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Wethouder Eigeman in gesprek met de kinderraad over het spandoek dat ze hebben gemaakt ter gele-
genheid van de feestelijke opening van de nieuwe wijkspeelplaats op het Taxandriaplein.

COLUMN  Dat zeg ik: moskee!
Sinds ik in Orthenpoort woon, ben ik veranderd in een echte klusser. Dat krijg je van jaren der-
tig-woningen: ze hebben een geweldige sfeer, maar zo hier en daar hebben ze hun gebreken. 
En wat kun je dan blij zijn met een goede buur als de Gamma, die je altijd met raad en daad te 
woord staat. Inmiddels mag ik mezelf rekenen tot de trouwste klantenkring, want als klusser 
wil je nog wel eens iets vergeten. Of voor een onverwachte situatie komen te staan en opeens 
naar de bouwmarkt moeten. En ja, ik kom er gemiddeld vaker dan in de supermarkt.

Een mede-wijkkrantlid vertelde me laatst dat hij op 
de parkeerplaats van de Gamma stond en de vraag 
kreeg: Meneer, gaat u naar de bouwmarkt of naar de 

moskee? Nu wil het feit dat hij naar de moskee moest en 
het verzoek kreeg om niet bij de Gamma te parkeren. Nu 
weten we allemaal dat parkeren in de buurt van de mos-
kee nogal problematisch is. Maar weet je wat ik me af-
vraag: zouden ze het hem ook gevraagd hebben als hij er 
niet uit zag als een ‘typische moslim’? Als hij op klompen 
had gelopen? Of blond haar had gehad met appeltjes-
wangen? Ik denk het niet. Sterker nog, dan had niemand 
naar hem omgekeken. Waarom denken we altijd in hoofddoekjes of in uiterlijk? Kunnen en durven 
we niet meer verder kijken dan onze neus lang is? 

Gelukkig is er de werkgroep Motie Dialoog, die als doel heeft het gesprek tussen allochtonen en au-
tochtone burgers te stimuleren. Een geweldig initiatief. En waar kunnen we die dialoog beter voeren 
dan op de plek waar die diverse culturen regelmatig samenkomen. Inderdaad, dat zeg ik: de parkeer-
plaats van de Gamma. Ik ben in ieder geval van de partij… als is het maar om mijn klusperikelen met 
anderen te kunnen delen. 

Gonda van Mölken

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

Een derde Muntelboek
Dit voorjaar besteedden we in onze wijkkrant 
aandacht aan het afblazen van de publicatie 
van een derde boek over de historie van de  
Muntel. We vroegen u om uw steun bij een 
actie om de werkgroep Muntelhistorie over te 
halen toch nog een poging te wagen het boek 
uit te brengen. Inmiddels zijn er  ruim 50 hand-
tekeningen en reacties op onze oproep geko-
men. Die zullen we binnenkort aanbieden aan 
de werkgroep. We houden u op de hoogte!

Vervanging Buurtcoördinator Inge van Luijt 
Van de politie kregen we het bericht dat buurt-
coordinator (BuCo) Inge van Luijt van de politie 
voor de wijk Muntel/Vliert/Orthenpoort tijde-
lijk wordt vervangen door Theo van Krieken. 
De plaatsvervangende BuCo van Krieken is te 
bereiken op het telefoonnummer 0900-8844.

Voor mensen met minder heeft de gemeen-
te wat meer
Niet iedereen die recht heeft op een voorzie-
ning maakt daar ook gebruik van. Daarom 
houdt Jos Leenders, zorgconsulent van de ge-
meente, spreekuur in de wijk:

Iedere tweede woensdag van de maand, tus-
sen 10.00 en 11.00 uur, is hij te vinden in De 
Slinger, Jan Schöfferlaan 3. Hij geeft dan uitleg 
over diverse regelingen:

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
* vervoersvoorzieningen ,om medische rede-
nen, bv. deeltaxi, rolstoeltaxi 
* woningaanpassing: bv. beugels, douchezitje, 
verwijdering drempels en traplift.
* rolstoel of scootmobiel
* hulp bij het huishouden

Bijzondere bijstand
* eigen bijdrage huishoudhulp, sociale alar-
mering, maaltijdvoorziening
* medische voorzieningen, bijv. gehoorappa-
raat + batterijtjes, bril,  tandarts, enz.
* sociale activiteiten, bijv. contributie vereni-
ging of lidmaatschap bibliotheek.

Minimaplus-regelingen
* Collectieve aanvullende ziektekostenverze-
kering bij VGZ met aantrekkelijk vergoedingen-
pakket;
* eenmalige tegemoetkoming van € 300,- per 
persoon p.j. voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten met een laag inkomen.

MEDEDELINGEN

Wat is er voor ouderen in Muntel, Vliert en Orthenpoort?

Preventief Huisbezoek 75+
Er is een vrij groot aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Om dat 
aanbod voor oudere wijkbewoners zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw vragen en be-
hoeften, heeft Divers een huisbezoekproject opgestart. 

Als u ouder bent 
dan 75 jaar ont-
vangt u binnen-

kort een brief. Daarin 
wordt aangekondigd 
dat een geschoolde 
vrijwilliger met u con-
tact op zal nemen voor 
een huisbezoek. Bij dat 
bezoek kan de vrijwil-
liger informeren naar 
uw behoeften en u ad-
viseren over mogelijk-
heden. Als het nodig 
is dat er meteen hulp 
ingeschakeld wordt, 
kan de vrijwilliger in 
overleg met u de ouderenadviseur van Divers 
inschakelen. Voor meer informatie: Anita Put-
ters, 073 - 648 86 30; e-mail a.putters@divers.nl 
 
Bel de infolijn bijvoorbeeld voor informatie 
over projecten van Divers:

Ouderen in Contact
Een medewerker van Ouderen in Contact komt 
eerst vijf keer bij u thuis voor een gesprek. Sa-
men bekijkt u vervolgens wat Ouderen in Con-
tact u te bieden heeft. Dit kan het deelnemen 
aan bijeenkomsten van de ontmoetingsgroep 
/ vriendschapscursus zijn, maar ook het oppak-
ken van andere activiteiten.

Aanmeldingen of meer informatie: Info-lijn 
voor ouderen en mantelzorg, (073) 6128384.

Ouderenadviseurs
Speciaal voor 55-plussers in ‘s-Hertogenbosch 
heeft Divers professionele ouderenadviseurs in 
dienst. . Ouderenadviseurs bezoeken ouderen 
en informeren en adviseren hen over voorzie-
ningen en regelingen. Zonodig wordt ook hulp 
geboden bij het indienen van aanvragen. 
In onze wijk is de ouderenadviseur Marion Lee-
ijen. Ze is te bereiken via de Infolijn voor Oude-
ren en Mantelzorgers, 

Vrijwillige thuishulp
Zelfstandig wonende ouderen in ‘s-Hertogen-
bosch die in hun thuissituatie hulp en onder-
steuning nodig hebben, kunnen een beroep 
doen op de Vrijwillige Thuishulp voor prakti-
sche hulp en sociaal contact. Aanvragen via de 
Infolijn .

Project Welzijn aan Huis
Een thuiszorginstelling of een verzorgings- of 
verpleeghuis kan ook zorg aan huis bieden. Voor 
de welzijnsvraag kan de zorginstelling via het 
project Welzijn aan Huis een welzijnsmakelaar 
van Divers inschakelen. De welzijnsmakelaar 
zorgt voor een passend antwoord op welzijns-
vragen. Deze diensten kunnen de wachttijd op 

ACTIVITEITEN IN GEMEENSCHAPSHUIS 
DE SLINGER

In De Slinger kunt u naast kaarten, biljarten, 
schaken en bloemschikken ook Engels le-
ren (beginners, middengroep en gevorder-
den) en meedoen met de fietsclub.

Voor tijden van deze activiteiten: 
dhr. L. Vaessen, tel. 614 66 74

Infolijn voor Ouderen en Mantelzorgers

De Info-lijn voor ouderen en mantelzorg is 
een telefonische vraagbaak voor ouderen 
en mantelzorgers in de gemeente. Aan de 
telefoon zit iemand die op uw vragen een 
antwoord kan geven, of u in contact kan 
brengen met een ouderenadviseur. 

De infolijn, 073 - 6128384, is iedere werk-
dag bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur, of per 
e-mail: oudereninfolijn@divers.nl 

een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis 
overbruggen en zelfs voorkomen.Voor meer in-
formatie: de Infolijn.
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We zijn beiden afgestudeerd aan de De-
sign Academy in Eindhoven”, vertellen 
Paulien en Eric. “Na de opleiding zijn 

we daar in 1991 voor onszelf begonnen, onder 
de naam Studio Parade. Een jaar later verhuis-
den we naar Den Bosch. Daar werken en wo-
nen we aan de Leonardus van Veghelstraat in 
De Vliert.”  

Eerste grote opdracht 
“Tegenwoordig ontwerpen we veel uiteenlo-
pende dingen, van interieurs en meubelen tot 
exposities. Maar zo zijn we natuurlijk niet be-
gonnen. De eerste twee jaar hebben we veel 

Paulien en Eric: ‘Blijven doen wat je leuk vindt 
en waar je voor staat’  

aan acquisitie moeten doen en meegedaan 
met prijsvragen. De gemeente Hengelo had als 
prijsvraag: ontwerp een straatbank. Van de ruim 
tachtig inzendingen werd die van ons gekozen 
- onze eerste grote opdracht! Dat was natuurlijk 
geweldig! De eerste klus in Den Bosch was het 
ontwerpen van kleine vitrines voor een siera-
dententoonstelling in het Kruithuis. Dankzij die 
opdracht mochten we later voor het Stedelijk 
Museum twee exposities ontwerpen.”  

Marktplein Den Bosch 
En nu dus de markt. Hoe is dat balletje gaan 
rollen? “We hebben ooit een lichtmast ontwor-
pen voor het marktplein in Bergen op Zoom. 
De gemeente Den Bosch vond dat een goed 
ontwerp en wilde weten wie de vormgevers 
waren. Zo kwamen ze bij ons terecht. Na een 
besloten prijsvraag met een  bureau uit Tilburg 
viel de keus op onze maquette. Bij het maken 

‘Taxiandraplein is als een tweede huiskamer’
Eind oktober werd het Taxiandraplein 
feestelijk geopend door wethouder Bart 
Eigeman. Voor de kinderen waren er on-
der andere ‘clinics’ van de Richard Krajicek 
Foundation en FC Den Bosch. Wat ging er 
aan vooraf en wat staat er nog op stapel? We 
vroegen het aan Madelon Groenenberg, een 
van de leden van de Werkgroep Wijkspeel-
plaats Taxandriaplein.

De werkgroep bestaande uit Ilse Pot, Ank 
van den Berg, Jose Optenberg, Ama-
rens Wolters en Madelon Groenenberg 

heeft zich afgelopen maanden hard ingezet 
om het benodigde geld voor de ‘make-over’ 
van het plein rond te krijgen. Madelon vertelt: 
“De sportvelden zijn door de gemeente en de 
Richard Krajicek Foundation gefinancierd. De 
werkgroep realiseerde de financiering van de 
nieuwe speeltoestellen voor 0-6 jarigen en 6-12 
jarigen. Van de benodigde 92.500 euro hebben 
we al ruim 75.000 euro bij elkaar verzameld.”

Lekker uitleven
Het Taxiandraplein is voor veel buurtbewoners 
onmisbaar, geeft Madelon aan. Zoals een van 
de bewoonsters het verwoordde: “Mijn kinde-
ren zien het plein als een tweede huiskamer, ze-
ker omdat wij in een bovenwoning wonen. Het 
is een plek waar ze zich lekker kunnen uitleven, 
spelen en ook waar ze hun vriendinnen, vriend-
jes en andere leeftijdsgenootjes uit de buurt 
kunnen treffen.” Bovendien is het plein samen 
met de Hobbel erg belangrijk voor de ontwik-
keling van kinderen, jongeren en volwassenen. 

Koesteren
Komende weken worden er nog meer speel-

Met een schot op het doel van het nieuwe speel-
veld opent wethouder Eigeman de vernieuwde 
wijkspeelplaats op het Taxandriaplein.

De herinrichting van de Bossche markt is in volle gang. Een deel van de bestrating is vervan-
gen en de lichtmasten, banken en prullenbakken worden helemaal vernieuwd. De ontwerpen 
hiervoor zijn ontwikkeld door Paulien Berendsen en Eric Sloot. Zij wonen en werken in De 
Vliert. Wie zijn deze vormgevers en hoe is het ontwerp tot stand gekomen?  

van zo’n maquette, is er een eisenpakket waar 
je rekening mee moet houden. Hierin staat bij-
voorbeeld hoeveel lichtmasten er komen, hoe 
ver ze van elkaar staan en wat er precies belicht 
gaat worden. Ook moet het straatmeubilair 
vandalismebestendig zijn, waardoor het ma-
teriaal al min of meer bepaald wordt. Op deze 
manier ga je alles analyseren en begin je met 
schetsen. Die werk je steeds verder uit, totdat er 
een ontwerp ligt, waar je helemaal achter staat. 
Daarvan ga je de maquette maken. 
We hebben geprobeerd een tijdloos, basic en 
tegelijkertijd bijzonder ontwerp te maken. 
Tenslotte moet het er over tien jaar nog staan. 
Bovendien versterk je de eenheid van de markt  
wanneer de elementen niet te prominent aan-
wezig zijn. Inmiddels is alles akkoord bevonden 
en liggen de technische tekeningen klaar. Nu 
volgt het uitwerkproces nog en in augustus 
2008 wordt de eerste lamp geplaatst. Erg span-
nend allemaal!” aldus Paulien en Eric. 

Kapelaan Koopmanplein 
Behalve de markt zijn er ook andere  pleinen in 
Den Bosch, zoals het Kapelaan Koopmanplein 

in De Muntel. Veel bewoners vinden dit plein 
onaantrekkelijk. Wat vinden Paulien en Eric 
daarvan? “Echt sfeervol is het niet. En het is jam-
mer dat, hoewel de gemeente op veel plaatsen 
in de stad bezig is met hernieuwing, er aan deze 
plek nog geen aandacht is besteed. Door kleine 
veranderingen kun je er een mooiere openbare 
ruimte van maken, bijvoorbeeld door meer zit-
gelegenheid te creëren, meer bomen te plaat-
sen en op een andere manier te bestraten. Zo 
zorg je ervoor dat het niet meer zo’n anonieme 
plek is, maar een gezellig plein dat bij de wijk 
past en wat meer leeft.”  Misschien een klus 
voor de toekomst? “Wie weet. Het zou in elk ge-
val een leuke opdracht zijn. En dat is wat we be-
langrijk vinden. Blijven doen wat je leuk vindt 
en waar je voor staat! En daarmee behoud je 
ook de liefde voor je vak!”  

Rian Popeijus

toestellen geplaatst en gaat de gemeente nog 
nieuwe groenvoorzieningen aanleggen en de 
paden verbeteren. “Het is voor ons een bijzon-
dere plek, die het verdient om gekoesterd te 
worden. Ook in de toekomst”, besluit Madelon.

Gonda van Mölken

“



MELDPUNT 
OPENBARE RUIMTE 
U hebt oog voor uw woonomgeving; u wilt geen 
overlast van stank, geluid of zwerfvuil! 

De gemeente kan niet alles zien, maar u als 
bewoner hebt als geen ander een goede 
kijk op uw straat of buurt. Een paar voor-

beelden: u ziet losliggende stoeptegels, een ka-
potte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast, ille-
gale stort, verstopte straatputten, vernielingen aan 
speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, dood ge-
reden dieren, watervervuiling, stank- en geluidsoverlast 
van bedrijven.

U kunt contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte over straten, pleinen, 
groen, milieu, parkeren, verlichting of straatmeubilair, kortom: de openbare ruimte. 

Telefoon: 073-615 55 55 (08.00 uur - 17.00 uur)
Website: www.s-hertogenbosch.nl   
(Klik op de speciale button Meldpunt Openbare Ruimte op de homepage)

Bij zeer dringende klachten buiten kantoortijden kunt u bellen met:
- de milieuklachtentelefoon van de provincie Noord- Brabant, t. 073-6812821;
- de meldkamer van de politie, t. 0900-8844 (lokaal tarief ).

Ont~moeten: “Kunt u mij 
het brood aangeven?”
Leidi Haaijer is in de Bossche kunstwereld bekend als kunstenares die geïnteresseerd is in de 
publieke ruimte. In één van haar kunstprojecten, De MeNTALe VeSTING (zo schrijf je dat), viel 
haar op dat de deelnemende groepen Bosschenaren eigenlijk heel nieuwsgierig waren naar 
elkaar. Alleen echt in contact komen met elkaar, daar kwam het dan weer niet van.

In het project waar ze nu mee bezig is, pro-
beert Leidi daarom de verschillende groe-
pen uit de samenleving bij elkaar te bren-

gen. Het project heet Ont~moeten: “Kunt u mij 
het brood aangeven?” en het doel is uiteindelijk 
om een gezamenlijk product te maken met de 
Bossche bewoners: het Bossch’ Stedelijk Weef-
sel. Dat moeten we heel letterlijk zien: er moet 
een ontwerp komen voor een weefsel of tapijt 
dat in het Textiellab in Tilburg kan worden uit-
gevoerd.

Maar hoe komt dat ontwerp tot stand? Leidi wil 
de Bossche groepen bij elkaar brengen tijdens 
zeven maaltijden. De interactiviteit die daar 
ontstaat wil ze vastleggen, op film, maar ook 
bijvoorbeeld via het tafelkleed of met portret-

De gelegenheid maakt de dief. 
Het aantal woninginbraken binnen de gemeentegrenzen van ’s-Hertogenbosch is relatief 
hoog; na onderzoek is gebleken dat onze stad in de landelijke top 5 staat. Bewoners kunnen 
veel doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van inbraak, want “de gelegenheid 
maakt de dief.” 

De meeste inbraken worden gepleegd door zogenaamde gelegenheidsinbrekers, personen 
die een gemakkelijke kans zien en die grijpen. De ervaring leert dat inbraak een diepe indruk 
achterlaat bij de slachtoffers. Het feit dat vreemden zonder toestemming een huis binnen 

zijn gegaan en persoonlijke spullen hebben meegenomen kan nog heel lang zorgen voor gevoelens 
van onveiligheid. 
De taakverdeling bij het terugdringen van woningin-
braken is duidelijk: de politie spoort de daders op en 
het Openbaar Ministerie brengt ze voor de rechter. De 
gemeente heeft ondermeer als taak om in te zetten 
op preventie. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook 
de inwoners van ’s-Hertogenbosch, particuliere wo-
ningeigenaren bijvoorbeeld, hebben een taak: zij zijn 
degenen die ervoor moeten zorgen dat inbrekers niet 
zomaar binnen kunnen komen.  
Een aantal wijken in de stad is aangewezen als zoge-
naamde ‘hot spot’. Muntel/Vliert/Orthenpoort hoort 
daar (nog) niet bij. De particuliere woningeigenaren 
in een hot spot ontvangen van de gemeente een brief 
met een aanbod: ze kunnen gebruik maken van het ad-
vies van een onafhankelijke preventieadviseur, die de 
woning controleert op inbraakgevoeligheid. Deze ad-
viseurs, oud-politieagenten, kunnen uitleggen hoe een woning veiliger gemaakt kan worden, onder 
meer op het gebied van hang- en sluitwerk.

Wie meer wil weten over dit preventieproject kan terecht op www.s-hertogenbosch.nl  

Rutger Janssens

ten. Dat beeldmateriaal, waarin de interactivi-
teit van de bewoners duidelijk te zien is, vormt 
vervolgens de basis voor een vertaling naar een 
ontwerp voor het Bossch’ Stedelijk Weefsel. 

Op zeven markante plekken in de stad worden, 
vanuit alle lagen van de Bossche bevolking 
rondom de betreffende plek, mensen uitgeno-
digd deel te nemen aan de voorbereidingen en 
het nuttigen van een maaltijd en de beeldregi-
stratie hiervan.

Iedere plek heeft een eigen uitstraling, het ma-
teriaal van de vorige tafel wordt telkens toege-
voegd en tentoongesteld. In het verloop zal het 
beeldmateriaal in een kettingreactie aangroei-
en en de diversiteit van de Bossche samenle-

ving en specialiteiten steeds 
duidelijker maken. Aan het eind 
van de reeks bijeenkomsten zal 
uiteindelijk een collectief beeld 
herkenbaar zijn, de schets voor 
het Bossch’ Stedelijk Weefsel. 

Op www.leidihaaijer.nl/dialogen 
is meer informatie over het pro-
ject te lezen. Wie mee wil doen 
kan mailen naar project1@leidi-
haaijer.nl  

Anja van Kleef

Nieuwbouw HAS laat nog 
even op zich wachten.

Tussen de gemeente, Stichting de IJzeren 
Vrouw en de Wijkraad Muntel-Vliert-Or-
thenpoort is de afgelopen jaren veelvuldig 
overleg gevoerd over de nieuwbouw op de 
HAS-locatie aan de Mgr. Diepenstraat. Van 
beide kanten zijn suggesties op tafel geko-
men. De grootste bezwaren van de Stich-
ting en de Wijkraad gelden de voorgestelde 
hoogte van de gebouwen en de passend-
heid van de gebouwen in de wijk. In de in 
2003 door de gemeenteraad vastgestelde 
Nota Hoogbouw staan tien punten waaraan 
hoogbouwplannen moeten voldoen (bouw-
plannen hoger dan 25 meter). Deze punten 
vormen, naast de door de gemeenteraad 
vastgestelde nota’s  ruimtelijke uitgangs-
punten IJzeren Vrouw (2004) en bebou-
winsgvoorstel Brabantbad- en HAS-locatie 
(2006) het kader voor nadere uitwerking 
van het bouwplan. 

Sinds kort is Ted Prinsen namens de ge-
meente ’s-Hertogenbosch projectleider 
van het project nieuwbouw HAS- en 

Brabantbadlocatie. Prinsen vertelt dat er een 
schaalmodel van de HAS-locatie zal worden 
gebouwd dat onder meer in een windtunnel 
getest zal worden om te zien hoe de windstro-
men rondom de gebouwen gaan lopen.  Ook 
zal met zogenaamde “bezonningsdiagrammen” 
gekeken worden welke schaduw de gebouwen 
gaan geven op verschillende momenten in het 
jaar. Op deze wijze kan betrouwbare informatie 
worden gekregen over de invloed van wind en 
schaduw voor de huizen in de omgeving. Dit 
zijn de punten uit de Nota Hoogbouw waaraan 
het plan moet voldoen.
Een van de belangrijkste vraagstukken voor het 
gebied is hoe er omgegaan moet worden met 

de te verwachten parkeeroverlast. De wijk heeft 
nu al te maken met een toename van forensen 
die in de stad werken en de straten tussen de 
Geldersedam en Aartshertogenlaan benutten 
om daar (nu nog) gratis te parkeren. Met de 
komst van 120 nieuwe woningen zal dit pro-
bleem alleen maar groter worden. Prinsen:”We 
hebben daar al wel goed over nagedacht. Nieu-
we bewoners zullen op eigen terrein in een 
parkeerkelder parkeren, bezoekers in de open-
bare ruimte; daar zullen extra parkeerplaatsen 
voor worden aangelegd.” Naar verwachting zal 
een deel van de wijk overigens in 2008 vergun-
ninghoudersgebied worden. Hiervoor is een 
voorstel in voorbereiding. Over de invloed van 
het bouwplan voor de renovatie van de Kame-
leonschool zegt Prinsen dat plannen op elkaar 
worden afgestemd. 

De gemeente is druk bezig met het vooront-
werp bestemmingsplan. Volgend jaar zal dit 
plan ter inzage worden voorgelegd in het ka-
der van de inspraak. Voor belangstellenden zal 
er in het eerste kwartaal van 2008 een inspraak-
avond worden georganiseerd waar reacties 
gegeven kunnen worden op het voorontwerp 
bestemmingsplan. Na het verwerken van de 
reacties wordt het plan ter inzage gelegd om 
uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld 
te worden. Omdat behandeling door Gemeen-
teraad en Provincie zorgvuldig moet gebeuren, 
zal er volgens Prinsen niet eerder dan in 2009 
een definitief besluit komen over het bestem-
mingsplan. Het duurt dus nog een tijdje voor-
dat de eerste nieuwkomers in de wijk zich zul-
len aandienen.

Yvonne Schelle-Melis



                                W. van den Berg

strip

Acupunctuur
J. van Roessel

Lid NVA

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

advertentie
Printbest

Malaya
Malaya 

Ontspanningsmassages
Energetische massages

Klassieke massages
30 min. 20 € / 60 min. 38 €

Stoelmassage
TouchPro® stoelmassage - 20 min. 15 €

1e massage: Introductiekorting 20%

Tel: 06 21802606
Info: www.malaya.nl

Arnoud van Gelderstraat 54, 5212 TM  ‘s-Hertogenbosch

Hatha Yoga
Taxandriaplein

Ontspannen het nieuwe jaar in met Hatha yoga

strippenkaart winter 2008 al v.a € 55,-
max. 6 deelnemers per groep

   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 
   Zondag   20.45-22.15

 
   info: Maria Palmen   06-20581834

 mothamary@hotmail.com

De kinderraad heeft voortaan een eigen 
website. Het is een erg leuke site waar-
op je van alles te weten kan komen, zo-

als: wat is de kinderraad? Wie zit er in de kin-
derraad? Wat gaat de kinderraad allemaal voor 

Www.kinderraaddehobbel.com
jullie doen? Wat hebben ze al gedaan? Kun je 
zelf ook lid worden? Als je nog meer wil weten 
dan kan dat ook. Via e-mail kun je vanaf deze 
site ook nog extra vragen stellen over de kin-
derraad en de activiteiten. 
Er staan ook foto’s op van activiteiten waar de 
raad aan heeft deelgenomen . misschien staat 
er dus toevallig ook een foto van jezelf op! Het 
is voor alle kinderen in deze wijk een leuke en 
handige site en echt de moeite waard om af en 
toe eens te bekijken. De naam van de website 
is: www.kinderraaddehobbel.com

Wim van de Berg

De kerstboom op het 
Taxandriaplein moet 
versierd worden!

Ook dit jaar organiseert stichting De Hob-
bel weer een leuke kerstactiviteit. Naast 
De Hobbel op het Taxandriaplein wordt 

weer een grote kerstboom geplant. Deze boom 
moet natuurlijk mooi versierd worden. Wil je 
daar aan meehelpen? Dat kan! Alle kinderen 
uit de wijk kunnen op woensdag 19 december 
tussen twee en vier uur in De Slinger kerstver-
sieringen voor deze boom komen maken. 
De versieringen kunnen jullie op zaterdag 22 
december vanaf half vijf  in de kerstboom op 
het plein komen ophangen.
De Hobbel zorgt dan voor extra gezelligheid, 
met mooie vuurkorven, en lekkere kersthap-
jes en drankjes. De kinderraad helpt ook mee 
met leuke kerstspelletjes voor de kinderen. Het 
wordt vast weer een heel gezellige kerstacti-
viteit die je niet mag missen. Allemaal komen 
dus!

Hallo
Ik zal mezelf even voorstellen: ik ben Brahim 

Zouani en ik ben 21 jr. Ik woon in
’s-Hertogenbosch en loop stage bij Divers 

, waarbij ik voornamelijk met kinderen en tie-
ners werk. Ik volg bij het Koning Willem 1 Col-
lege de opleiding SCW en zit nu in de 2e jaar.
Ik loop samen stage met Floris, 3e jaars student 
SCW. Samen met hem begeleid ik de kookclub 
in de Slinger. Ik heb veel plezier in mijn stage, 
ik vind het leuk om met kinderen te werken. Er 
zijn nu veel activiteiten waar ik me mee bezig 
hou of die ik heb uitgevoerd, zoals De  Koning 
te rijk ,de Roefeldag en de kookclub.
Ik ga me de komende maanden bezighouden 
met de kindervakantieweek en de activiteiten 
op de Orthenpoort. Ik hoop jullie bij een van de 
activiteiten te zien.

Groetjes,
Brahim Zouani

Spelen in de wijk

Ik ben Cheyenne, ik ben pas 11 geworden. 
Op donderdag ben ik bij mijn oma en opa 
in de Muntel en dan ga ik ’s avonds wel eens 

buiten spelen. Samen met mijn broertje ga ik 
dan naar het Taxandriaplein, dat is pas geleden 
vernieuwd maar het is nog niet helemaal af (er 
komt nog een kabelbaan bij). Bij de Hobbel kun 
je buitenspeelgoed lenen maar daar moet je 
wel muntjes voor hebben. Ik heb al twee keer 
een soort ton geleend, daar kun je in gaan zitten 
en dan moet iemand anders je van een bergje 
af duwen, dat vind ik erg leuk maar sommige 
kinderen vinden dat eng. Ik heb ook gezien dat 
je er een skelter kunt lenen. 
Als je een klusje doet krijg je nog meer muntjes. 
Ik heb wel eens geholpen met afval prikken. En 
ik hoop dat die kabelbaan snel af is!!

Cheyenne

Een
succesvolle 
Roefeldag!
Op 9 november hebben 28 jongens en meis-
jes van groep 8 van de Kameleon een kijkje 
genomen achter de schermen bij verschil-
lende beroepen. 

Op deze Roefeldag, die Divers welzijns-
onderneming in samenwerking met 
basisschool de Kameleon heeft georga-

niseerd, werd een bezoek gebracht aan een pa-
prikakwekerij, en konden de kinderen zien hoe 
het er bij de bloedbank aan toe gaat. Bij TNT 
Post werd de verwerking van brieven onder 
de loep genomen en bij de Kappersopleiding 
van het KW1 college mochten de kinderen hun 
kapperstalenten ontdekken op oefenhoofden! 
Bij restaurant ’t Bosch Kwartiertje konden de 
kinderen aan de slag als kok of ober en Flash 
Gym had voor het tweede jaar alle sporttoe-
stellen beschikbaar voor een grondige test. Bij 
apotheek Schellekens konden de kinderen er-
varen wat er allemaal achter die balie gebeurt 
en Omron in de Maaspoort gaf de kinderen en 
begeleiders de mogelijkheid om te zien hoe 
belangrijke computeronderdelen worden ge-
maakt.
Het was een leuke, maar vooral ook leerzame 
dag!
Hierbij willen we alle begeleiders nogmaals 
hartelijk danken voor hun onmisbare hulp.
Natuurlijk is de Roefeldag niet uitvoerbaar zon-
der voorgenoemde bedrijven, die de kinderen
uitstekend hebben begeleid en rondgeleid. 
Nogmaals hartelijk dank hiervoor!

Wim Huiskamp, kinder/tienerwerk Divers
Gerda Hans, b.s. de Kameleon   

Spelers van FC Den Bosch delen handtekeningen 
uit tijdens de officiële opening van het vernieuw-
de Taxandriaplein.


