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

U zorgt voor een ander? Wie zorgt voor u?
Veel mensen van jong tot oud zorgen voor een 
zieke partner, voor vader of moeder die het zelf 
niet meer redt, voor een gehandicapte zoon of 
dochter, voor een vriend of vriendin, of voor een 
goede buur. Deze hulp uit liefde of persoonlijke 
betrokkenheid wordt ‘mantelzorg’ genoemd. 
De zorg kan zo zwaar zijn, dat de mantelzorger 
er zelf aan onderdoor dreigt te gaan, of niet 
weet waar men ondersteuning kan halen.

Het doel van het Mantelzorgcafé: ontmoeting, 
ontspanning en informatie.
Waar: In Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas 
van Leijdenstraat 27, Den Bosch.
Wanneer: Iedere derde donderdag van de 
maand.
Tijd: van 13.15 uur tot 15.30 uur.

16 oktober:  Thema Bosch gedoe! 
20 november:  Thema Wie het weet mag het
 zeggen.
18 december:  Thema Crea-Kerst

Voor meer informatie: Steunpunt Mantelzorg 
Divers met medewerking van gezondheids-
centrum Samen Beter, telefoon: 073-6 12 83 84 
(Infolijn voor ouderen en mantelzorgers) iedere 
werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
E-mail: steunpuntmantelzorg@divers.nl. 
Website: www.divers.nl .

Sensoor 
Echte aandacht in een goed telefoon- of chat-
gesprek.
Sensoor was voorheen SOS Telefonische Hulp-
dienst Noord-Brabant. Voor iedereen die daar 
behoefte aan heeft, zitten professioneel ge-
trainde vrijwilligers van Sensoor met echte aan-

dacht klaar voor een vertrouwelijk en anoniem 
gesprek. Dat kan dag en nacht door middel van 
telefoon, chat of e-mail, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Iedereen kan bellen met 0900 – 0767 
(5 ct/m). Het is ook mogelijk te chatten of te e-
mailen via www.sensoor.nl/brabant .

Boeiend en zinvol werk als vrijwilliger bij Sen-
soor
Voor vrijwilligers biedt Sensoor een uitgebrei-
de basistraining en goede professionele bege-
leiding. “Het is boeiend en zinvol werk en door 
de maandelijkse trainingen vergroot ik mijn 
luistervaardigheden. Dus heb ik er zelf ook wat 
aan,” zegt Ellen, vrijwilliger sinds 1999.

Sensoor heeft heel hard nieuwe vrijwilligers 
nodig om de 24-uurs bereikbaarheid van de te-
lefoon- en chatlijnen in heel Noord-Brabant te 
kunnen waarborgen. Geïnteresseerden kunnen 
voor meer informatie terecht op www.sensoor.
nl/brabant.nl . Een informatiepakket met een 
brochure bestellen kan via 073- 614 00 48 of via 
het landelijk nummer 0900- 0767 (5 ct/m).

Weerbare Bewoners
Onder die titel organiseert de gemeente deze 
herfst een drietal (gratis) bijeenkomsten voor 
bewoners uit de Muntel en Vliert. Wijkbewo-
ners leren op deze avonden hoe ze hangjonge-
ren moeten aanspreken op gedrag, wat je wel 
en niet moet zeggen. 
Veel aandacht is er voor het bespreken van ei-
gen ervaring in aanwezigheid van enkele des-
kundigen. De bedoeling is dat bewoners zich 
na afloop wat minder onzeker en meer veilig 
voelen op straat in hun wijk. 
De bijeenkomsten zijn in de wijk op drie dins-
dagavonden, maar niet in de herfstvakantie.
Informatie en opgeven (voor wie dat nog niet 
gedaan heeft): ben.bloem@digiwel.nl , 06 547 83 
846.

Nina van den Heuvel vond deze keer de rotonde op de Aartshertogenlaan het mooiste plekje van de wijk. 
Dat komt vooral door het kunstwerk dat onbekenden daar hebben geplaatst. ‘Het is een protest tegen de 
vervuiling door het autoverkeer, waardoor het broeikaseffect ontstaat en de ijsberen op de noordpool 
niet meer kunnen overleven. Ik hoop dat het kunstwerk daar nog lang mag blijven staan, om ons daar 
aan te herinneren’.
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!

Uitbreiding Jongeren-
opvang Jan Schöfferlaan
Sinds december 2006 is in het pand Jan Schöfferlaan 1 de nachtopvang voor jongeren van de 
Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) gehuisvest. Vanaf 1 oktober a.s. zal ook de dagop-
vang en de hulpverlening voor jongeren in dit pand worden gevestigd. Het College van B en W 
is hiermee akkoord gegaan omdat het de opvang van jongeren ten goede komt en omdat de 
huidige voorziening geen hinder in de buurt geeft. Tijdens huis-aan-huis bezoeken in de Jan 
Schöfferlaan  is al met veel omwonenden over de plannen gesproken.

Nachtopvang nagenoeg geen overlast

Tot enkele jaren geleden was in de Jan 
Schöfferlaan een opvangvoorziening van 
Exodus gevestigd, bestemd voor men-

sen die pas ontslagen zijn uit de gevangenis. 
Dat is toen in samenspraak met de buurt tot 
stand gekomen. Toen Exodus verhuisde naar 
het klooster in de Sonniusstraat is het pand ge-
huurd door de SMO en is hier een nachtopvang 
voor maximaal tien jongeren georganiseerd. In 
de Wijkkrant van januari 2007 is daar al over 
bericht.
Uit meldingen en de gesprekken blijkt dat in de 
afgelopen jaren, op enkele beperkte incidenten 
na, geen overlast geweest is voor de buurt. De 
SMO heeft deze signalen direct opgepakt, met 
goed resultaat.

Nu ook dagopvang en hulpverlening
De nachtopvang voor jongeren verandert niet. 
In het pand worden jongeren (zo kort moge-
lijk) opgevangen en begeleid naar een nieuwe 

situatie. De jongeren die worden opgevangen, 
kunnen in de nachtopvang terecht van 16.00 
uur tot 09.00 uur. Met ingang van 1 oktober a.s. 
zullen ook de dagopvang en hulpverlening, die 
nu in de Watertoren plaatsvinden, in dit pand 
komen.

Hulp op maat
De cliënten zijn jongeren van 18-23 jaar met 
meervoudige problematiek. Een aantal hier-
van verblijft in de nachtopvang, een groot deel 
woont zelfstandig, thuis of elders. Het zijn jon-
geren die vaak de aansluiting hebben verloren 
met reguliere hulpverleningsinstellingen. Er 
wordt hulp op maat geboden, gericht op scho-
ling of werk, financiën, sociale vaardigheden 
en andere persoonlijke vragen. Als er sprake is 
van overheersende psychiatrische- of versla-
vingsproblematiek wordt samengewerkt met 
Reinier van Arkel en Novadic-Kentron. Jonge-
ren met deze problemen kunnen geen gebruik 
maken van de nachtopvang.

Regels voor gedrag in de buurt
Overdag kunnen jongeren gebruik maken van 
de inloopfunctie. Daar worden zij opgevangen 
en gericht begeleid. Verspreid over de hele dag 
betreft het ongeveer 25 jongeren.. Ook met 
deze jongeren wordt, bij binnenkomst, een ge-
dragsregelement besproken en afgesproken, 
waarin ook het gedrag in de buurt nadrukkelijk 
wordt genoemd. 

Met het Marokkaans consulaat is afgesproken 
dat de ruimte tussen het consulaat en de Jan 
Schöfferlaan gebruikt kan worden als fietsen-

stalling, om te voorkomen dat er fietsen op het 
trottoir zullen staan. De binnenplaats van het 
pand is open voor de jongeren. Hierdoor zal 
geen groepsvorming op straat plaatsvinden. 
Dit zal overigens wel continu aandacht hebben 
van de medewerkers van de jongerenopvang 

Buurtbewoners kunnen altijd bellen
De SMO verwacht in de toekomst geen over-
last voor de buurt. In de afgelopen twee jaar is 
dit ook goed verlopen. De SMO hecht sterk aan 

een goede relatie met de buurt. Bewoners die 
vragen hebben of onverhoopt overlast ervaren 
van deze opvang,  kunnen  contact opnemen 
met 073–6146720 (overdag) of 073-7113800 
(‘s avonds en ‘s nachts). Zij zullen dan door 
een van de medewerkers van SMO te woord 
worden gestaan. Voor alle duidelijkheid: in het 
pand zijn 24 uur per dag medewerkers van de 
SMO aanwezig.

Ruud  Schouten, Clustermanager jongeren SMO

Het gebouw van de jongerenopvang aan de Jan Schöfferlaan.
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ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Divers Welzijnsonderneming:

Rogier van der Weydenstraat 2

5213 CA ’s-hertogenbosch

tel: 6124488

Wijkraad: tel: 6140203

Stichting De Hobbel: tel: 6126643

Wijkgebouw De Slinger: tel: 6144837

Wijkagent: tel: 0900-8844

Meldingen Openbare Ruimte en milieu-

klachten: tel: 6155555 

Afvalstoffendienst: tel: 6280500
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Internationale kookervaring   
en reizen als  inspiratiebron 

Voor een originele invulling 
 van uw feest! 

Tapas          Kerstdiner / Buffet 
Indiaas               Private Dining 
Afrikaans               Luxe hapjes 
Franse keuken           Barbecue 

Chantal van Mook:06-52211459 
www.salsacatering.nl

Voeten zijn de basis van uw 
beSTAAN

Wees er dus zuinig op... 

  Basis tarief voetbehandeling € 19,00 
  Certificaat diabetes voet en reuma voet. 
  Certificaat behandeling schimmelnagels. 
  Bel voor een afspraak 073-6415109    

     Pedicurepraktijk 
                      Agnes Gründemann 
                      Lid Provoet 
                      v.R.v. Kessellaan 72 
                      5212 EH  
                      ‘s-Hertogenbosch 
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Even carspotten en je weet het…
Het aantal onzinnige reclames op televisie 
loopt goed in de pas met het aantal zenders 
dat de lucht in gaat. Van kinderen die hun 
best doen om geheime vlekken te maken op 
hun minst favoriete poloshirt tot de ontelba-
re pogingen van leningverschaffers om de 
onnozele burger voor lange tijd aan zich te 
verplichten. Tel daarbij op de nagesynchro-
niseerde schoonmaakmiddelenreclames en 
je romantisch begonnen televisieavondje is 
weer in no time gesteriliseerd.

Geen onbekende in de rij van meest idi-
ote reclames is die over het nieuwe fe-
nomeen Carspotten. U kent ze vast wel. 

We kennen de stoere versie met de vraag “Wat 
kost die auto van je baas?” en het antwoord 
“Geen commentaar” en de naïef onwetende 
versie van een blonde dame met veel te veel 
shoppingbags die op de vraag “Wat kost die 

auto?” antwoordt met “Oh, ik zou het niet we-
ten.” Voor een euro veertig kun je vervolgens 
de informatie over die gespotte auto krijgen. In 
mijn ogen nutteloos, totaal onzinnig en mislei-
dend. De gevraagde informatie is simpelweg 
gratis via Internet op te halen, het geld kun je 
je besparen.

Wat heeft deze ergernis nu met de wijk te ma-
ken zult u denken? Nu, dat zal ik u uitleggen. 
Ik vermoed dat een groep jeugdigen in onze 
wijk deze reclames verkeerd heeft opgevat. 
Ook zij kijken met verhoogde interesse naar de 
auto’s in onze wijk, maar deze vorm van cars-
potten richt zich niet op de maximumsnelheid 
en het bouwjaar van het voertuig, maar veel 
meer op de inhoud die in die auto’s is achter-
gelaten. De jeugdigen doen aan carspotting 
door zeer dicht, maar dan bedoel ik ook werke-
lijk zééééééér dicht, langs geparkeerde auto’s 

Iftar: maaltijd na het vasten

Vijfenveertig mensen uit de Muntel, Graafsewijk en Aawijk 
maakten op 12 september gebruik van de uitnodiging van 
het Marokkaans Comité Aawijk om samen de iftar-maaltijd 
te gebruiken. Iftar is de avondmaaltijd waarmee de dagelijk-
se vasten tijdens de Ramadan wordt afgerond.
Veel moslims in onze wijk doen mee aan de vastenmaand (de 
Ramadan). Dit jaar is de Ramadan van 2 tot en met 31 sep-
tember. Tussen zonsopgang en zonsondergang wordt niet 
gegeten of gedronken en ook sex is dan taboe. 

De heer Imrollah Erdam van de Stichting Islam en Dialoog 
vertelde de aanwezigen over de betekenis van de Ra-
madan en de dagelijkse iftar-maaltijd voor moslims. Hij 

legde uit dat vasten een oefening is in zelfbeheersing en dat je 
door te vasten meer begrip krijgt voor mensen die honger heb-
ben. De maaltijd aan het eind van zo’n soms zware vastendag 
is een goede gelegenheid om bij elkaar op bezoek te gaan en 
gezellig met elkaar te eten. De gastvrijheid is tijdens deze dagen 
nog groter dan normaal.
Verschillende mensen hadden vragen voor de inleider. Is het niet 
moeilijk om je werk te doen of naar school te gaan als je de hele 
dag niets eet? Hoe komt het dat de Ramadan elk jaar op een an-
dere tijd plaatsvindt? Mogen kinderen ook vasten?

Vervolgens hadden de aanwezige moslims gelegenheid om 
te bidden en daarna kon iedereen genieten van allelei typisch 

Marokkaanse gerechten zoals harira, kofta en allerlei 
zoete hapjes.  

Aan het eind van de avond dankte wethouder Jetty 
Eugster de gastheren en –vrouwen  en zei dat ze er 
veel vertrouwen in heeft dat dit soort initiatieven bij-
draagt aan onderlinge betrokkenheid van wijkbewo-
ners. 

De heer Acharki van het organiserende Marrokaans 
Comité Aawijk keek tevreden terug op de avond. Het 
Marokkaans comité zou met deze gezamenlijke iftar-
maaltijd graag een nieuwe traditie in gang te zetten 
en hoopt volgend jaar nog meer wijkbewoners over 
de drempel te krijgen.

Veel activiteiten van het Marokkaans Comité Aawijk 
vinden plaats in de Brede Bossche School aan de Graafseweg, 
maar het comité is ook actief in de Muntel, bijvoorbeeld in de 
wijkraad, bij het organiseren van een excursie naar de moskee 
voor niet-moslims en bij het jaarlijkse feest van de Hobbel. Het 
Marokkaans Comité zou graag nieuwe initiatieven in de Muntel 
ontplooien en zoekt daarvoor enkele nieuwe leden met een Ma-
rokkaanse achtergrond uit deze wijk. 
Voor informatie kunt contact opnemen met Dhr.Acharki, tel.06-
25090597  

Anja Hoffmann

Zoals altijd houdt de politie bekende woninginbrekers 
scherp in de gaten. Maar daarnaast zal de politie deze winter 
extra wijkcontroles organiseren om woninginbraken tegen 
te gaan. Hierbij wordt in verschillende woonwijken het in- en 
uitgaande verkeer door politieposten gecontroleerd.

Wat kunt u doen?

De politie is op zoek naar burgers die in de periode van 1 
november 2008 tot 1 april 2009 4 à 5 avonden beschik-
baar zijn om te helpen bij een dergelijke controleactie in 

hun eigen wijk,. Tijdens een wijkcontrole controleert de politie 
alle in- en uitgaande voertuigen. Als meehelpende burger speelt 
u een belangrijke voorlichtersrol: u legt onder andere het doel 
van de controle uit en ook geeft u preventietips en -adviezen aan 
uw wijkgenoten. 
 
Aanmelden!
Heeft u interesse om mee te 
helpen bij een wijkcontrole, zo-
dat inbrekers in uw wijk kunnen 
worden aangepakt? Stuur dan 
een e-mail naar: wijkcontroles@
brabant-noord.politie.nl. Ver-
meld hierin uw naam, adres en 
telefoonnummer. Er zal uiter-
aard een kort antecedentenon-
derzoek plaats vinden naar uw 
persoon.(Dat wil niet zeggen dat 
u nooit een bekeuring mag hebben gehad om deel te nemen).

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met me op 
via onderstaand telefoonnummer!
Belt u op het moment dat ik niet in dienst ben? Dan bel ik u zo 
spoedig mogelijk terug.

T. van Krieken, Buurtcoordinator Muntel Vliert/Orthenpoort
Tel: 0900-8844 Email: wijkcontroles@brabant-noord.politie.nl 

te fietsen om te kijken of ze daar interessante 
zaken in kunnen ontdekken. De een fietst, zijn 
kornuit zit achterop en neemt goed de tijd om 
te speuren naar laptops, tassen, portemonnees, 
geld, tomtoms of telefoons. Ook is er een lo-
pende variant van het carspotten. In dat geval 
loopt er een links en een ander rechts lang de 
spotcar. Zogenaamd druk in gesprek, maar het 
vermoeden bestaat dat het gesprek maar een 
onderwerp betreft: “What’s in it for me?” Een 
enkeling is zelfs zo gegrepen door deze nieu-
we trend dat hij gewoon zijn handen tegen het 
raam plaatst om op zijn gemak naar binnen te 
kijken. En dat is vast niet om de kilometerstand 
te weten te komen. 

Natuurlijk, je goederen in je auto achterlaten is 
niet verstandig maar de wijze waarop de cars-
potters te werk gaan, is overduidelijk zichtbaar 
en voor niemand te negeren. Zou het niet mooi 

De politie pakt inbrekers in 

de wijk aan: helpt u mee?

Samen 
tegen Inbrekers

zijn als in een wijk die zo dicht bij het politiebu-
reau ligt de ordehandhavende bikers nu eens 
dezelfde interesse voor onze auto’s aan de dag 
zouden leggen bij het fietsen door de wijk? En 
wanneer zij in plaats van met elkaar te keuve-
len en over de hoofdwegen te fietsen eens kris-
kras door de wijk gingen om zo de carspotters 
te spotten? 
Daar zou ik nou wel eens reclame voor willen 
maken…… 

Yvonne Schelle-Melis





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

P R I N T B E S T
D R U K K E R I J

K E R K D R I E L

Tel. (0418) 63 63 63 E-mail: info@printbest.nl

Ik ben Sanne Derks en 
ik ben 19 jaar. Ik doe 
de opleiding Soci-

aal Cultureel Werk, het 
3e leerjaar op het Ko-
ning Willem 1 college 
in ‘s-Hertogenbosch. 
Als hobby geef ik dans-
les aan meisjes van 4 t/m 9 
jaar.  En sinds kort zit ik ook op voetbal. In een 
heel nieuw dameselftal. De meesten van ons 
hebben nog niet eerder gevoetbald, dus dat is 
extra leuk. Ik loop sinds kort stage bij welzijns-
onderneming Divers. Daar ben ik stagiaire van 
kinderwerker Wim Huiskamp voor 16 uur. Ik heb 
voor kinderwerk gekozen omdat ik met kinde-
ren werken erg leuk vind. Ik ga meehelpen bij 
het uitvoeren en organiseren van activiteiten. 
Tot nu toe bevalt het me erg goed bij Divers en 
ik hoop nog veel leuke activiteiten mee te kun-
nen maken.   

Groetjes, Sanne Derks

De Kinderraad
Hoi, wij zijn van de kinderraad. Op dit mo-

ment zijn we met drie meisjes en drie jon-
gens. We gaan dit jaar dit jaar heel veel lol 
maken en dit wordt de beste kinderraad die er 
ooit geweest is!
We hebben al heel veel leuke en goede ideeën 
bedacht.

Kaylee en Richelle kindervakantieweek
In de eerste week van juli organiseerde Divers 
in samenwerking met stichting De Hobbel de 
jaarlijkse kindervakantieweek.
76 kinderen hebben deze week, vol knutsel, 
spel en vooral sportactiviteiten, hun Olympi-
sche talenten kunnen laten zien. Mede dankzij 
een fantastisch team van vrijwilligers uit de wijk 
is de kindervakantieweek ook dit jaar weer suc-
cesvol verlopen. Hartelijk dank aan iedereen!

vrijwilligers gevraagd
Dit enthousiaste team vrijwilligers is op zoek 
naar nieuwe mensen die volgend jaar een of 
meerdere dagen, maar vooral ook in de voor-
bereiding mee willen helpen. U kunt zich hier-
voor aanmelden via: 
Telefoon: 06-21593823
e-mail: w.huiskamp@divers.nl.

Wim Huiskamp

Kookclub.
Op 22 oktober starten we weer met de 
kookclub voor jongens en meisjes van 8 
tot 13 jaar. In ‘de Slinger’ leer je in 8 kookles-
sen van 17.00 tot 19.00 uur hoe je heerlijk 
kunt koken, want we gaan het ook samen 
opeten natuurlijk! Het thema is deze keer: 
“vegetarische gerechten”. De cursus wordt 
gegeven door Pauline en Sanne, stagiaires 
van Divers, en Wim Huiskamp. Het kost 15 
euro per persoon. Inschrijven kan t/m 17 
oktober. Zorg dat je op tijd bent, want er 
kunnen maar 8 kinderen meedoen. Aan-
melden kan bij: 
Wim Huiskamp
Kinderwerk Muntel/vliert/Orthenpoort
Divers Welzijnsonderneming
Telefoon: 06-21593823
e-mail: w.huiskamp@divers.nl
tot dan! Pauline, Sanne en Wim.

TIPS: 
        
3 December: Divers organiseert weer een 
Sinterklaasmiddag in de Slinger.         
December:  kerstboomactiviteit van de  
Hobbel,  Divers en de kinderraad op het 
Taxandriaplein.

herfst door Wim van den Berg

het wordt wel 
ongezellig vroeg 
donker als 
het waait
in de herfst. 

ik ga naar binnen
want er is storm 
op komst!

nou, ik ben niet
bang voor zo’n
klein briesje. 

als jij straks een
zware tak op je
hoofd krijgt praat
je wel anders !

Ach, een takje of wat
blaadjes.  Wij mannen
kunnen daar wel tegen.

Hallo allemaal,
HALLO,
Mijn naam is Maartje Admiraal. Ik ben 23 jaar en heb de opleiding SPH (sociaal pedagogische 

hulpverlening) gevolgd aan de HAN hogeschool in Nijmegen. In Juni 2007 ben ik afgestu-
deerd en ik heb daarna 10 maanden vrijwilligerswerk in Afrika ‘Ghana’ gedaan.
Sinds Juni 2008 ben ik in dienst van Welzijnsonderneming Divers als jongerenwerkster in de wijk 
Muntel/Vliert/Orthenpoort en de Sintstraten. 
Vanaf September heb ik een 3de jaarsstagiaire CMV (hogeschool Avans ‘s Hertogenbosch), Mirna 
Schoones, die met mij voor 1 jaar meedraait in jullie wijk. 
In de wijk ben ik ambulant actief en begeleid ik wekelijks terugkerende activiteiten voor jonge-
ren.  Zoals een mannen- avond op dinsdagavond van 19.00 uur to 20.30 uur voor jongens van 11 
t/m 16 jaar, en op woensdagavond een Girlz chill out (meidenclub) van 19.00 uur tot 20.30 uur 
van meiden van 11 t/m 16 jaar.
 In samenwerking met Sport en bewegen vind het project ‘Doelbewust’ plaats 

op de woensdagmiddag. ‘Doelbewust’ is een voetbalproject waarin jongens/ 
meiden van 11 t/m 16 jaar uit de wijk deelnemen. Dit wordt geleid door 
Edwin Smulders van Sport en bewegen en Ossama El-Gaoui, en door mij 
vanuit Welzijnsonderneming Divers. 
Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt kun je contact met mij op-
nemen. Je kunt mij bereiken op: 06-46768123 of via de mail: m.admiraal@
divers.nl

Tot ziens in de wijk! 
Maartje Admiraal 

Zondag 7 september vond op het 
Taxandriapein weer het jaarlijkse 
Muntelwijkfeest plaats. Voor de 
jeugd stonden er een aantal leuke 
activiteiten op het programma 
zoals: haarvlechten (foto rechts), 
speksteenvijlen, (foto rechtson-
der), of verschillende kinderraad-
spelletjes (foto onder). Meer foto’s 
van het wijkfeest op de website: 
www.dehobbel.nlW

IJ
K

FE
ES

T


