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MEDEDELINGENDeze keer vonden we de 
foto van Rex Melis het 
mooiste; winter op het 
Van Lanschotpad, tussen 
Geldersedam en Antoon 
der Kinderenlaan. Groen 
en ruimte in onze stenen 
wijk – nog wel, zolang 
het niet door ‘inbreiding’ 
verdwijnt. 
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 inzen-
ding wordt in de volgende 
krant geplaatst. Alle 
inzenders hartelijk dank!

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

Boeiend vrijwilligerswerk bij activiteiten-
commissies voor ouderen
Welzijnsonderneming Divers zoekt vrijwilli-
gers voor bestuursfuncties in drie commissies 
die activiteiten organiseren voor ouderen. Het 
gaat om de gebieden Den Bosch West, Den 
Bosch Zuid en / Muntel / Vliert /Binnenstad. De 
commissies organiseren voor de senioren in 
hun gebied (maar ook daarbuiten) een breed 
aanbod aan toegankelijke en betaalbare activi-
teiten gericht op ontspanning, nieuwe kennis 
en vaardigheden. Daarmee bieden ze de ou-
deren ook de gelegenheid om actief te blijven, 
anderen te ontmoeten en contacten te leggen. 
Het werk als bestuurslid is boeiend, dankbaar 
én gezellig. U trekt op met een groep enthousi-
aste en betrokken personen. De ouderen-acti-
viteitencommissies worden ondersteund door 
professionele ouderenwerkers en vallen onder 
de vrijwilligersregeling van Divers. 

De activiteitencommissies voor ouderen 
zoeken vrijwilligers voor de volgende be-
stuursfuncties:  
• secretaris commissie Den Bosch West,
• algemene bestuursfuncties commissie Zuid,
• algemene bestuursfuncties commissie Bin-
nenstad/Muntel/Vliert. 

De vrijwilligers die wij zoeken zijn mensen 
die:
• enthousiast zijn, met frisse ideeën en tijd om 
ze te verwezenlijken,
• bijvoorbeeld met de vut of pensioen zijn of 
gaan,
• hun opgedane kennis en ervaring vrijwillig 
willen inzetten,
• hun steentje willen bijdragen aan een dyna-
misch sociaal leven van de senioren en oude-
ren in hun gebied,
• die het betrokken gebied kennen en er affini-
teit mee hebben.
Een bestuursfunctie bij een activiteitencom-
missie biedt u:
• leuk en boeiend vrijwilligerswerk met veel so-
ciale contacten,
• een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst 
met welzijnsonderneming divers,
• verzekeringen en onkostenvergoeding voor 
het vrijwilligerswerk,
• ondersteuning door ouderenwerkers van Di-
vers,
• mogelijkheden voor deskundigheidsbevor-
dering.
Heeft u belangstelling?
Voor meer informatie of een afspraak met  het 
bestuur van één van de activiteitencommissies, 
kunt u bellen met Ingrid Claassens van het ou-
derenwerk van Divers, telefoon 073 521 64 61; 
i.claassens@divers.nl; web-site: www.divers.nl

Van maandag 7 juli tot en met donderdag 10 
juli organiseert Divers welzijnsonderneming in 
samenwerking met stichting de Hobbel weer 
leuke activiteiten voor kinderen uit de wijken 
Muntel, Vliert, en Orthenpoort in de leeftijd 
van 4 t/m 12 jaar. Vorig jaar hebben een aantal 
ouders/buurtbewoners gereageerd op een op-
roep voor vrijwilligers, waardoor er weer 72 kin-
deren konden meedoen. Divers is nog steeds 
dringend op zoek naar ouders/buurtbewoners 

Kindervakantieweek
die een of meerdere dagen kunnen helpen bij 
de activiteiten. Lijkt het u leuk om hier aan mee 
te werken? Neemt u dan contact op met Wim 
Huiskamp via w.huiskamp@divers.nl, of bel 
naar 06-21593823. Kinderen van vrijwilligers 
krijgen voorrang bij inschrijving en doen gratis 
mee op de dagen dat u helpt!

Meer informatie over de kindervakantieweek 
volgt in de volgende editie van de wijkkrant.

Sinds januari ligt het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan voor de gebieden rond-
om de IJzeren Vrouw ter inzage. Op donderdag 24 januari hield de gemeente een inspraak-
avond in het Ds. Piersoncollege. Ruim honderd belangstellenden (bewoners en belangen-
groeperingen), kruisten de degens met wethouder Snijders en stedenbouwkundige Hunink.  
Het werd een leerzame avond, waarop we in elk geval weer een paar nieuwe woorden hebben 
geleerd, zoals gekandelaberde kastanjes en travertijnen gevels. (Zoekt u het zelf even op?)

Tegenstanders lieten weten 
wat ze er van vonden met 
spandoeken en affiches. 
Nog een tekst die  de Stich-
ting IJzeren Vrouw had op-
gehangen in de aula van 
het Piersoncollege:  ‘ Behoed 
Snijders voor uitglijders!’ . 
En ook met ‘Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele ge-
dwaald’, werd de mening 
van de toegestroomde pu-
bliek wel zo ongeveer ver-
woord.

‘Behoed Snijders voor uitglijders’

Buurt keert zich massaal 
tegen bouwplannen

Na een korte introductie door de wet-
houder trapte Hunink af met een uitge-
breide presentatie van de verschillende 

plannen. Enigszins gehinderd door de gebrek-
kige geluidstechniek gaf hij de visie van de ge-
meente op vooral de Bad- en HAS-locatie. In de 
presentatie ging hij maar heel summier in op 
de situatie in en rondom het park zelf. De her-
inrichting van het park zou volgens Hunink en 
Snijders later in een apart plan worden uitge-
werkt zodat het goed kon worden opgenomen 
in het totaalplan.

Volgens veel toehoorders konden de plannen 
voor de Bad- en HAS-locatie toch echt niet los 
gezien worden van de herinrichting van het 
park en de voorgestelde (hoog)bouw van de 

Hinthamerpoort en Muntel-
poort. Tel daar voor de HAS-lo-
catie nog de nieuwbouw van 
de Kameleonschool bij op en 
het wordt een uit veel kleine 
plannen aan elkaar hangend 
bestemmingsplan. Een van 
grootste bezwaren was dan ook 
de fragmentarische aanpak van 
het geheel. De aanwezigen wil-
den van de gemeente liever een 
totaalplan, zodat duidelijk kan 

worden hoe het eindplaatje eruit moet gaan 
zien. “Terug naar de tekentafel,” merkte iemand 
op. 

Voor Hunink en Snijders was het geen gemak-
kelijke avond. Waardering werd overigens wel 
uitgesproken voor de mooie presentatie. Hierin 
werd bijvoorbeeld aan de hand van bezon-
ningsdiagrammen getoond hoe de schaduw 
van de torens over de wijk zou gaan vallen op 
verschillende momenten in het jaar. 
Moed kan de wethouder niet ontzegd wor-
den.  Ongetwijfeld wist hij van te voren dat  een 
groot deel van de buurtbewoners en hij het 
vrijwel nergens over eens zouden worden en 
dat de messen geslepen waren.  Want of het nu 
gaat over de verwachte toename van de ver-
keersdruk  in de wijk,  het aantal voorgenomen 
woningen,  de bouwstijl of de noodzakelijkheid 
van bebouwing op juist deze locaties, op geen 
enkel punt  bestaat overeenstemming, zo bleek 
ook op 24 januari weer.

De wethouder was zichtbaar geraakt toen hij 
van verschillende kanten het verwijt kreeg 
dat men juist van hem als PvdA-wethouder 
had verwacht dat hij beter naar de mensen in 
de wijk zou luisteren en dat de gemeente zich 
bij haar keuzes laat leiden door financiële mo-
tieven.  Snijders vindt dat hij wel degelijk zijn 
uiterste best heeft gedaan om rekening te hou-
den met de wensen van de buurt in de twee 
jaar dat hij wethouder is.

Hij ontkende ten stelligste dat er binnen de 
gemeente denigrerend gesproken zou worden 
over de wijkbewoners als behoudende mensen 
die elke ontwikkeling blokkeren omdat ze uit-
sluitend nieuwbouw in Anton Pieck-stijl willen. 
Iedere burger heeft het volste recht gebruik te 
maken van de mogelijkheden tot inspraak of 
zelfs juridische stappen, ook als dat vertraging 
in de plannen tot gevolg heeft, zo verzekerde 
hij de aanwezigen.

Een belangrijke grief van de wijkraden en 
Stichting de IJzeren Vrouw is dat al hun inspan-
ningen van de afgelopen vijf jaar om de bezwa-
ren goed te onderbouwen en alternatieven te 
bedenken bar weinig effect hebben gehad op 

Zie verder op pagina 2.De heren Snijders en Hunink.

Het kritische publiek.
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de bouwplannen. De woontorens worden wel-
iswaar iets minder hoog dan in de eerste teke-
ningen en de woonblokken op de Badlocatie 
zijn een paar meter opgeschoven, maar van een 
wezenlijke verandering of een intergrale visie 
op de buurt is naar hun oordeel geen sprake.  
Toen Snijders op de inspraakavond de impact 
van de woontorens op de buurt probeerde te 

Vervolg van pag. 1

relativeren door te zeggen dat de Muntel  ‘die 
drie torentjes best kon hebben’ was het boege-
roep in de zaal niet van de lucht. 
Naast de kritiek op de fragmentarische aanpak 
waren er reacties op de hoogte van de torens 
op de HAS-locatie. Ook was men niet te spreken 
over de plaatsing van laagbouw op een plaats 
die nog niet eerder bebouwd was. De verkeers-
problematiek bij een toename van het aantal 
bewoners in de wijk werd ook genoemd en 
verder nog de luchtvervuiling aan de van Grob-
bendoncklaan en de verhouding dure en goed-
kope woningen. De Stichting IJzeren Vrouw liet 
tevens een aantal alternatieven circuleren voor 
de Badlocatie. Deze alternatieven gaven meer 
ruimte voor het rondje om het park. 
Verontwaardiging was er ook bij de leden van 
de net opgerichte commissie herinrichting 
Prins Hendrikpark. Zij hoorden op deze avond 
voor het eerst dat er aan landwinning zou wor-
den gedaan bij de Badlocatie, om het wandel-
rondje langs het water in stand te houden en 
dat ter compensatie hiervan op een andere 
plek ontgraving zal plaatsvinden. 

Niet iedereen is overigens overtuigd van de 
noodzaak om het volgens de wethouder ver-
loederde park voor 2,3 miljoen op te knappen. 
Dat geld kan volgens hen beter gebruikt wor-
den om de eigenaar van het benzinestation 
aan de Grobbendoncklaan uit te kopen, zodat 
de woningen op de Badlocatie kunnen worden 
opgeschoven.
  
Stichting De IJzeren Vrouw was niet ontevre-
den over het verloop van de avond .‘De strijd 

Scheiden tot je groen en grijs ziet
Bij mij in de keuken staat een bakje voor de koffiepads. Die houd ik apart omdat droge kof-
fiedrab goed werkt tegen ongewenste katten in de tuin. We hebben zelf ook wel een kat maar 
hare majesteit is nu eenmaal niet altijd gesteld op visite. Als er zich geen indringers melden 
dan gaan de koffiepads in het kleine groene bakje dat ook in de keuken staat. Hierin gaan 
verder sinaasappelschillen, restjes rijst, appelkroosjes en eierschalen. Voor de kattenbak ge-
bruiken we overigens biologische kattenbakkorrels, dat is goed afbreekbaar en mag in de 
groenbak.

Het kleine groene bakje bevindt zich in 
goed gezelschap want daarnaast staat 
een potje voor de lege batterijen. Zodra 

er weer een tiental is opgespaard, gaan ze ver-
gezeld van een kaartje in een plastic (!) zakje bij 
de supermarkt in de lege batterijenton. Je weet 
immers nooit of je in de prijzen valt voor een 
leuk reisje. Ander klein chemisch afval wordt in 
een doosje in het aanrechtkastje bewaard.

De batterijen en appelkroosjes worden in mijn 
keuken geflankeerd door een bak voor het 
oud papier, dat moet immers elke maandag bij 
de school in de container. We halen natuurlijk 
wel de nietjes uit de weekbladen -want dat is 
ijzer- en de plastic vensters uit de vensterenve-
loppen. Dat gaat weer bij het gewone afval. Al 
het ijzer houden we apart. Bij de milieustraat 
kan dat namelijk gratis ingeleverd worden. Dus 
hebben we daar ook een emmertje voor. 

Op het randje voor het keukenraam verzame-
len we het glas. Pindakaaspotjes, wijnflesjes en 
gesneuveld glaswerk wachten daar op de we-

kelijkse tocht naar de glasbak. We gaan niet zo-
ver dat we het spul eerst een keer door de vaat-
wasser halen, maar de deksels, kurken en plastic 
etiketten gaan er toch wel plichtsgetrouw van 
af. Hoewel het met al die opslag in de keuken 
al bijna op een klein verdeelstation gaat lijken, 
kijken we al uit naar een plek om het plastic op 
te slaan want ook daarvoor zullen binnenkort 
verzamelbakken worden geplaatst. 

Het heeft wat jaren opvoeding gekost maar 
eindelijk zijn we dan zover dat we bij alles wat 
we weggooien eerst nadenken over welke rou-

Belanghebbenden kunnen nog tot 25 febru-
ari reageren op het voorontwerp, uw ziens-
wijze moet bij de gemeente worden inge-
diend.  Als u bezwaar wilt indienen moet u 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend.
2. Het bevat de naam en het adres van de 
indiener.
3. Het bevat de dagtekening.
4. Het bevat een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar of beroep is 
gericht.
5. Het bevat de gronden van het bezwaar 
(met andere woorden: u zet erin om welke 
redenen u het er niet mee eens bent).

te we moeten kiezen. Alles met het oog op het 
milieu en de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. Goed bezig dus, zou je zeggen.
Maar alle goede bedoelingen ten spijt zijn per 
1 februari de groenbakken uitsluitend nog 
voor tuinafval bestemd. Geen appelkroosjes, ei-
erschalen, droge koffiepads en biologische kat-
tenkorrels meer in de groenbak. De hele handel 
mag nu weer in de grijsbak want tegenwoordig 
kunnen ze ook groenteafval milieuvriendelijk 
verbranden. Maar ik heb zo mijn best gedaan 
om het tussen de oren te krijgen! Kijk, daar kan 
ik nou GFT-ig van worden.

En de wekelijkse inzameling in de zomer (wat 
zo goed hielp tegen het ongedierte) komt ook 
te vervallen. Want dat houden de plastic (!) vuil-
niszakken wel tegen. Dat zal mij benieuwen 
- misschien is het de bedoeling dat zo’n bak 
met hoge temperaturen vanzelf wel je tuin uit-
loopt. 

Volgens de deskundigen was GFT overigens 
maar 10 % van het afval - bij ons niet hoor. En 
tuinafval? Dat heb ik niet. Dus mijn groenbak 
wordt vanaf 1 februari de opslagplaats van het 
open-haardhout en de rest gaat voortaan ge-
woon zonder pardon de grijsbak in. 
En ik laat de deksels voortaan gewoon op de 
pindakaaspotten zitten, lekker puh. 

Yvonne Schelle-Melis

is nog niet verloren, er is toegezegd dat de 
opmerkingen van deze inspraakronde serieus 
zullen worden meegewogen, en in elk geval 
lijkt het me goed voor de saamhorigheid in de 
wijk dat zoveel mensen de moeite namen om 
vanavond aanwezig te zijn en van zich te laten 
horen,’ aldus de zegsman. Hij hoopt nog steeds 
dat de wethouder en zijn ambtenaren op hun 
schreden terug zullen keren.

De heer Sluijters,  een van de insprekers, zei 
het, met een variant op de uitspraak van Minis-
ter Ella Vogelaar, als volgt:  Als we zo doorgaan 
maken we van deze prachtwijk een verkrachte 
wijk!’ 

Anja Hoffmann
Yvonne Schelle-Melis

De alternatieven van de Stichting IJzeren Vrouw.



In 2007 hebben de wijktafelleden van Mun-
tel/Vliert/Orthenpoort achttien aanvragen 
voor Bewonersinitiatiefgeld, -  BIG-geld - , 

goedgekeurd, zegt Rutger Janssens van de af-
deling Wijkmanagement van de gemeente. 

De bewoners hebben een keur aan activitei-
ten georganiseerd, variërend van straatspeel-
dagen, jubileumfeesten en buurtfeesten tot 
Sint- en kerstactiviteiten. Daarnaast is een 
bijdrage geleverd aan het grote jaarfeest op 
het Taxandriaplein, heeft de wijkkrant een bij-

Ook in 2008 weer Bewonersinitiatiefgeld 
voor activiteiten in Muntel/Vliert/Orthenpoort

drage ontvangen en kan een bewonersgroep 
in Orthenpoort dankzij het BIG-geld een ope-
ningsactiviteit organiseren rondom het nieuwe 
buurtonderkomen. Hiermee is het budget voor 
2007 volledig besteed. 

Ook in 2008 hebben we weer een budget be-
schikbaar van rond de € 10.000,- voor leuke 
en originele buurtactiviteiten. Er zijn niet veel 
regels, zolang de activiteit maar plaatsvindt in 
de wijk en wordt georganiseerd voor én door 
bewoners. 

BIG in de Munteltuinen

Een tienkamp vonden we wel 
mooi voor een tienjarig jubileum. 
We hebben tien verschillende 

straatspelletjes gehuurd; de kinderen 
konden in groepjes van het één naar 
het andere spelletje en overal konden 
ze punten verdienen. Dat werd met 
een gezellige maaltijd afgesloten. Toen 
daarna de kleintjes op bed lagen en de 
babyfoons aangesloten waren, kon-
den de ouders ook eens helemaal los. 
Mensen die elkaar alleen maar vluchtig 
kenden, kwamen in gesprek. Zo heb 
ik mijn achterbuurman eindelijk eens 
ontmoet. We hebben elkaar veel beter 
leren kennen en bleken veel gelijke in-
teresses te hebben”.

“Dat is ook de grote waarde van zo’n buurtfeest: normaal 
ben je allemaal druk met werk en kinderen en het komt er 
gewoon niet van eens beter kennis te maken. Na zo’n feest 
is de sfeer heel anders. Je kent elkaar en je bent wat meer 
betrokken. En aan de andere kant: je weet ook als je een 
onbekende in de buurt ziet lopen: die woont hier niet.”

“Niet het hele feest is uit de BIG betaald hoor. Je moet het 
meer als een aanvulling zien. We hebben van de bewoners 
een bijdrage gevraagd, maar de BIG maakte het haalbaar 
om er een echt feest van te maken. Het zou anders  alle-
maal te duur geworden zijn en dan is het niet leuk meer, 
dan haken mensen af. Wijkgericht werken heeft staffels in-
gesteld: bepaalde bedragen voor straatfeesten, buurtfees-
ten en wijkfeesten. Wij zijn met onze aanvraag iets boven 
die voor een straatfeest gaan zitten, omdat het om een ju-

Hond en baasje
Hondenpoep is voor veel mensen een bron van ergernis. De gemeente heeft daarom speciale 
voorzieningen aangelegd. Geregistreerde hondenbezitters krijgen binnenkort een folder met 
alle bijzonderheden over die voorzieningen. Maar ook voor niet-hondenbezitters is het goed 
om te weten hoe het allemaal geregeld is.

Uitlaatroutes en uitrenvelden

Een hondenuitlaatroute is een strook gras, 
bijvoorbeeld in de berm naast de weg. De 
honden moeten op deze stroken aange-

lijnd blijven, maar mogen hier hun behoefte 
doen. Buiten de bebouwde kom zijn alle weg-
bermen aangewezen als uitlaatstroken, binnen 
de bebouwde kom staan ze met borden aange-
geven. Een hondenuitrenveld is een omheind 
grasveld waarin de hond los mag lopen en zijn 
behoefte mag doen. 
Deze hondenvoorzieningen worden door de 
gemeente onderhouden, dus baasjes hoeven 
daar de uitwerpselen niet op te ruimen. Er wor-
den zelfs speciale zuigmachines (‘Poema’s’!) ge-
bruikt om de overlast te beperken. 

In de Munteltuinen waren ze afgelopen jaar extra blij met de toegewezen BIG-gelden. Omdat de Munteltuinen tien jaar be-
stonden, wilden ze van het buurtfeest in augustus iets bijzonders maken. “Dat is prima gelukt,” zegt Toon Leijtens, die als lid 
van de feestcommissie de financiële administratie voor zijn rekening nam.  “Het is een geweldig feest geworden, met overdag 
een uitgebreide tienkamp voor de kinderen, een maaltijd en ‘s avonds voor de volwassenen een gezellige dansavond onder de 
bomen van het plantsoen.”

De beoordeling van de activiteiten gaat net als 
in voorgaande jaren. Via www.wijkgerichtwer-
ken.nl kunnen geïnteresseerde buurtbewoners 
de spelregels lezen en het aanvraagformulier 
downloaden, invullen en versturen. De aan-
vraag wordt dan ter beoordeling voorgelegd 
aan de wijktafelleden. 
De aanvrager ontvangt schriftelijk bericht over 
het besluit van de wijktafelleden. Bij een posi-
tief besluit wordt het bedrag overgemaakt. Een 
simpele procedure dus. 

“

Regels
De volgende regels gelden voor het uitlaten 
van honden:

1. Overal in de stad, binnen en buiten de be-
bouwde kom moeten honden in de openbare 
ruimte aangelijnd zijn behalve op uitrenvelden 
en op aangewezen plekken buiten de bebouw-
de kom (op dit moment bij wijze van proef al-
leen een gedeelte van het Bossche Broek).

2. Op een aantal plaatsen mogen honden he-
lemaal niet komen, onaangelijnd niet en aan-
gelijnd ook niet: openbare speelplaatsen, zand-
bakken, speelweides etc.

3. Degene die de hond uitlaat moet altijd een 
opruimmiddel bij zich hebben.

4. Een hond mag overal zijn behoefte doen als 
degene die hem uitlaat de uitwerpselen maar 
opruimt.

5. Op een aantal plaatsen mag een hond zijn 
behoefte doen zonder dat degene die hem uit-
laat iets hoeft op te ruimen: uitlaatroutes, uit-
renvelden, hondentoiletten. (Hondentoiletten 
zijn er niet in onze wijk.)

De milieupolitie houdt toezicht op de naleving 
van deze regels en kan boetes van  € 75,- uit-
schrijven bij overtreding ervan. Bij hondenover-
last, bijvoorbeeld veel loslopende honden, kunt 
u bellen met het Meldpunt Openbare Ruimte 
tel. (073) 615 55 55 of het webformulier invul-
len via www.s-hertogenbosch.nl. Daar vindt u 
ook alle folders in verband met het uitlaten van 
honden.

bileum ging. Dat heeft de wijktafel gehonoreerd.”

“Niet dat het dan allemaal vanzelf gaat. Je komt vanaf februari 
toch regelmatig bij elkaar als feestcommissie. Eerst één keer 
per maand, maar al gauw om de twee weken. Je maakt een 
planning en een draaiboek en dan moet alles worden voor-
bereid. Zo hadden we bijvoorbeeld ook een fototentoonstel-
ling: portretten van elk huis met zijn bewoners. En foto’s van 
de Munteltuinen door de jaren heen.”

Toon Leijtens kijkt met plezier terug op een leuke dag. Hij is 
heel tevreden over de aanpak en kan het aanbevelen om een 
BIG-aanvraag te doen voor een straatfeest. Wilt u tips van de 
feestcommissie over hoe je zoiets aanpakt? Mail naar wijk-
krant@home.nl , dan zorgen wij dat uw vragen op de juiste 
plaats terechtkomen.



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

schaatsen   door Wim van den Berg

ik zou zo graag weer
in het park
kunnen schaatsen.

denk ik ook, lekker
rondjes rijden over
de ijzeren vrouw.

jammer dat het
tegenwoordig niet
zo lang meer vriest.

precies, ik vrees
dat ik hier nooit
zal schaatsen.

niet zo somber! Er zal
best wel weer eens een 
strenge winter komen.

misschien, maar ik 
kan helemaal niet 
schaatsen.

Winter

Ik vind de winter leuk vooral als we een witte 
kerst hebben en op de andere dagen ook 
veel sneeuw en ijs. Ik vind kerst altijd heel 

gezellig, omdat het zo sfeervol is. 

Soms is het heel erg koud, maar dat hoort bij de 
winter. Een nadeel is dat je wel kan uitglijden 
met de fiets of met de auto als het heel glad is. 
Winter is ook mijn favoriete seizoen. 
Carnaval vind ik ook een heel leuk feest want 
dan mag je lekker gek doen, en ik vind het altijd 
gezellig maar soms ook wel druk.

Vivian,  11 jaar.

Jeugdunit Orthenpoort

Op 11 februari is in de Orthenpoort een 
nieuwe activiteitenruimte officieel van 
start gegaan. Het is een kleine unit voor 

de jeugd van 0 t/m 15 jaar. De unit is geplaatst 
op verzoek van de buurtbewoners en staat op 
de hoek Ereprijsstraat Camillestraat. Een grote 
enthousiaste groep van ruim 15 vrijwillilligers/
sters is al actief bezig met het organiseren van 
de jeugdactiviteiten in de unit.
Er is al een volledig weekprogramma in elkaar 
gezet. Activiteiten zijn o.a. countrydansles, 
dartles, tienersoos en knutsel/spel middagen. 
Op woensdagmiddag is er een vrije inloop van 
14.00 tot 16.00 uur. Op de andere doordeweek-

De kookclub van 2007 was weer een 
groot succes. We hebben samen met 
zeven kinderen heerlijke gerechten ge-

maakt. De recepten hadden allemaal te maken 
met het thema mediterrannée (dat betekent 
eten uit Spanje, Italië, Griekenland  enz.) Ook 
in 2008 zijn we weer van plan om te starten 
met een nieuw thema. Dit keer gaan we aan de 
slag met recepten uit de héle wereld! Elk we-
relddeel zal dus een rol krijgen in het bereiden 
van heerlijke gerechten. Natuurlijk hebben we 
daarbij wél een aantal koks nodig!
De kookclub zal op woensdagavond gehouden 
worden van 17.00 uur tot 19.00 uur. Dit doen 
we in totaal acht keer. We beginnen op woens-
dag 27 februari in de jeugdruimte van De Slin-
ger  (Jan Schofferlaan 3).  De kosten zijn in to-
taal €15.- per deelnemer. (je kunt dan dus acht 
keer meedoen).

Ben jij tussen de 9 en 12 jaar oud, vind je het 
leuk om te koken en wil je graag nieuwe ge-
rechten leren? Of heb je nog vragen over de 
kookclub?

Ik ben Pleun. Zoals jullie weten is er een 
jeugdprinsengroep met carnaval. Ik had 
meegedaan aan de verkiezing van het ge-

vollug en de rest van de groep. Na een dag vol 
spanning zenuwen, sensatie, veel lol en noem 
alles maar op, was het moment daar. De uitslag 
werd bekend gemaakt. Ik was zo zenuwachtig 
dat ik wel kon janken! Ze noemden de namen 
op van het gevollug die er niet bij zouden zit-
ten. Ik zat te wachten tot ik mijn naam hoorde 
maar....ik werd niet genoemd! Ik, Pleun, 11 jaar 
oud en echte Oeteldonker, zit gewoon in het 
gevollug! Ik en de vijf andere meiden moesten 
ons omkleden en gelijk op het podium om de 
mooie nieuwe pakken te laten zien. Ik werd 
twee weken later gebeld om te vragen of ik 
Oeteldonks eerste Hendrienneke wou zijn. En 
dat omdat ik op 29 februari jarig ben. Ik ben dus 
met dit alles heel erg blij omdat ik er heel veel 
nieuwe vrienden aan heb overgehouden en 
een fantastische carnaval natuurlijk!

xxxxx Pleuntje, Hendrienneke, lid van gevollug, of 
hoe je het ook noemen wil.

se dagen is de jeugdunit 
van 15.00 tot 17.00 uur en 
van 18.00 tot 21.00 uur 
open.
De naam van de unit wordt 
nog door de kinderen zelf 
bedacht. Als het straks iets 
beter weer is volgt er zelfs 
een grote feestelijke ope-
ning.

Voor nog meer informatie 
over de unit en de activi-
teiten: Thea Brouwer, telefoon: 0616028155

Hallo iedereen,

Kookclub 
“Wereldgerechten”

Mail dan naar Wim Huiskamp, 
w.huiskamp@divers.nl of bel: 06-21593823 

Tot ziens bij de kookclub!

Floris en Brahim, stagiaires kinderwerk
Wim Huiskamp, 
kinderwerker Divers welzijnsonderneming


