuppies en het ging weer beter met onze 
economie. Geld was niet vies meer en snel car-
rière maken was het motto. Vrijwilligerswerk 
werd nu gezien als een onbetaalde baan waar-
in je carrière kon maken.

Rondom de eeuwwisseling kwam pas de echte 
omslag in de vrijwilligerswerkbeleving: “O, ben 
jij vrijwilliger?... wacht eens... ik weet het, wat jul-
lie doen is heel goed hoor…, dat is heel belang-
rijk, ga zo door!” Het was de tijd van het herstel 
naar de oude normen en waarden. Er waren 

mensen nodig die daar een voorbeeldfunctie 
in konden vervullen. De weg naar het legioen 
der vrijwilligers was toen snel gevonden. Al die 
mensen die zich dagelijks geheel belangeloos 
inzetten voor een betere maatschappij! Zo zou 
iedereen zich moeten gedragen! De vrijwilliger 
was nu het voorbeeld voor de “15 miljoen men-
sen” geworden.

Wij, vrijwilligers anno nu, worden nu te pas en 
te onpas gelauwerd en bejubeld, en als klap op 
de vuurpijl worden we op koninginnedag nog 
eens lekker overspoeld door een tsunami van 
lintjes. Elk land heeft zijn eigen helden nodig en 
de vrijwilligers zijn daarin een gewillig slachtof-
fer.  “O, wat een geweldig werk doen jullie toch, 
zonder jullie zou de hele maatschappij beslist 
een puinhoop zijn”. Ik word er verlegen van en 
waan me een soort moeder Theresa. Af en toe 
bekruipt me de angst dat men met me op de 
foto wil, of om een handtekening gaat vragen. 

Wat kunnen we verwachten van de toekomst? 
Ik zie alweer een geheel nieuwe tendens in op-
komst: vrijwilligers zijn “hot” en “in”. En wat “hot” 
is, wordt snel opgepikt door de commercie. We 
zijn het nieuwe gat in de markt. Af en toe hoor 
ik al: “Ben jij vrijwilliger? O, wat leuk! Jij ook al, 
en hoe bevalt dat?” Alsof ik aan een Sonja Bak-
ker dieet ben begonnen.
Een goede tip is goud waard, en die krijgt U 
van mij, helemaal gratis: vindt U zichzelf modi-
eus? Wilt U graag hip en trendy overkomen, of 
loopt U graag voorop bij uw vrienden en vrien-
dinnen? Meldt U zich dan snel ergens aan als 
vrijwilliger/ster. Het vrijwilligerswerk wordt de 
hippe trend van de komende jaren. 

Wim van den Berg.

foto’s en verhalen uit Oost/Muntel/Vliert

Tentoonstelling 13 oktober 
op Kapelaan Koopmansplein
Niet alleen over de Bossche binnenstad is veel te vertellen. Ook de omringende wijken en dor-
pen hebben een boeiende geschiedenis. Een verleden dat alle aandacht verdient. Ook in de 
wijken Oost/Muntel/Vliert

Het Stadsarchief en de Openbare Bibliotheek zijn bezig om ook de geschiedenis van wijken, buurten 
en dorpen op de kaart te zetten. Onder de titel De Wijkreiziger organiseren zij in oktober een kleine 
tentoonstelling op tien pleinen in de gemeente. Op zaterdag 13 oktober is de tentoonstelling te zien 
op het Kapelaan Koopmansplein.  Meer weten? Kijk op www.detijdreiziger.nl.

Jeugddag in de parochie Muntel op het huidige Kapelaan Koopmans-
plein, 1945 (foto: Stadsarchief  ’s-Hertogenbosch)

De Tijdreiziger is een initiatief van de gemeentelijke werkgroep Stedelijke Historische 
Presentatie die zich inzet voor het dichter bij het publiek brengen van de cultuurhistorie van 
’s-Hertogenbosch.

Op zondag 2 september werd door Stichting 
De Hobbel in samenwerking met stichting 

Divers voor de zesde 
keer het Muntelwijk-
feest georganiseerd 
op het Taxandriaplein. 
Na een druilerige start 
klaarde het tegen de 
middag op en haal-
den de organisatoren 
opgelucht adem: het 
wijkfeest kon begin-
nen!

Na een bevlogen 
openingswoord 
van wethouder 

Bart Eigeman, die nog 
eens het belang van het 
Taxandriaplein en de 
inzet en enthousiasme 

De Muntel presenteert: Wijkfeest 2007

foto’s: Madelon Groenenberg’

van actieve vrijwilligers in de wijk benadrukte, 
barstte het wijkfeestgeweld los met een dans-
demo van Flik-Flak. Van 12.00 uur tot 17.00 uur 
was verder iedereen van harte welkom om 
deel te nemen aan een varieteit van (gratis) ac-
tiviteiten: oa henna-tattoos, schminken, nagels 
versieren, haarvlechten, klokken maken, pop-
pentheater Poppejans, panna, rommelmarkt, 
dj Joey, graffitti workshop, Taxvlag ontwerpen 
en tegels versieren! Onder het genot van Ma-
rokkaanse thee en zoetigheden en de oerhol-
landse ‘vette hap’!

Jan van Opdorp, voorzitter van De Hobbel: “Het 
was wederom een groot succes en we kijken 
nu al weer uit naar het wijkfeest in 2008! De or-
ganisatie wil graag hierbij iedereen bedanken 
die het wijkfeest mogelijk hebben gemaakt: de 
mensen uit de wijk die een activiteit verzorg-
den, De Buut die dit jaar voor het eerst deel-
nam met een eigen rommelmarkt en openhuis, 
het Marokkaans Comité, Stichting Divers en de 
sponsoren Eigen Bezit, Zayaz, Brabant Wonen, 
Wijktafel Muntel-Vliert-Orthenpoort, Aanne-
mings-Wegenbouwbedrijf BV Van Rosmalen 
en Bakkerij De Groot. En uiteraard niet te ver-
geten: alle vrijwilligers die – vroeg uit de veren 
op zondagochtend – een spetterend wijkfeest 
hebben neergezet! Hopelijk tot volgend jaar!” 

Madelon Groenenberg 



Jouw 
eigen kapper 
in de wijk: 
altijd in voor 
een afspraak

Geldersedam 36A
5212 RB ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 69 01 080

Ulteam Den Bosch B.V.

Van Berckelstraat 67-69 Tel.: 073 - 643 12 17
5211 PG  ‘s-Hertogenbosch Tel.: 073 - 643 12 18
Postbus 3040 Fax: 073 - 643 12 20
5203 DA  ‘s-Hertogenbosch e-mail: jooptim@wish.net

Een nieuwe Kameleon
De naam van basisschool de Kameleon is nog betrekkelijk nieuw, maar de locaties aan de Geldersedam, de Leonardus van  
Veghelstraat en de Antoon der Kinderenlaan hebben onder andere namen al heel wat wijkgenoten als scholiertjes zien komen 
en gaan. Nu zijn er nieuwbouwplannen.
Wat gaat er gebeuren? We spraken met Ton van Helvoort, beleidsmedewerker van de afdeling jeugd en onderwijs van de ge-
meente.

Onderwijs en opvang

Inmiddels voldoen de drie schoolgebouwen niet 
meer. Ton van Helvoort: “De technische staat (bin-
nenklimaat, verwarming, onderhoud) laat veel te 

wensen over en de verspreiding over meerdere locaties vergt ex-
tra tijd, energie en geld. Maar ook onderwijskundig gezien beant-
woorden de gebouwen niet meer aan de eisen die tegenwoordig 
aan goed onderwijs gesteld worden.”
Daar komt nog iets bij: scholen richten zich niet meer alleen op 
onderwijs aan 4-12 jarigen, maar ook op opvang; elke school gaat 
dienen als voorziening voor opvang en onderwijs voor  0-13 jaar. 
Dat betekent dus dat er naast basisonderwijs ook kinderopvang 
en buitenschoolse opvang verzorgd moet kunnen worden.

Voorbereidingen
Ton van Helvoort: “Eerst is onderzocht of met behoud van de 
schoolgebouwen aan de Leonardus van Veghelstraat en de 
Anton der Kinderenlaan een passend schoolgebouw gereali-
seerd kon worden, maar dat bleek onmogelijk. Vandaar dat het 
schoolbestuur, de stichting Signum, opdracht heeft gegeven 
voor nieuwbouw. De gemeente betaalt. Vóór de zomervakantie 
heeft het bestuur een architect uitgezocht. Die bekijkt nu aan 
welke voorwaarden er allemaal voldaan moet worden, zoals een 

goede en veilige afhandeling van de verkeersstromen rondom 
de school. ”
De komende maanden zal de architect op basis van de eisen en 
wensen van directies en teams van de school en van de kinder-
opvang een ontwerp gaan maken voor het nieuwe gebouw. Het 
is de bedoeling dat de nieuwbouw volgend jaar van start gaat. 

Omwonenden
Het ontwerp en de bouwplannen zullen ook aan ouders en 
omwonenden worden voorgelegd, zodat ook zij hun ideeën en 
wensen kunnen aangeven. “Op 20 september jl. hebben we de 
omwonenden en eventuele andere belangstellenden over het 
plan geïnformeerd. Er was op dat moment nog geen ontwerp 
of tekening van het gebouw, maar het ging om uitleg over het 
waarom van de nieuwbouw en over de randvoorwaarden waar-
binnen die nieuwbouw plaats moet vinden. Dan heb je het over 
zaken als het bestemmingsplan en de verkeersafwikkeling.” Aan 
de omwonenden is toegezegd om hen eind oktober, als er een 
eerste schets is van de nieuwbouw, opnieuw uit te nodigen om 
hen te informeren.

En tijdens de verbouwing?
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het onderwijs doorgang 
kan vinden tijdens de bouwwerkzaamheden. Zodra er een eerste 
ontwerp is van de architect komt daar meer zicht op. Dan wordt 
ook duidelijk of er bijvoorbeeld in fasen gewerkt kan worden aan 
de nieuwbouw. Dan kunnen delen van de schoolgebouwen mis-
schien nog tijdens een deel van de bouwtijd gebruikt worden.

Gonda van Mölken
Anja van Kleef

Gideon van Eggelen, lid van de Contact-
groep: “Ons contact met de gemeente is 
zo goed, dat  wethouder Weterings ons 

meteen heeft laten bellen: collegebreed was 
besloten dat de huisjes zullen blijven staan! 

Feest aan de Pelssingel: 
de Witte Huisjes blijven staan!
In mei van dit jaar beschreven we nog de zorgen van de Contactgroep Witte Woningen Pelssingel: zouden hun huisjes ge-
sloopt worden? Vanwege hun status van gemeentelijk monument lag slopen niet voor de hand, maar de grond is wel heel aan-
trekkelijk voor de bouw van nieuwe woningen, waar de gemeente zo om verlegen zit. Uiteindelijk is de kogel door de kerk.

De rommelmarkt op het feest van 16 september. 
(Foto: Toon van der Ven)

We zijn meteen alle bewoners afgegaan om het 
te vertellen en het is lang geleden dat ik  zoveel 
gelukkige gezichten bij elkaar heb gezien.”

Cultuurhistorisch zijn de huisjes interessant: 
ze staan er al vanaf net na de 
oorlog, toen de woningnood 
hoog was. De gelijkvloerse 
woningen bleken bijzonder 
geschikt voor mensen met 
een lichamelijke beperking. Ze 
kunnen vanuit hun woning de 
binnenstad gemakkelijk berei-
ken. Maar ook mensen zonder 
beperking wonen graag in de 
karakteristieke witte huisjes 
tussen het groen. Sommige 
bewoners hebben daar kin-
deren gekregen die inmiddels 
van daaruit getrouwd zijn.

foto’s: Wim van den Berg

Als bouwgrond was het ge-
bied bij nader inzien niet 
interessant voor de ge-
meente: er mag daar geen 
hoogbouw gepleegd wor-
den, dus uiteindelijk zou slo-
pen en opnieuw bebouwen 
niet veel extra woningen 
opleveren. Bovendien zou 
er gezocht moeten worden 
naar vervangende woonruimte voor tenminste 
elf mensen met een beperking – een kostbare 
zaak. 

Gideon van Eggelen: “We hebben er hard aan 
getrokken om de toekomst van onze huisjes op 
de agenda te krijgen. We zijn heel gelukkig dat 
de stap naar behoud nu gezet is. Vandaar ons 
feestje op 16 september: een gezellige rom-
melmarkt op één van onze veldjes. En nu stap 
twee: grondig renoveren.” 

Renoveren is sinds begin jaren 80 niet meer ge-
beurd. De woningen zijn niet gefundeerd, dus 

Gideon van Eggelen. 
(Foto: Toon van der Ven)

vocht, scheuren en verzakkingen zijn hinder-
lijke tegenstanders. Gideon heeft een gasketel 
van 28 jaar oud. “In Tilburg en Oss zijn derge-
lijke woningen gerenoveerd door ze op te tillen 
en te funderen. Die projecten staan nu te boek 
als goede voorbeelden van duurzaam woning-
beheer. Ons volgende feestje vieren we als Bra-
bant Wonen besluit zich ook op die manier te 
onderscheiden.“

Anja van Kleef



                                W. van den Berg

strip

Acupunctuur
J. van Roessel

Lid NVA

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

Hatha Yoga
Taxandriaplein

 Periode september-december 2007

Volwassenen: Strippenkaartsysteem v.a € 75-
max. 6 personen per les

Zondag  20.45-22.15
Maandag 09.15-20.45 en 19.15-20.45
Dinsdag  05.45-07.15 en 18.15-19.45
Donderdag 20.15-21.45 

kinderen:  woensdagmiddag

middelbare scholieren:  woensdagavond

info: Maria Palmen 06-20581834
mothamary@hotmail.com

Vanaf september starten er 3 leuke lessen op lekkere muziek, 
actieve les, zonder springen.
Cursus steps 12 lessen, voor(her)beginners.
Aerobic low op 70-80 jaren muziek en afro-aerobic met afrikaanse 
en salsa muziek. 
2de deel bij alle lessen zijn oefeningen voor o.a. buikspieren, 
ontspanning als afsluiting. 
Lessen zijn op de Graafseweg

Meer info  Dorien van der Heijden 
Tel. :    06-10507053
e-mail  dorienvdh@tiscali.nl

DOCENT GEZOCHT

Bewegings- / sportles voor 
mensen met ’n jaartje 
of maatje meer’  40plus
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Printbest

Circusweek in de Muntel
In de eerste week van juli organiseerde Divers Welzijnsonderneming in samenwerking met 
stichting De Hobbel de jaarlijkse kindervakantieweek. 78 kinderen hebben gedurende deze 
week, vol knutsel, sport en spelactiviteiten, hun circuskunsten laten zien. 

Het begon allemaal met een spannend 
Zweeds loopspel, waarin de kennis van 
de kinderen over het circus op de proef 

werd gesteld. Tijdens de circusvoorstelling  op 
maandagmiddag, geheel bedacht en voorbe-
reid door de kinderen zelf, lieten goochelaars 
hun goochelkunsten zien, en werden andere 
kinderen weer omgetoverd tot wilde dieren, 
door een leeuwentemmer begeleid. De clowns 
maakten er een dolle boel van en de Club van 
Stoer en Sterk lieten hun spierbundels werken.

Woensdagochtend was er door de aanhouden-
de regen een bingo in de Slinger, gevolgd door 
een spetterend optreden van clown Edwino. Na 
de speurtocht op donderdagochtend konden 
de kinderen ’s-Middags tijdens de workshops 
onder andere leren hoe ze op een bal kunnen 
balanceren.
Het uitstapje naar attractiepark Koningin Ju-
lianatoren was er dit jaar een met helaas veel 
regen, al leek het de kinderen niet veel uit te 
maken. Zij hebben allemaal een leuke dag van 
gemaakt.

Het was een mooie afsluiting van weer een ge-
slaagde kindervakantieweek!

Natuurlijk is deze kindervakantieweek alleen 
maar mogelijk met de vrijwillige medewerking 
van al die mensen die tijdens deze week ont-
zettend hard gewerkt hebben om het alle kin-
deren naar hun zin te maken. Allemaal hartelijk 
dank hiervoor!
In januari starten we met de voorbereidingen 
van de volgende kindervakantieweek. Wij ho-
pen dat alle kinderen er in 2008 weer bij zijn!

Dit leuke team vrijwilligers is nog steeds op 
zoek naar nieuwe mensen die volgend jaar een 
of meerdere dagen willen helpen, en eventueel 
ook in de voorbereiding mee willen helpen. U 
kunt zich hiervoor aanmelden via: 06-21593823 
of via e-mail: w.huiskamp@divers.nl. Ik neem 
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wim Huiskamp
Kinder/tienerwerk Muntel-Vliert-Orthenpoort,
Divers Welzijnsonderneming 

foto: Wim Huiskamp
Woensdag-
middagclub

We zijn weer begonnen met nieuwe 
activiteiten op de woensdagmiddag 
in de jeugdruimte van trefpunt De 

slinger. Wij gaan leuke activiteiten organiseren 
zoals knutselen, drama, koken, techniek, voet-
ballen, en nog veel meer . Je kunt aan deze acti-
viteiten deelnemen als je 7 t/m 12 jaar bent.
Bij elke activiteit vragen we een eigen bijdrage 
van € 1,-, dit is inclusief drinken.
De woensdagmiddagactiviteiten zijn van 14.00 
uur tot 15.30 uur.
Voor meer informatie over het activiteitenpro-
gramma per week kun je de website van Divers 
bezoeken: www.divers.nl/kinderen. 

Brahim Zouani en Floris Timmermans 
Stagiaires kinderwerk, Divers welzijnsonderne-
ming

Kookclub!
Op 10 oktober starten we weer met de succes-
volle en smaakvolle kookclub.
De club zal in totaal 8 keer plaatsvinden in de 
jeugdruimte van ‘de Slinger’.
Van 17.00 uur tot 19.00 uur gaan we heerlijke 
gerechten bereiden en natuurlijk ook opeten! 
Het thema is ‘mediterraans’. De kosten per per-
soon zijn € 15.- (totaal) 

Wil je meedoen, of meer hierover weten?
Meld je dan aan bij Wim Huiskamp, Telefoon: 
06-21593823, e-mail: w.huiskamp@divers.nl

we hopen jou daar te zien!

Floris  Timmermans en Brahim Zouani
stagiaires kinderwerk Divers
 welzijnsonderneming

Even voorstellen…

Hallo, mijn naam is Floris. Ik ben 22 jaren 
jong en werkzaam in het kinderwerk als 
stagiaire van Wim Huiskamp. Het ko-

mende jaar ga ik me samen met  Wim van den 
Berg bezig houden met de Kinderraad van de 
Hobbel.
Tijdens het wijkfeest dat zondag 2 september 
plaatsvond heb ik kennis kunnen maken met 
veel bezoekers van de Hobbel. Wim Huiskamp 
en ik vonden het een erg leuk idee om de kids 
tijdens die dag zelf hun eigen klok te laten ma-
ken. Dat bleek ook zo te zijn want het was een 
groot succes! De jongens en meiden konden 
zich met verf creatief uitleven op een houten 
plank. Na het drogen monteerde wij daar nog 
een mooi stel wijzers op en op het einde van de 
dag zijn er 50 prachtige tikkende klokjes mee 
naar huis genomen.
Ik vond dit een super leuke activiteit om te 
doen en ik hoop dat ik dit nog veel vaker kan 
doen. Daarvoor hebben wij natuurlijk wel de 
hulp van een kinderraad nodig!

Floris op het Wijkfeest. (foto: Wim van den Berg)


