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

De Wijkkrant in kleur
Hoe vind u hem – onze krant in kleur? Vanaf nu 
brengt de Wijkkrant uw wijk zoals hij is: veel-
kleurig en inspirerend! Laat ons eens weten 
wat u ervan vindt.

De Wijkkrant doet aan eigen kweek
Onze redactie zorgt voor continuïteit tot ver 
in de toekomst nu ons redactielid Gonda van 
Mölken bevallen is van een mooie zoon: Ben-
jamin. Gefeliciteerd, Gonda en Robin! We kun-
nen haast niet wachten tot hij zijn eerste artikel 
aflevert.

Bezorgers gezocht
De Wijkkrant wordt door vrijwilligers bezorgd. 
Niet altijd zijn alle bezorgers beschikbaar. Daar-
om zouden we graag een wat groter bestand 
van bezorgers willen hebben, zodat het voor ie-
dereen leuk blijft om te doen. Doet u ook mee? 
Er staat een kleine vergoeding tegenover. Geef 
u op via wijkkrant@home.nl .

De Zonnebloem
De Zonnebloem bestaat uit ongeveer 15 vrij-
willigsters en is al jaren actief in onze wijk. 
Waarmee?
1. Het belangrijkste is het bezoekwerk bij men-
sen die alleen wonen en door omstandigheden 
weinig de deur uit komen. De vrijwilligsters 
gaan één keer per week of per 14 dagen op 
bezoek; de gast bepaalt hoe vaak hij of zij een 
bezoekje wil.
2. Daarnaast organiseren ze regelmatig een 
gezellige middag in de Slinger. Dat zijn de 
bingomiddagen, de spelletjesmiddagen, een 

zomer- en een wintermiddag en natuurlijk de 
kerstmiddag.
3. Er zijn ook regionale activiteiten, zoals een 
theatermiddag, boottochten en een jaarlijkse 
vakantieweek met (ook medische) begelei-
ding.
4. Af en toe wordt u verwend met een kleine 
attentie.
Als u meer informatie wilt over deZonnebloem 
en u voelt wel iets voor een bezoekje of een 
middag er even uit, bel gerust naar een van 
onderstaande medewerkers, zij zullen graag al 
uw vragen beantwoorden. (Nieuwe vrijwilligers 
zijn ook van harte welkom!)
Met vriendelijke groet namens onze afdeling,
Ria Cleijne, tel. 6414830 en Joke Kroeze, tel. 
6221267

Vrijwilligers gezocht!
Het jongerenwerk Muntel- Vliert- Orthenpoort 
is dringend op zoek naar vrijwilligers!
Op dit moment is er meer vraag naar activitei-
ten dan het jongerenwerk kan uitvoeren.

Er zijn vrijwilligers nodig voor:
- De uitvoering van de inloop in buurthuis de 
Slinger op de dinsdagavond tussen 19.00 en 
20.30.
- Hulp bij voorbereiding en uitvoering van en-
kele grote activiteiten per jaar.

Vindt u het ook belangrijk dat er een breed 
aanbod van activiteiten is in de wijk? Of wilt u 
1 of 2 keer per jaar meehelpen met een grote 
activiteit? Neem dan contact op: 
Jongerenwerk Muntel/Vliert/Orthenpoort 
Patrick van Zon (jongerenwerker); 
p.van.zon@divers.nl, Tel: 073-6124488
Rick Wigman (stagiair): r.wigman@divers.nl

Lente aan de IJzeren Vrouw;  mevrouw van Melle stuurde ons deze foto van haar hond Caesar, die zicht-
baar peinst: ‘Dit moet toch wel het mooiste plekje van de wijk zijn.’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. Dank aan de inzenders!

De Muntel is begin 2008 door de minis-
ters van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) en door de minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer  (VROM) aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. 
De gemeente ’s-Hertogenbosch was zich 
al langer bewust van de cultuurhistorische 
en architectonische waarde van deze wijk. 
Daarom kreeg de Muntel een aantal jaren 
geleden de status van gemeentelijk be-
schermd stadsgezicht en heeft de gemeente 
zelf gevraagd om een landelijke erkenning.

Hans Meester van de afdeling Bouwhis-
torie, Archeologie en Monumenten is 
erg tevreden over de rijkserkenning.  

Het betekent niet dat er extra geld beschik-
baar komt voor onderhoud of instandhouding 
van de wijk. Wel maakt het duidelijk dat ook de 
ministers zich realiseren dat hier sprake is van 
cultuurhistorisch erfgoed. Dat erfgoed kan veel 
vertellen over de geschiedenis van de volks-
huisvesting in Nederland en de ontwikkeling in 

’s-Hertogenbosch in het bijzonder.
Voor de gemeente betekent de rijkserkenning 
van beschermd stadsgezicht dat de huidige si-
tuatie moet worden vastgelegd in het bestem-
mingsplan en dat deze situatie zoveel mogelijk 
in stand moet worden gehouden. 

Wat maakt de Muntel zo bijzonder?
De Muntel is niet de enige wijk in het land die in 
deze stijl is gebouwd in de periode 1920 – 1930. 
Toch krijgen niet al die wijken een rijkserken-
ning als beschermd stadsgezicht. Hans Meester 

geeft twee redenen waarom 
dat in de Muntel wel zo is. 
Ten eerste zijn er maar wei-
nig wijken uit die tijd die zo 
compleet en gaaf bewaard 
zijn gebleven. Ten tweede 
is overal in de Muntel zicht-
baar hoe men in die tijd voor 
het eerst in de Nederlandse 
geschiedenis woningbouw-
verenigingen oprichtte om 
voor de gewone burgers 
gezonde en betaalbare wo-
ningen te bouwen.  Katho-
lieken, socialisten, maar ook 
PTT-ambtenaren en zelfs 
militairen hadden eigen wo-
ningbouwverenigingen en 
eigen wooncomplexen. Ge-
velstenen aan bijvoorbeeld 
het Taxandriaplein, de IJssel-

steinstraat, het Rietpolderplein en de Pelssingel 
getuigen hier nog van. De rijkserkenning gaat 
dus niet alleen over de architectonische waar-
de van de wijk maar nadrukkelijk ook over de 
cultuurhistorische waarde. 

Wat betekent de rijkserkenning voor de be-
woners van de wijk? 
Praktisch gezien verandert er niet zo veel, aldus 
Hans Meester. De belangrijkste wijziging be-
treft verbouwplannen die betrekking hebben 
op de buitenkant van de woningen. Aanbouw 
of sloop, bijvoorbeeld, worden in het vervolg 
naast de gebruikelijke procedures ook nog 
eens beoordeeld door de monumentencom-
missie.  Het wil niet zeggen dat slopen onmo-
gelijk is, maar de eigenaar van het pand moet 
wel met zeer sterke argumenten komen om 

De Muntel is mooi, zegt 
het rijk.

‘Beter Wonen’, de gevelsteen van het ‘Rooi Blok’.

De gevelsteen van Bouwvereniging St. Joseph.

Het straatbeeld zoals het zoveel mogelijk zal blijven.

het ‘ beeld’  van de wijk te mogen veranderen.  
Sterke argumenten waren er bijvoorbeeld bij 
het complex aan de Pelssingel, dat momenteel 
tegen de vlakte gaat. Dit complex van Eigen Be-
zit stamt oorspronkelijk uit 1926.  Omdat het in 
de oorlog is gebombardeerd, bestond het voor 
een deel uit nieuwbouw,  waardoor de eenheid 
verloren was gegaan. Bovendien was de bouw-
kundige kwaliteit onvoldoende.

De rijkserkenning is eigenlijk vooral een beves-
tiging dat de bewoners veel redenen hebben 
om hun wijk te waarderen. Dus als u door de 
Muntel wandelt of fietst, kijk dan weer eens 
met een frisse blik naar het straatbeeld, de hui-
zen en andere gebouwen.

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

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

Vond ie het niet vervelend: nu alweer de 
groenvoorziening in de Leonardus van 
Veghelstraat  moeten veranderen? “Ach,” 

antwoordde de stratenmaker, zijn schouders 
ophalend en in niet mis te verstaan Bosch:“We  
hebben wèrruk.” 
Het was december 2007 en het was een van 
zijn laatste klussen voor de kerstvakantie. Op 
verzoek van de bewoners moest hij een aantal 
doorgangen in de beplanting maken zodat de 
bewoners weer veilig bij hun auto’s konden ko-
men. Bij een groot project komen altijd wel wat 
schoonheidsfoutjes voor in de uitvoering; de 

De herinrichting van het vierde kwadrant in de Vliert

Werk hebben is één ding, 
werk houden is iets anders.

reorganisatie van de riolering in de Leonardus 
van Veghelstraat was zo’n project. Na het aan-
passen van de riolering werd ook de beplan-
ting opnieuw aangelegd: een lange doorlo-
pende groenstrook vol prikkende struiken. Niet 
zo handig als je daar met boodschappen, bug-
gy’s of je slechtlopende oma doorheen moet. 
Gelukkig beloofde de projectuitvoerder het te 
verhelpen. Hij hield woord en vandaar dat op 
20 december een nijver tweetal de harde koude 
grond stond te bewerken en aan het eind van 
de dag drie machtig mooie paadjes opleverde. 
Tijd om dat met een Glühwijntje te vieren was 

er niet want er lagen voor de twee zwoegers 
nog een paar haastklussen te wachten die niet 
tot 2008 konden blijven liggen.  

Een paar aanpassingen die wèl tot het nieuwe 

jaar bleven liggen waren die in de Fre-
derik  Hendriklaan. Door de iets te roy-
aal uitgevallen trottoirs was de rijbaan 
zo smal geworden dat hulpverlenings- 
of afvalstoffendiensten er nauwelijks 
tussendoor konden en passerend 
verkeer de stoeprand op moest om 
elkaar de ruimte te geven. Het trottoir 
moest dus een half metertje worden 
ingekort. Dat betekende omzagen en 
wegfrezen van de bomen (toch al in 
slechte conditie, overigens, en ze wor-
den keurig netjes vervangen), straat 
afsluiten, oude bestrating weghalen en 
volledig nieuwe bestrating aanleggen. 
En dat vanwege een rekenfoutje. “Ach, 

we hebben wèrruk”, zullen we maar zeggen. Nu 
maar hopen dat de trottoirs op hun beurt niet 
te smal worden……

Yvonne Schelle-Melis

Wat is het verschil tussen 
Wijkraad en Wijktafel?
Per wijk kan dat verschillen, maar in Muntel, Vliert en Orthenpoort geldt:

En hoe past deze Wijkkrant bij dit alles? 
De redactie van de Wijkkrant is geheel onafhan-
kelijk van zowel de gemeente en de Wijktafel 
als de Wijkraad. Wel doet de Wijkraad regelma-
tig een beroep op Wijkkrant als hij iets te mel-
den heeft en vindt de gemeente als gast een 
vaste plaats voor nieuws over wijkgericht wer-
ken op onze derde pagina. Daarnaast kiest de 
gemeente soms voor een eigen nieuwsbrief die 
huis-aan-huis verspreid wordt en ‘Wijkgericht’ 
heet. Omdat die nieuwsbrief ook een oranje 
steunkleur heeft, wekt dat soms verwarring

De Wijkraad bestaat geheel uit vrijwil-
ligers die ook in deze wijk wonen. Hij 
heeft het recht om gevraagd en onge-

vraagd advies uit te brengen aan burgemees-
ter en wethouders van ’s-Hertogenbosch over 
het beleid in onze wijk. Dat kan gaan over 
(nieuw)bouw, inrichting, verkeer, parkeren, spe-
len, veiligheid enzovoort. Ook helpt de Wijk-
raad groepen bewoners als die een probleem 
hebben en niet weten hoe ze het moeten aan-
pakken, of als ze door instanties van het kastje 
naar de muur worden gestuurd.
Er is een kernbestuur, bestaande uit Luigi De 
Mas, Frans Lievens, Richard van den Boogaard, 
Humphrey Schmidt en Stan Elings, dat ge-
steund wordt door een ruime kring andere be-
woners, die zich inzetten voor bepaalde onder-
werpen of voor zaken die bij hen in de straat of 
buurt spelen.

De Wijktafel is één van de twaalf wijktafels die 
in 2006 in de hele stad zijn opgericht toen de 
gemeente het zogenaamde wijkgericht wer-
ken invoerde. Aan deze wijktafels vindt overleg 
plaats tussen de gemeente, de bewoners en 
instellingen als Divers, de woningcorporaties 
en de politie. De voorzitter van een wijktafel is 
een wijkmanager.  In onze wijk is dat de heer 
Frank van Berkel, die ook te hulp kan worden 
geroepen door bewoners als problemen maar 
blijven slepen.
De bedoeling van de Wijktafel is om mensen 
te helpen de wijk ‘schoon, heel, sociaal en vei-
lig’ te maken of  te houden. De deelnemers aan 
de Wijktafel bemoeien zich met de uitvoering 
van het beleid en dienen ervoor te zorgen dat 
instanties niet langs elkaar heen werken. De 
bewoners die deelnemen aan de Wijktafel be-
slissen over aanvragen van groepen bewoners 
voor subsidie bij activiteiten (de zogenaamde 
Bewoners-Initiatief-Gelden : BIG)

Als verduidelijking een schema:

Omdat beleid en de uitvoering daarvan elkaar 
vaak overlappen, is het niet goed om een starre 
grens te trekken tussen waar Wijkraad en Wijk-
tafel zich mee bezighouden. Daarom kunnen 
bewoners zowel met de Wijkraad als met de 
wijkmanager contact opnemen. Daarna wordt 
bepaald wie actie onderneemt - bewoners 
hoeven zich daar niet het hoofd over te bre-
ken. Daarom organiseren Wijkraad en Wijktafel 
soms gezamenlijke vergaderingen.

Bewoners die als vrijwilliger een bijdrage willen 
leveren aan Wijkraad of  Wijktafel kunnen zich 
in verbinding stellen met:
Luigi de Mas, voorzitter Wijkraad, 06 - 22245106 
of
Frank van Berker, wijkmanager, 073 – 615726

25 februari jongstle-
den: een avond voor 
bewoners van de 
Aartshertogenlaan.

Elders in deze Wijkkrant leest u alles over 
opzet en doel van de avond. Een goed 
idee, om enkele bewoners namens de rest 

hun frustraties te laten verwoorden op deze 
bewonersavond. Ik was er ook, als bewoner, en 
voelde me er wel vertegenwoordigd. Interes-
sant om te horen hoe zo’n hele groep overlast-
plegers in kaart gebracht is. En toch bemoedi-
gend om te zien hoe er over en weer concrete 
afspraken kunnen worden gemaakt: Zayaz die 
gaat proberen de brandgangen af te sluiten, de 
school die iets gaat doen met spijbelaars, het 
Marokkaanse comité dat wil proberen contac-
ten te leggen met de jongeren, bewoners die 
willen leren hoe je met jongeren om kunt gaan 
en dan natuurlijk nog de maatregelen van jon-
gerenwerk en politie. Aanvankelijk had ik er wel 
een goed gevoel over; veel beloftes, dus daar 
moet iets uitkomen. Daarna begon ik weer te 
twijfelen. Zegt iedereen: belofte maakt schuld, 
of waren het zoethoudertjes en blijft het bij 
goede bedoelingen? Of ben ik nou cynisch? 
Voorlopig slaat mijn gevoel door naar de po-
sitieve kant. Toch nog voldoende dus om wat 
verbeteringen te kunnen gaan verwachten.

Wim van den Berg

Een impressie

Gemeente afdeling
Wijkmanagement

     wijkmanager  

WIJKRAAD Muntel
 Vliert
 Orthenpoort
             bewonersWIJKTAFEL

WIJKTAFEL



Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Frank van Berkel, 
telefoonnummer (073) 615 57 26 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

   

Op maandag 10 maart jl. heeft het College 
van Burgemeester en Wethouders de 
onttrekkingsvergunning verleend voor de 
sloop van het complex van Eigen Bezit op 
het Gheert van Calcarplein en de Pelssingel 
in de Muntel. Deze vergunning houdt in 
dat eigen Bezit het complex kan slopen om 
plaats te maken voor nieuwbouw. De sloop 
is momenteel in volle gang. 

Bewonersavond  
Aartshertogenlaan 25-02-2008
Als gevolg van aanhoudende jongerenoverlast 
op de Aartshertogenlaan is op 25 februari 
2008 een bewonersavond georganiseerd in de 
Slinger aan de Jan Schöfferlaan. Naast een 
groep bewoners waren ook medewerkers van 
onder meer de gemeente, politie, Divers, 
Zayaz en enkele scholen en ondernemers 
uitgenodigd. Doel van het gesprek: er samen 
achterkomen welk effect de overlast heeft op 
de buurt, informatie verstrekken over de 
huidige aanpak, een aanzet geven om samen 
tot een oplossing te komen en afspraken 
maken over de voortgang en de rol van de 
verschillende partijen.

Er zijn verschillende mogelijkheden besproken 
om de overlast tegen te gaan, zowel op het 
gebied van handhaving als op het gebied van 
positieve aandacht. Het jongerenwerk van 

Divers heeft met de allerjongsten een 
voetbalploeg opgezet, FC Vliert. Met een 
andere groep worden gesprekken gevoerd 
om tot een activiteitenprogramma te 
komen. Natuurlijk blijft ook de politie 
actief. De overlastgevers zijn in beeld en de 
Aartshertogenlaan wordt standaard 
opgenomen in de surveillance. Daarnaast 
blijft de politie adequaat regeren op 
overlastmeldingen. 

Bewoners die overlast ondervinden 
kunnen dit doorgeven op het meld-
nummer van de politie (0900-8844). Voor 
ander vragen kunt u contact opnemen 
met Rutger Janssens, werkzaam bij 
afdeling wijkmanagement van Gemeente 
’s-Hertogenbosch. Tel: 073-615 5367 of 
r.janssens@s-hertogenbosch.nl .

Binnenkort wordt in de wijk een speciale 
‘wijkgericht werken nieuwsbrief’ verspreid 
die verder ingaat op het collegebezoek en 

ingebrachte onderwerp wordt besproken, 
waarna bekeken wordt wie welke actie 
onderneemt. Uiteraard wordt daarna de vinger 
aan de pols gehouden. 

Het komt vaak voor dat onderwerpen die in 
het leefbaarheidsteam worden besproken, 
voortkomen uit signalen vanuit de buurt. De 
bewoners zijn immers het beste op de hoogte 
van wat er in hun leefgebied gebeurt. Mocht u 
een onderwerp weten waarvan u vindt dat het 
in het overleg besproken moet worden, neem 
dan contact op met één van de onderstaande 
personen. 

Rutger Janssens

Burgemeester en wethouders 
op bezoek in de wijk
Het college van burgemeester en wethouders brengt vandaag, 5 april 

2008, een bezoek aan de wijk. Op deze manier wil het college zich 

door bewoners op de hoogte laten brengen over wat er speelt in de 

wijk. Er wordt gestart in de Slinger aan de Jan Schöfferlaan. Vanuit 

de Slinger maken twee groepen een wandeling door de wijk, waarna 

bewoners na afloop de mogelijkheid hebben met het College in 

discussie te gaan. 

Het poortgebouw aan de Pelssingel is als 
eerste gesloopt. Om het sloopafval te kunnen 
afvoeren is een doorgang gemaakt op het 
Gheert van Calcarplein. Om de doorgang 
mogelijk te maken is een deel van een 
groenstrook op het plein verdwenen. Deze zal 
later weer hersteld worden. Na de sloop van 
het poortgebouw wordt de rest van het afval 
via de Pelssingel afgevoerd. 

Sloop en nieuwbouw op 
Gheert van Calcarplein en 
Pelssingel

de afspraken die gemaakt zijn. Hou de 
brievenbus dus in de gaten.

Eens in de twee weken komt het Leefbaarheidsteam Muntel /Vliert/ 

Orthenpoort op dinsdagochtend bijeen in het gebouwtje van Stichting 

de Hobbel op het Taxandriaplein.

Het Leefbaarheidsteam Muntel /Vliert/ 
Orthenpoort is in de wijk actief vanaf 2001. Tot 
dat moment kende de wijk geen overleg 
waarin medewerkers van de verschillende 
instellingen elkaar op regelmatige tijden 
ontmoetten. Het leefbaarheidsteam is ontstaan 
vanuit de behoefte van medewerkers van 
gemeente, politie en Divers om op gezette 
tijden met elkaar van gedachten te wisselen 
over zaken die in de wijk spelen. Vanaf 2007 
maken ook woningcorporaties Zayaz en 
BrabantWonen deel uit van het overleg. 

In het leefbaarheidsteam komen allerlei 
onderwerpen aan de orde, variërend van 
overlastsituaties tot bewonersinitiatieven. Het 

Theo van Krieken, Marjo Eshuis, Rutger Janssens en Patrick van Zon.

Politie: Theo van Krieken, buurtcoördinator (0900-8844) theo.van.krieken@brabant-noord.politie.nl 
Zayaz: Marjo Eshuis, woonconsulente (073-648 2479) m.eshuis@zayaz.nl 
Divers: Souliman Ben Amar, opbouwwerk (073-627 5687) s.benamar@divers.nl 
Divers: Patrick van Zon, jongerenwerk (073-612 4488) p.van.zon@divers.nl 
BrabantWonen: Neçla Cakir, woonconsulente (073-681 4523) n.cakir@brabantwonen.nl 
Gemeente: Rutger Janssens, wijkmanagement (073-615 5367) r.janssens@s-hertogenbosch.nl 

Leefbaarheidsteam Muntel/Vliert/Orthenpoort

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, maart 2008

Editie Wijkkrant Muntel/Vliert/Orthenpoort
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ik moet nog
maar zien of we
daar iets aan hebben.

De wijkkrant
is voortaan
geheel in kleur.

in kleur door Wim van den Berg

Wat je smurft!
Jij smurft ook             
totaal niet op
een chinees.

als ik je zo besmurf,
smurf je niet erg
op een indiaan.

Grappig, en toen jij
zei getinte huid dacht
ik dat je chinees was.

Wat leuk, ben jij ook
smurf? Ik heb steeds
gedacht dat jij indiaan
was!

Ulteam Den Bosch B.V.

Van Berckelstraat 67-69
5211 PG  ‘s-Hertogenbosch 
Postbus 3040
5203 DA  ‘s-Hertogenbosch

Tel.: 073 - 643 12 17
Tel.: 073 - 643 12 18
Fax: 073 - 643 12 20
e-mail: jooptim@wish.net

Acupunctuur
J. van Roessel

Lid NVA

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

 
 

 
 
 

     
 

    
   

   
 

    
 

 
 

 
 
 

 

Koninginnedag

Je hoeft met koningin-
nedag niet binnen te 
blijven, want ook dit 

jaar organiseert Divers 
samen met stichting de 
Hobbel weer koningin-
nedagactiviteiten voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar 
in onze wijk.  Om 10.00 uur 
starten de activiteiten met 
fietsversieren bij de Hobbel 
op het Taxandriaplein. Om 
10.30 uur vertrekt de versierde fietstocht door 
de wijk tot 11.00 uur terug bij de Hobbel. Daar 
volgt om 11.30 uur een stoeptekenwedstrijd 
tot 12.00 uur. Om 13.00 uur start op het Taxan-
driaplein een spelcircuit met leuke koninginne-
dag spelletjes. Om 14.30 uur sluiten we de dag 
af met de prijsuitreiking. Je hoeft hiervoor niet 
in te schrijven, deelname is gratis.  Meer infor-
matie staat op de websites: www.dehobbel.nl 
en www.divers.nl
Voor vragen of informatie:  
w.huiskamp@divers.nl  of 06-21593823

Wim Huiskamp
Kinderwerk Muntel/Vliert/Orthenpoort
Divers Welzijnsonderneming

Activiteiten jongerenwerk

Divers en de Hobbel organiseren voor 
kinderen t/m 12 jaar leuke activiteiten 
op het Taxandriaplein.
30 april:  koninginnedagactiviteit
28 mei:  Kinderraadactiviteit
11 juni:  E.K. voetbalactiviteit
25 juni:  spelactiviteit Divers
7 juli:  aanvang kindervakantieweek.

Voor meer info: w.huiskamp@divers.nl 

KINDERVAKANTIEWEEK 

Maandag 7 t/m donderdag 10 juli organi-
seert Divers samen met stichting de Hobbel 
de jaarlijkse kindervakantieweek voor alle 
kinderen van 4 t/m12 jaar uit deze wijken. 
Het thema dit jaar is “Olympische spelen”.
Op het Taxandriaplein zullen elke dag leuke 
activiteiten plaatsvinden zoals hutten bouwen, 
Olympisch spelcircuit, sportquiz, Olympisch 
knutselen en een speurtocht. Op donderdag 
staat een uitstapje gepland. Alles over het pro-
gramma, tijden en kosten staat op de websites: 
www.dehobbel.nl en www.divers.nl. Je kunt je 
nu al inschrijven door een inschrijfformulier te 
halen bij speluitleen de Hobbel. 
Voor vragen kan je mailen of bellen naar 
w.huiskamp@divers.nl of 06-21593823.
Wim Huiskamp, 
Kinderwerk Muntel/Vliert/Orthenpoort
Divers welzijnsonderneming  

Voor de jongeren in onze wijken worden 
door Divers een aantal doorlopende activi-
teiten georganiseerd:
Elke dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur
een inloopavond voor jongeren tussen groep 
8 en 21 jaar in de Slinger.
Elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur
een Girlz chill-out voor meiden tussen groep 8 
en 21 jaar in de Slinger.
Elke woensdag van 16.00 tot 17.30 uur
is er een training van FC Muntel United op het 
Taxandriaplein voor jongeren van voetbalteam 

Muntel. Deze activiteit is i.s.m. Servicepunt 
Sport en Bewegen.
Elke woensdag van 20.00 tot 21.30 uur
is er een training van FC Vliert voor jongeren 
van voetbalteam Vliert. 
De locatie is onder voorbehoud.

Voor informatie en vragen:
Patrick van Zon  (jongerenwerker) 
p.van.zon@divers.nl  of  073-6124488
Rick Wigman  (stagiair)  
r.wigman@divers.nl of  073-6124488

Hallo!
Ik ben Paulien van 

Kempen, 18 jaar. Ik 
doe de opleiding 

Sociaal Cultureel 
Werk op het 
Koning Willem 
1 College. 

Eerst deed ik 
sociaal peda-
gogisch werk, 
maar vond de 
‘’zorg’’ kant en woonbegeleiding toch niet zo 
leuk. Activiteiten organiseren en uitvoeren wel. 
Dat is dus ook mijn reden geworden om over 
te stappen naar SCW. Ook vind ik het leuk dat 
SCW meteen stage doen. Voor mijn opleiding 
loop ik 16 uur per week stage bij Divers, mijn 
stagebegeleider is Wim Huiskamp. 

Ik help mee met het organiseren en uitvoeren 
van activiteiten voor kinderen uit de wijk Mun-
tel, Vliert en Orthenpoort, en de organisatie van 
de stedelijke kindervakantieweek. En heb het 
erg naar mijn zin.

Aktie hondenpoep is vies.
We hebben met onze kinderraad actie gevoerd tegen de honden-
poep op het Taxandriaplein. Met de actie hebben we handtekenin-
gen opgehaald bij de wijkbewoners rondom het plein. 

We hebben ze daarbij gevraagd hun hond voortaan niet meer op het 
plein uit te laten. We hebben ze ook gevraagd onze aksieposters voor 
de ramen te hangen. De spreuken op de posters hadden we zelf be-
dacht zoals: wij protesteren, honden mogen hier hun poep niet parkeren, blijf met je fikkie van het plein, 
ik ben blij als ik niet door de hondenpoep glij, geen poep op het plein, da’s pas fijn. We hebben ook 
actieshirts gemaakt met daarop de aksiespreuk: hondenpoep is vies! Met de actie hebben we ongeveer 
honderd handtekeningen opgehaald. De meeste mensen vonden het een hele goede actie en wilden 
hun handtekening zetten. Ongeveer 20 mensen hebben ook een poster voor de raam gehangen. 
De handtekeningen worden op 5 april aangeboden aan de burgermeester en wethouder. Die komen dan 
op het plein een hondenpoep verbodsbord onthullen. Dat bord wordt door ons gemaakt. Hopelijk hebben 
we de wijkbewoners iets geleerd en ligt er voortaan minder hondenpoep op het plein.   

De Kinderraad.
meer informatie over de Kinderraad: www.kinderraaddehobbel.com

Tips




