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

Burendag
Op 20 september wordt in Nederland voor de 
derde keer ‘burendag’ gehouden. Deze ont-
moetingsdag is een initiatief van het Oranje-
fonds en Douwe Egberts. Het thema van deze 
dag werd in mei door Prinses Maxima onthuld: 
‘ Kom in actie voor je buurt!’ 
Suggesties voor de burendag: een opruimactie 
of een klussendag, of dat leuke idee waar u nog 
geen tijd voor had, een straatfeest, een buurt-
diner of gewoon gezellig met de buren op de 
stoep koffiedrinken. Aan organisaties wordt ge-
vraagd op deze dag open huis te houden.
Meer informatie op de website van het Oran-
jefonds of op www.burendag.nl. Voor leuke 
ideeën is 200 euro beschikbaar en kunt u een 
promotiepakket aanvragen.

Plannen voor de Zuid-Willemsvaart
Ieder jaar organiseert het Bosch Architectuur 
Initiatief (BAI) een publieksontwerpprijsvraag. 
Dit jaar was het onderwerp het ontwerpen van 
een ‘verbinding over de Zuid-Willemsvaart tus-
sen de Taxandriabrug en het Kruithuis, tegen-
over de locatie van het Groot Ziekengasthuis’. 
Daarmee speelde de organisatie in op de plan-
nen voor het omleggen van de Zuid-Willems-
vaart langs de oostzijde van de stad. 
Er zijn 28 ontwerpen binnengekomen, die van 
9 juni tot en met 22 augustus zullen worden 
tentoongesteld in de hal van het Stadskantoor, 
tijdens openingstijden. 

De winnaar van de publieksprijsvraag is door 
wethouder Geert Snijders bekendgemaakt op 
20 juni, tijdens de Nacht van de Architectuur. 
Meer informatie vindt u op www.verenigtden-
bosch.nl .

Marieke Heijmans schreef ons: “Ik vind dit straatje (de Korte Tuinstraat) eigenlijk niet zo’n mooi straatje, 
maar wel als de boompjes in bloei staan. Ik heb er dit jaar extra naar uit gekeken om het vast te kunnen 
leggen en op te sturen.” Inderdaad een lust voor het oog, Marieke, en de moeite van het wachten waard. 
Bedankt!
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 inzen-
ders!

Ballonvaren;
een ervaring
die lang bijblijft!

Al 2300 vluchten heeft hij gemaakt en aan 
stoppen denkt hij nog lang niet. Hans van 
Hoessel, ballonpiloot en vlieger, runt zijn 
ballonvaartbedrijf vanuit zijn woning aan 
de Leonardus van Veghelstraat in De Vliert. 

Inmiddels 17 jaar verder is hij nog steeds 
enthousiast.  “Ballonvaren verveelt nooit!”, 
vertelt Hans.  “Iedere vlucht is anders. De 

weersomstandigheden verschillen per keer 
en met de passagiers maken we leuke dingen 
mee. Bijvoorbeeld mensen die elkaar ten hu-
welijk vragen in de lucht of parachutisten die, 
in plaats van uit een vliegtuig, uit een ballon 
willen springen”. En dat ballonvaren voor alle 
leeftijden geschikt is, bewijst Hans zijn oud-
ste passagier. “Dat was een mevrouw van 101 
die, samen met haar dochter van 80 en klein-
dochter van 40, een vlucht heeft gemaakt. Erg 
leuk! Ook hebben we een keer, na een landing 
op een weiland, van een boer een uitgebreide 
rondleiding door zijn bedrijf gekregen.”   

Champagne 
Na elke landing wordt champagne gedronken. 
Een gebruik dat stamt uit de begintijd van het 
ballonvaren. In die tijd ging het er nogal ‘primi-
tief’ aan toe, waardoor er regelmatig vluchten 
verkeerd eindigden. Wanneer men de vlucht 
wel overleefde, werd men in de adelstand ver-
heven en dat werd gevierd met champagne. 
“Helaas kun je tegenwoordig niet meer op 
deze manier tot ‘jonkheer’ worden benoemd, 
maar de champagne is er als traditie wel in ge-
houden!”, lacht Hans.  

Een schaap, een haan en een eend 
De heteluchtballon is uitgevonden op 4 juni 
1783 door de gebroeders Montgolfier. Op 19 
september dat jaar lieten de broers de eer-
ste ballon met passagiers, bestaande uit een 

Rectificatie

Na het verschijnen van de vorige krant schreef 
Frans Lievens, bestuurslid van de Wijkraad, ons 
het volgende: “In het schema dat onderdeel is 
van het artikel over het verschil tussen wijkraad 
en wijktafel staat een fout die bij de lezers het 
tegengestelde bereikt van wat de bedoeling 
is en de zaak zelfs nog verder verwart. In het 
balkje onderaan staat “wijktafel”, terwijl in onze 
kopij staat: “politie, Divers, woningcorporaties 
en andere instanties”. Je hebt helemaal gelijk, 
Frans, onze excuses! Hierbij nogmaals het sche-
ma, maar dan zoals het de bedoeling was.

De Muntel vanuit de lucht.

De ballon boven Toscane.

die lang bijblijft!

Hans van Hoessel, ballonpiloot.

Gemeente afdeling
Wijkmanagement

     wijkmanager  

WIJKRAAD Muntel
 Vliert
 Orthenpoort
             bewonersWIJKTAFEL

schaap, haan en eend, opstijgen. Twee maan-
den later volgde de eerste bemande vlucht. 
Behalve de heteluchtballon bestaat er de gas-
ballon. Daarmee vliegen is in Nederland lastig. 
Er is helium of waterstof voor nodig. Helium is 
vrij kostbaar en voor waterstof krijg je in Ne-
derland niet makkelijk een vergunning. Dus de 
meeste ballonnen die je in Nederland ziet, zijn 
heteluchtballonnen.  

Verslavend 
Ballonvaren is voor iedereen geschikt; wel zijn 
er een paar ‘vereisten’. Je moet zelfstandig de 
mand in en uit kunnen komen, over de mand 

heen kunnen kijken en minstens 
een uur kunnen staan. Dit laatste 
omdat het moeilijk te zeggen is hoe 
lang een vlucht duurt. Een ballon 
kun je namelijk niet sturen, je bent 
afhankelijk van waar de wind je 
brengt. Verder bestaan er verschil-
lende groottes van manden. Onge-
veer de helft van de ballonvaarders 
in Nederland vliegt met een grote 
mand. Het is raadzaam vooraf te 
controleren met welke mand gevlo-
gen wordt. Dit voorkomt teleurstel-
lingen wanneer je een klein groepje 
verwacht en vervolgens met nog 
25 personen de lucht in gaat. Tot 

slot een waarschuwing van Hans; “Ballonvaren 
kan verslavend werken! Voor je het weet ben 
je 2300 vluchten verder en weet je nog steeds 
niet van ophouden!”

Rian Popeijus

Divers - woningcorporaties
politie - andere instanties
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Guerrilla-tuinieren in de Muntel
Een nieuwe trend die uit Engeland is komen over-
waaien is guerrilla-tuinieren: vrijwilligers gaan mid-
den in de nacht op pad om verwaarloosde of braak-
liggende stukjes grond in de wijk op te knappen en 
te veranderen in mooie tuintjes of bloemperkjes. 

Toen ik ervan hoorde schoot me meteen een bizar 
idee te binnen: de bouwput op het has-terrein 
omvormen tot een beschermd natuurgebied zo-

dat daar geen flats meer gebouwd mogen worden. 
Een vliegende start is er al, omdat er op de zandvlakte 
van de bouwput nu al meer gras en onkruid staat dan 
op nationaal park de Drunense duinen. Maar hoeveel-
heid is in dit geval niet genoeg. We moeten de natuur 
een handje helpen. En hierbij biedt guerrilla-tuinieren 
ons uitkomst. 
Een groepje wijkbewoners, we noemen ze voor het ge-
mak maar even bloemperkrebellen, ontketenen midden 
in de nacht in een Muntel-eco-revolutie. Het has-terrein 

Hobbelnieuws

wordt vol geplant met exotische en uit Nederland geëmigreerde 
planten. 
De volgende dag laten we het terrein onderzoeken door een 
plantendeskundige. Die zal dan de ontdekking van zijn leven 
doen, en binnen enkele weken zal het terrein overspoeld wor-
den door hordes van hoogfronsende, achterhoofdkrabbende 
bio-vega-eco-logen. Deze biobrigade zal zonder twijfel van de 
unieke vegetatie overtuigd zijn, en het has-terrein krijgt de status 
beschermd natuurgebied. Voilà, weg bouwput, nationaal park de 
Muntelse duinen is geboren.
De gemeente kan een andere locatie gaan zoeken voor de ge-
plande bebouwing.
Helaas, het is slechts een bizar idee, tot mislukken gedoemd, leuk 
voor een column misschien, maar meer ook niet.
Ik wil U daarom niet aanzetten tot bloemperkrebellie of een eco-
revolutie. Als U op het has-terrein midden in de nacht illegaal 
plantjes gaat zetten, dan heeft U dat idee niet van mij.

Wim van den Berg

OPROEP
400 kinderen zijn nu lid van de Hobbel – 
Er zijn dringend meer vrijwilligers nodig!

De Hobbel wordt draaiende gehouden 
door enkele vrijwilligers en één betaal-
de kracht. Met 400 ingeschreven kinde-

ren is dat te weinig geworden: er zijn dringend 
meer vrijwilligers nodig.  Is uw kind ook inge-
schreven? Dan zouden we graag een bijdrage 
van u vragen in tijd en enthousiasme; tenslotte 
kunnen uw kinderen gratis speelgoed lenen en 
van het vernieuwde plein gebruik maken. 

U bepaalt zelf wat u wilt doen
Het wordt ouders die willen helpen zo gemak-
kelijk mogelijk gemaakt: u bepaalt zelf hoe 
vaak en wanneer u beschikbaar bent en wat u 
dan wilt doen. In de vrijwilligersagenda die in 
de Hobbel ligt, geeft u aan op welke dag en tijd 
u kunt komen helpen. Dit hoeft dus niet elke 
keer dezelfde dag en tijd te zijn. De eerste keer 
dat u komt meewerken, is er altijd een ervaren 
iemand aanwezig die kan helpen. Kom gewoon 
langs bij de Hobbel en schrijf u in! Geef dan wel 
even door middel van een 1 achter uw naam 
aan dat het om een eerste keer gaat. Hebt u 
vragen, dan is onze beheerder Laurenzo altijd 
bereid deze te beantwoorden.

Hier wat voorbeelden van wat u zou kunnen 
doen, en misschien heeft u nog andere ideeën:

Uitleenvrijwilliger
Bij De Hobbel kunnen kinderen uit de wijk met 
hun (gratis) Hobbelpas allerlei speelgoed lenen. 
Om de grotere spelmaterialen te lenen, kun-
nen kinderen speciale munten - zogenaamde 
taxen - verdienen door eenvoudige klusjes te 
verrichten, zoals schoonmaken van het plein of 
helpen van andere kinderen. Wij zijn op zoek 
naar vrijwilligers die zo nu en dan een paar uur 
meehelpen met de uitleen van spelmateriaal.

Actievrijwilliger 
Regelmatig worden door Welzijnsonderne-
ming Divers kinder- en jongerenactiviteiten op 
het plein georganiseerd waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de Hobbel. Daarnaast vinden er 
op het plein evenementen plaats voor jong én 
oud waaronder het jaarlijkse Wijkfeest, de Kin-
dervakantieweek en het versieren van de Kerst-
boom. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om tijdens deze activiteiten de 
handen uit de mouwen te steken.

Pleinvrijwilligers
Tijdens openingstijden van de Hobbel zijn er 
vaak heel veel kinderen op het plein aan het 
spelen. Als pleinvrijwilliger van de Hobbel kun 
je met (groepjes van) kinderen bijvoorbeeld 
een spel spelen, sporten, een wedstrijdje orga-
niseren of als aanspreekpunt in Hobbelkleding 
aanwezig zijn voor vragen en ondersteuning.

Voor specifieke vragen over vrijwilligerswerk 
Ank Zeeuwen, 073-612 06 04.

AANKONDIGING 
Hobbel Wijkfeest op 7 
september – een kans 
voor Wijktalenten!
Het Wijkfeest wordt dit jaar 
weer heel gezellig en druk. 
Natuurlijk is er weer een 
programma met
- een rommelmarkt
- kinderactiviteiten, waar-
onder schmink
- jongerenactiviteiten.

Maar het Wijkfeest krijgt 
dit jaar een extra feestelijke toevoeging met 
een open podium, een mogelijkheid voor wijk-
bewoners om iets te laten zien in de vorm van 

een act, voor-
stelling, dans, 
toneel, mu-
ziek, zang of 
zelfs catering. 
Een kans voor 
iedereen, jong, 
oud, Turks, 
Pools, Marok-
kaans, Neder-
lands of welke 
nationaliteit of 
achtergrond dan 
ook. Het kan iets 

van dans of muziek zijn, maar ook iets 
creatiefs/ kunstzinnigs of lekkere hapjes waar-
van je vindt dat je buurtgenoten die toch echt 
een keer geproefd moeten hebben. Alles kan!

toneel, mu
ziek, zang of 
zelfs catering. 
Een kans voor 
iedereen, jong, 
oud, Turks, 
Pools, Marok
kaans, Neder
lands of welke 
nationaliteit of 
achtergrond dan 
ook. Het kan iets 

Geef je op via dehobbel@planet.nl , of ga ge-
woon even langs bij de Hobbel tijdens ope-
ningstijden. 

Er liggen ook inschrijfformulieren bij Cafetaria 
de Taxander. Over wat er precies mogelijk is en 
een eventuele onkostenvergoeding wordt dan 
door de feestcommissie contact met je opge-
nomen.
Bellen kan ook: 

Speluitleen / Fietsenstalling De Hobbel ,Taxan-
driaplein 60, 5212 TZ ‘s-Hertogenbosch 
073 - 612 66 43 (tijdens openingstijden) 
dehobbel@planet.nl

Zet het vast in je agenda! 7 september van 
twaalf tot vijf uur.

Waterkiekjes
Juul, Eline, Marie, Michael, Arianne en Ma-
rike uit groep zes van de Kameleonschool 
fotograferen in het Prins Hendrikpark. 

De fotografielessen zijn onderdeel van 
het project Waterkiek, waarin juf Ria 
en gastdocenten van Artots de kinde-

ren van alles leren over het belang van schoon 
drinkwater, rioleringssystemen, waterbespa-
ring en stijging van de zeespiegel. Maar ook de 
geschiedenis van de fotografie, perspectiefte-
kenen en bruggenbouwen komen aan bod. De 
kinderen zijn enthousiast: ‘Het is leuk om foto’s 
te maken en tegelijk ook veel nieuwe dingen 
te leren!’  De resultaten van het project worden 
in september verwerkt in een tentoonstelling 
op school.

Column



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. 

   

Kom je (weer) 
buiten spelen?

Motie Dialoog

De gemeente is van plan het Prins 
Hendrikpark opnieuw in te richten.  
Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling  
van een wijkspeelplaats op de hoek van  
de Geldersedam en de Westenburgerweg. 
Zoals u waarschijnlijk weet zal de huidige 
speelvoorziening aan de Westenburgerweg 
worden verplaatst naar deze plek (zie rode 
pijl). De nieuwe wijkspeelplaats wordt zo 
ingericht dat deze voor alle leeftijden leuk  
en interessant wordt. Dus niet alleen voor 
kinderen, maar ook voor volwassenen.  
Bij de aanleg zal er veel aandacht zijn voor de 
integratie van de wijkspeelplaats in het park. 
William Jans en Ruben Blok van de Gemeente 
Den Bosch zullen bij hun ontwerp uitgaan  
van de resultaten van een onlangs gehouden 
enquête onder ruim 2000 bewoners van  
de wijk. Die enquête heeft veel reacties 
opgeleverd en hieruit zijn goede suggesties 
gekomen. Zo zal in de nieuwe wijkspeelplaats 
een Jongerenontmoetingsplaats (JOP) worden 
opgenomen, komt er een afgeschermd 
gedeelte voor de allerkleinsten en kunnen 

ook ouderen terecht om wat rond te 
wandelen of op een bankje te zitten. William 
en Ruben willen de bewoners wel actief bij 
het ontwerp van het park blijven betrekken. 
Zij hadden daarom in de enquête de vraag 
opgenomen of bewoners plaats wilden 
nemen in een werkgroep. Uit de respons 
bleek dat daar veel animo voor was.  
De werkgroep kan dan ook binnenkort 
samengesteld worden. 
Als u deze krant leest, heeft waarschijnlijk 
juist, op donderdag 19 juni, een openbare 
informatieavond in het Ds. Piersoncollege 
plaatsgevonden over de plannen voor  
het hele park, uiteraard inclusief de 
wijkspeelplaats. Als alles meezit, kan de 
gemeente nog dit jaar starten met de 
herinrichting van het Prins Hendrikpark. 

In mei 2006 kwam een groep belangstellende 
autochtonen naar de Arrahmamoskee 
gefietst. Ze werden met open armen 
ontvangen in de prachtige ruimte, kregen 
voorlichting over alles wat ze maar over  
de Islam wilden weten en gingen na nog  
een gastvrije ontvangst bij Aziz en Samira  
van la Cocotte weer opgetogen naar huis. 
Initiator van dat evenement was Ewout 
Muntz, die als lid van de Wijktafel van onze 
wijk gehoor gaf aan een oproep van B&W:  
de wijktafels werden uitgenodigd om vorm 
en inhoud te geven aan de uitvoering van  
de Motie Dialoog, een poging om de dialoog 
tussen autochtone en allochtone burgers op 
gang te brengen.

Die regeling heeft maar een jaar bestaan, 
maar de Wijktafel wilde die positieve activiteit 
graag in ere houden. Inmiddels hebben Ewout 
Muntz en Said Makloufi daarom samen al drie 
van dergelijke ontvangsten georganiseerd 
volgens hetzelfde stramien. Said: “Ik was eerst 
een beetje argwanend, omdat ik bang was 
dat we daar alleen maar zaten omdat het 
politiek wenselijk was.  
Maar intussen zie ik dat het om iets diepers 
gaat.” Ewout: “Het gaat inderdaad om 
onderling begrip en om kennis van zaken, 
ook voor de Wijktafel. Daar worden we 
allemaal beter van.”
Een tweede soort activiteit staat inmiddels  
op de planning: een paar keer per jaar zal  

een groep buurtbewoners samen met de 
gastheren van de moskee bij elkaar komen 
om te praten over wat er op dat moment  
ook maar actueel is. 

Ook de jongere leden van de moskee hebben 
interesse opgevat voor dit soort initiatieven. 
Eén daarvan is Abdel Halim El Barnichi,  
die de derde bijeenkomst in de moskee 
leidde. Tot genoegen van zijn oud-docent  
van het Koning Willem I College, Ewout 
Muntz, gaat hem zoiets prima af: “Toen hij 
mijn leerling was, hadden we al discussies 
over de onderwerpen die hier aan de orde 
kwamen. Leuk om dat hier voort te kunnen 
zetten!”

Buurtbewoners die ook graag eens zo’n 
kennismakingsbezoek aan de moskee willen 
brengen (de volgende gelegenheid is in 
september), of die zouden willen deelnemen 
aan een gespreksbijeenkomst, kunnen zich 
opgeven via het emailadres van de wijkkrant: 
wijkkrant@home.nl 
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Van Berckelstraat 67-69
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Acupunctuur
J. van Roessel
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Antoon der Kinderenlaan 7
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Tel. 073 - 613 53 18

 
 

 
 
 

     
 

    
   

   
 

    
 

 
 

 
 
 

 

Tips

Ga je weer naar
het strand dit jaar?

Nee, dit jaar heb ik een
hele andere vakantie!

Dit jaar maak ik een
zware voettocht.

Sportief!  Waar
ga je wandelen?

rondom huis, want ik
heb mijn voet gebroken.

hoezo dan?

  vakantie in de wijk door Wim van den Berg

Actie hondenpoep

De actie tegen de hondenpoep op het Taxan-
driaplein van de kinderraad is zeer geslaagd. De 
kinderraad heeft alleen maar positieve en en-

thousiaste reacties ontvangen. Velen vonden het een 
leuke en goed opgezette actie. Dat kwam vooral omdat 
het een actie van kinderen zelf was, de door hen zelf 
bedachte spreuken zo grappig waren, en het honden-
poep verbodsbord van Vivian erg mooi is geworden. 
Loco burgemeester Geert Snijders heeft het bord ont-
huld. Ook hij reageerde heel positief, en 
bood spontaan aan zijn handtekening 
op de actielijst te zetten. Over enkele 
maanden komt hij zelfs kijken of de 
actie is geslaagd!
Er hangen nu een paar borden op 
het plein, en het is al duidelijk te 
merken dat het
geholpen heeft. Alleen een 
enkele stiekemerd laat in het 
donker nog zijn hond uit op het 
plein. Meer over deze actie kun 
je lezen op de website van de 
kinderraad. Ook waar de honden 
wel uitgelaten mogen worden!  
www.kinderraaddehobbel.com 

KINDERVAKANTIEWEEK 

Op 7 juli begint het weer, de kinderva-
kantieweek in de wijk Muntel/Vliert/Or-
thenpoort.

Van maandag 7 t/m donderdag 10 juli zijn er 
allerlei leuke activiteiten op en rond het Taxan-
driaplein. Het thema van 2008 is: “De Olympi-
sche spelen”. Het volledige programma
kun je bekijken op: www.divers.nl.

Wilt u zich inzetten voor de kinderen uit de 
wijk, en er samen met de andere vrijwilligers 
en de kinderen een leuke week van maken? Wij 
zoeken nog een aantal vrijwilligers voor deze 
activiteit. Als u interesse heeft kunt u contact 
opnemen met Wim Huiskamp door een mail-
tje te sturen naar w.huiskamp@divers.nl of te 
bellen naar 06-21593823.
We maken er weer een leuke week van!

Wim Huiskamp
Kinderwerk Divers welzijnsonderneming

7 september pleinfeest Taxandriaplein
20 september landelijke sportactiviteit 
van de Richard Krajicek Foundation op 
het Taxandriaplein. Deze activiteit wordt 
georganiseerd i.s.m. servicepunt sport 
en bewegen.

Vroege oranjekoorts

Met koninginnedag was er dit jaar weer een 
versierde fietsoptocht door de wijk. Onderweg 
hadden de kinderen geluk dat in de Busschie-
terstraat de oranje voetbalkoorts al op 30 april 
was uitgebroken. Daardoor was dat gedeelte 
helemaal versierd met oranje vlaggetjes. Dat 
maakte de tocht nog feestelijker.

De kinderraad
We hebben met de kinderraad twee activiteiten ge-

organiseerd voor de kinderen op het Taxandria-
plein. Op woensdagmiddag 16 april was er een 

skeelerwedstrijd voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De drie 
kinderen die het snelste waren kregen een prijs en een di-
ploma. Er deden ongeveer 35 kinderen mee aan de wedstrijd.
De hardloopwedstrijd was op woensdagmiddag 28 mei voor kin-
deren van 6 t/m 12 jaar. Hier moesten de kinderen heen en weer rennen over het 
plein. De drie snelste renners mochten een prijsje uitzoeken. Aan deze wedstrijd 
hebben 25 kinderen meegedaan. De activiteiten zijn goed gegaan, en de kinderen 
vonden het ook leuk. Daarom gaan we met de kinderraad volgend jaar door met 
deze activiteiten op het plein.                                                                                           
                                                                                                                                                          De kinderraad
Wil je ook meehelpen met het bedenken en organiseren van spelen, acties en acti-

viteiten? Je kunt nog lid worden van de kinderraad. Vraag bij de Hobbel om meer 
informatie, of kijk op onze website: www.kinderraaddehobbel.com

K o o k c l u b !
Op 8 oktober starten we weer met de kookclub, voor jongens en 
meisjes van 8 t/m 12 jaar.  In de jeugdruimte van ‘de Slinger’ zijn 
8 kooklessen waar we heerlijke gerechten bereiden en natuurlijk 

ook opeten! Het thema is: vegeta-
risch koken (dus zonder vlees en vis). 
De kosten per persoon zijn € 15.- 
(totaal). 

Wil je meedoen?
Meld je dan aan bij Wim Huiskamp,
Telefoon: 06-21593823
e-mail: w.huiskamp@divers.nl
Er kunnen 8 kinderen meedoen.
Wij hopen jou te zien op 8 oktober!

                                                                Wim Huiskamp
                                                                Kinderwerk Divers welzijnsonderneming

Skeelerwedstrijd hardloopwedstrijd

Het poortje

Op 5 april is de jeugdunit in de Orthenpoort 
feestelijk geopend. Het was een groot op-
gezet feest, met een rodeostier, een spring-

kussen, optredens, diverse kinderspelen, popcorn, 
suikerspin, lekkere broodjes, zelfgebakken koekjes 
van de buitenlandse moeders, en nog meer ver-
snaperingen. De unit werd officieel geopend met 
het onthullen van de naam door wethouder Bart 
Eigeman. De naam van de jeugdunit is voortaan 
“het Poortje” en is bedacht door Roy Brouwer.

Helaas hielp het weer niet mee, want het regende 
vaak. De vuurspuwer en de countrydansers lieten 
zich er niet door tegenhouden maar traden ge-
woon in de regen op. Daardoor viel de dag niet in 
het water, en werd het toch een geslaagd buurt-
feest. dancing in the rain




