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MEDEDELINGEN

“De eerste sneeuwvlokken van het jaar zijn altijd weer een bijzonder moment”, schrijft Wilma Bergen ons. 
“Vanuit mijn appartement in de Aartshertogenlaan zag de Vliert er bijna magisch uit. Dat kleine beetje 
sneeuw maakt de wijk nog mooier.” Daar zijn we het helemaal mee eens, Wilma. Hopelijk kun je komende 
maanden nog vaak genieten van dit prachtige winterse uitzicht.
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!

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

Kerstboomactiviteit Taxandriaplein
Op 20 december organiseert de Stichting Hob-
bel in samenwerking met Divers welzijnsorga-
nisatie weer de jaarlijkse kerstboomactiviteit. 
Iedereen is vanaf half 5 van harte welkom op 
het Taxandriaplein. Er zijn uiteraard weer lekke-
re hapjes, drankjes, vuurkorven en leuke spel-
letjes van de kinderraad. 

Avonden ‘Weerbare Bewoners’
Afgelopen herfst organiseerde de gemeente 
een drietal (gratis) bijeenkomsten ‘Weerbare 
Bewoners’ voor bewoners uit de Muntel en 
Vliert. De gemeente wil bewoners op deze ma-
nier ondersteunen, zodat ze zich wat minder 
onzeker en meer veilig voelen op straat in hun 
eigen wijk. 
Thema’s die aan bod kwamen waren: 
- Waarom lukt het jou niet goed om mensen 
die overlast veroorzaken op straat aan te spre-
ken?
- Beïnvloed de ander, begin met jezelf
- Grenzen stellen, een koud kunstje

De eerste drie bijeenkomsten waren een groot 

succes. Ben Bloem licht toe: “De 15 deelnemers 
hebben aan de hand van theorie en eigen er-
varing geoefend. Daarbij ging het niet alleen 
over overlast van Marokkaanse jongeren; ook 
de lastige buurman met zijn hond en vuilniszak 
kwam aan bod. Nu is het aan deelnemers om 
het geoefende in de praktijk te brengen.”
Wie meer wil weten: 
http://muntelvliert.wijkgerichtwerken.nl/

De redactie van de wijkkrant wenst iedereen fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 2009!

Roeivereniging komt in 2009 in beter vaarwater
De sloop van het oude en vooral gevaarlijke 
gebouw van roeivereniging ‘de Hertog’ aan 
de Citadellaan gaf een zucht van verlichting 
onder de omwonenden. Het was voor velen 
een doorn in het oog geworden. 
In 2009 wordt eindelijk het startsein gege-
ven voor de nieuwbouw.

Het nieuwe gebouw wordt van alle mo-
derne gemakken voorzien, maar toch 
zal hier en daar zeker een knipoog naar 

het verleden zichtbaar zijn. Voorheen stond op 
dit terrein namelijk een machinefabriek. Het 
nieuwe gebouw is een duidelijke verwijzing 
naar deze historie. 

Pas de deux
Door het gebruik van specifieke materialen 
wordt er een pas de deux gevormd van oude 
en nieuwe elementen. De architect heeft zijn 
uiterste best gedaan om het gebouw qua 
vormgeving goed in te passen in de omgeving. 
Zo zal er rondom het gebouw een parkachtig 
landschap aangelegd worden waar ook niet-
roeiers kunnen recreëren. 
Ook wordt de oude sortiebrug naar het deurtje 
op de Citadel hersteld en komt het vlot meer in 
de bocht te liggen. Hierdoor worden de zichtlij-
nen vanaf de Geldersedam in ere hersteld. 

Vele activiteiten
Het verlangen naar gewone, normale voorzie-
ningen in het pand bestond al lang. Goedwer-
kende en hygiënische douches, kleedkamers, 
zitgelegenheden en (beperkte) horecavoorzie-
ningen waren een must in het nieuwe ontwerp. 
Daarnaast komt er een ruimte voor de boten-
opslag, een ruime werkplaats voor reparaties 
en wordt er een sportruimte en bestuurskamer 
ingericht. Dat is ook wel nodig, want de roeiver-
eniging is met haar ruim 350 leden in de leef-
tijd van 14 tot 82 jaar een drukke vereniging. 
Op bijna alle dagen van de week zijn er in en 
rondom het gebouw activiteiten. 
In de toekomst worden deze activiteiten voor 
voorbijgangers nog meer zichtbaar dankzij de 
openheid van het terrein. 
Ook voor de wijk zelf is de nieuwbouw een op-
steker; de roeivereniging gaat zich er dan ook 
voor inspannen om een echt onderdeel van de 
wijk te worden.

Roeiclinics
Roeivereniging De Hertog wil zich met de 
komst van de nieuwbouw nog meer gaan rich-
ten op de jongere roeiers. Al jaren wil zij het 
jeugdroeien (vanaf 12 jaar) opstarten, maar het 
oude onderkomen was daarvoor niet veilig ge-
noeg. Niet alleen het jeugdroeien krijgt een im-
puls, ook het houden van roeiclinics wordt een 
nieuw leven ingeblazen. Bedrijven, scholen en 
verenigingen krijgen de mogelijkheid om op 
een ontspannen manier kennis te maken met 
deze mooie sport, uiteraard onder professione-
le begeleiding. De roeivereniging kan vanaf de 
thuisbasis diverse mooie tochten aanbieden. 
Zo kan men vanaf het vlot aan de Citadellaan 
in westelijke richting doorroeien tot aan Cre-
vecoeur, in oostelijke richting tot aan de A2 en 
in zuidelijke richting tot aan de meanderende 
Dommel.

Het nieuwe gebouw is van alle gemakken voor-
zien.

Via de website (www.rvdehertog.nl) kunt u zich 
aanmelden voor proeflessen.

Drijvende kracht
Het totaalpakket aan plannen van de roeiver-
eniging is ambitieus en er is nog heel wat werk 
aan de winkel voor het zover is. Uiteraard is de 
geplande nieuwbouw een kostbare aangele-
genheid. De roeivereniging heeft zelf veel geld 
gespaard, maar spreekt ook haar waardering 
uit richting de gemeente Den Bosch voor de 
(niet alleen financiële) steun die ze van die kant 
heeft gekregen. 
De belangrijkste drijvende kracht van de ver-
eniging zijn echter de leden zelf. Tegen de 
stroom in is ‘t kwaad roeien, maar ondanks alle 
vertragingen en tegenvallers bleven zij opge-
wekt en gemotiveerd. Zo zie je maar weer: als 
men roeit met de riemen die men heeft, kan de 
eindstreep toch ook gewoon gehaald worden.  

Yvonne Schelle

Rondom het gebouw wordt een parkachtig landschap aangelegd.



Colofon

De volgende krant zal half februari verschijnen

De redactie behoudt zich het recht voor stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Verschijnt gratis 5x per jaar

Redactie:  Anja Hoffmann, Anja van der Horst, 

 Anja van Kleef, Gonda van Mölken, 

 Jack Wolffensperger,  Wim van den Berg, 

 Yvonne Schelle-Melis, Rian Popeijus, 

 Angela Krimpenfort

Opmaak:  Cor van Dinther

Druk:  Drukkerij Printbest 

 Oplage: 3300

Verspreiding:  Vrijwilligers uit de verschillende wijken

Advertenties:  Tel: 06-14590542

Redactieadres:  Wijkgebouw De Slinger

 Jan Schöfferlaan 3

E-mail Wijkkrant:  wijkkrant@home.nl

Uiterste inleverdatum kopij: 5 januari 2009

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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Ondernemen in de Vliert loopt op rolletjes

Dat het in de Vliert goed ondernemen is, 
blijkt wel uit het feit dat steeds meer bedrij-
ven zich in deze wijk vestigen. De Vliert is 
volop beweging! Van oudsher kon je op de 
Aartshertogenlaan al terecht voor een wie-
lerwedstrijdje; eerst bij Leenheers en daar-
na bij Profile Breeman. Ook bij Wheely Wear 
in de van Gilsstraat zit het wel snor. Sinds 
kort zijn er nog twee nieuwe ondernemers 
de wijk binnengerold.

Het idee voor de ouderdomsshop kwam van de 
19-jarige Pieter Buitendijk. Hij schreef voor zijn 
managementopleiding een businessplan en 
richtte zich op ouderen die niet meer zo goed 
ter been zijn. Het plan was zo goed uitgewerkt 
dat hij, samen met zijn vader Pieter Buitendijk 
sr., daadwerkelijk het bedrijf opstartte. Per 
toeval zijn ze in mei 2008 in de Vliert terecht-
gekomen en ze zijn erg tevreden met de goed 
bereikbare locatie. De persoonlijke benadering 
is hun handelsmerk. Wie denkt dat de ouder-
domsshop synoniem is aan ouderwets heeft 
het overigens goed mis. De klanten, die in leef-
tijd variëren van 47 tot 88 jaar, kunnen hier zelfs 
voor een trendy oranje WK-rollator terecht.

Saris Sportshop
Een andere nieuweling die de wijk binnen is 
binnengerold, is de Saris Sportshop aan de Dr. 
Hermanstraat (nr.2). Na twee jaar een kleine 
webwinkel met ijshockeyartikelen te heb-
ben gerund, gingen Mari Saris en zijn vrouw 
Nel op zoek naar een groter onderkomen, het 
liefst zo dicht mogelijk bij de ijsbaan. Het is dan 
ook geen toeval dat ze op de Vliert zijn beland. 
Sinds augustus zijn ze de nieuwe onderburen 
van stomerij en hobbyshop Evelien en hebben 
ze de benedenverdieping van dit pand omge-
bouwd tot een spiksplinternieuwe sportwinkel. 
Na enkele maanden loopt het hier al op rolle-
tjes, getuige de grote hoeveelheid inline skates 
die hier over de toonbank gaat. Geen wonder 
overigens, want de Bossche inline vereniging 
Daredevils is hier vaste klant. Veel van diens le-
den zitten een paar meter verderop op de Santa 
Maria Mavo en komen na schooltijd graag even 
binnen voor advies, materiaal of zomaar een 

Ouderdomsshop

Is de scootmobiel op de rotonde u al eens 
opgevallen? Die is niet door een dronken 
mindervalide achtergelaten, maar hoort 

thuis bij de Ouderdomsshop aan de Aartsher-
togenlaan (nr.149). Deze winkel voorziet in de 
mobiele behoeften van de mindervalide en le-
vert onder andere scootmobiels en rollators. In 
Den Bosch zijn ze de enige particulier die deze 
vorm van vervoer aanbiedt. Nel Saris van Saris Sportshop.

Pieter Buitendijk.

Roefelen met groep 8 
van de Kameleon
Tijdens het roefelen kunnen kinderen van de basisschool kennismaken met verschillende be-
drijven en beroepen. Op vrijdag 14 november organiseerde Kinderwerk Divers in samenwer-
king met basisschool de Kameleon voor de derde keer een Roefeldag. 

In zeven groepen van vier leerlingen gingen 
ouders, leerkrachten en stagiaires op pad. Zij 
namen bij verschillende bedrijven een kijkje 

achter de schermen. 

Tomaten en kappers
Bij microtechnisch bedrijf Omron (Maaspoort) 
werd tijdens de rondleiding duidelijk hoe com-
ponenten op een printplaat worden geplaatst 
en mochten de kinderen zelf een printplaat 
maken. 
Drie andere groepen gingen de kas in bij een 
tomatenkwekerij. Volop kijken, ruiken en mini-
tomaatjes proeven met uitleg over biologische 
bestrijding. Het Koning Willem 1 College had 
de deuren van de ‘Salon’ opengezet, waar de 
kinderen onder begeleiding van studenten op 
oefenhoofden helemaal los konden gaan. 

Kogelvrij vest 
Bij Apotheek Schellekens in de Norem-
borghstraat mochten de kinderen zelf 
(samiak)pillen maken en ervaren hoe belangrijk 
het is om als apothekersassistente nauwkeurig 
te werk te gaan. 
Restaurant ’t Bosch Kwartiertje heeft aan de 
kinderen laten zien wat er allemaal in een res-
taurant gebeurt. Bij Flash Gym kregen de kin-
deren een rondleiding in het bedrijf en moch-
ten daarna zelf aan de slag op de toestellen en 
bloemisterij van Woensel had een bloemschik-
workshop voorbereid voor de kinderen. 

Wijkagent Theo van de Krieken leidde een aan-
tal kinderen rond in het politiebureau aan de 
Vogelstraat. Daar mochten ze niet alleen het 
cellencomplex bekijken, maar ook vingeraf-

gezellig praatje. Maar ook veel klanten van bui-
ten de stad weten de weg naar Saris Sportshop 
te vinden. Naast gezelligheid en kwaliteit staat 
deskundig advies voorop. Met meer dan 30 jaar 
ervaring weten Mari en Nel voor elk probleem 
een passende oplossing.    

Kortom: zowel jong als oud kan zijn geld laten 
rollen op de Aartshertogenlaan, er is keuze ge-
noeg. 
En laten we wèl wezen; geld moet ook rollen, 
anders hadden ze het wel vierkant gemaakt…

Rian Popeijus en Yvonne Schelle

drukken en foto’s maken en een heus kogelvrij 
vest dragen. 

Geslaagd
Het was een zeer geslaagde dag, vol nieuwe 
indrukken.  Alle kinderen, maar ook de bege-

Wijkagent Theo van de Krieken leidde een aantal kinderen rond in het politiebureau.

leiders hebben er volop van genoten! De kin-
deren zullen hun bevindingen nog in de klas 
presenteren.

Wim Huiskamp
Kinder/tienerwerk Muntel-Vliert-Orthenpoort 



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. 

   

Het nieuwe Nemiusklooster

Meldpunt Openbare Ruimte groot succes

Eind oktober zijn de omwonenden al 
uitgebreid geïnformeerd in een 
informatiebijeenkomst. Ongeveer dertig 
buurtgenoten waren daarbij aanwezig.

Twee functies
Wat gaat er gebeuren met het 
Nemiusklooster? Giovara Gibbes, consulent 

Wijk en Buurt van Zayaz, legt uit dat het  
om twee bestemmingen gaat. Een deel  
van het klooster wordt een trendy hotel  
met vijftien kamers, gericht op de actieve 
toerist, die graag wandelt en cultuur opsnuift. 
Het hotel krijgt een ‘duurzaam’ karakter;  
er worden bijvoorbeeld biologische  
produc ten geserveerd.

Een ander gedeelte is bestemd voor het 
project Kamers met Kansen, een woonvorm 
waar jongeren (tussen 18 en 25 jaar) op maat 
worden ondersteund in wonen, werken, 
leren, netwerkontwikkeling, vrije 
tijdsbesteding en andere vaardigheden die 
nodig zijn om de aansluiting met de 
samenleving te hervinden en te behouden.

Kansen voor jongeren
De bewoners van de twintig kamers van  
het project Kamers met Kansen betalen  
hun kamer vanuit hun normale inkomsten. 
Dat kan een studiefinanciering zijn of 
inkomsten uit een baantje. Ze moeten 
namelijk wel een dagbesteding hebben  
om deel te kunnen nemen aan het project. 
Dat kan bijvoorbeeld een schooltraject zijn  
of een baan. In het gebouw delen ze een 
aantal gemeenschappelijke faciliteiten,  
zoals woonkamers, badkamers en keukens. 
Overdag is er professionele begeleiding,  
’s avonds is er een zogenaamde ‘huismees ter-
plus’, die ook aan begeleiding doet.  
De jongeren kunnen maximaal twee jaar  
in het klooster blijven wonen.

Een stijlvol hotel
Het hotelgedeelte zal liefhebbers van 
bijzondere architectuur aanspreken; veel 
originele details, zoals het glas in lood,  
het prachtige trappenhuis en de kapel,  
zijn behouden gebleven en zorgen voor  
een speciale sfeer. De kapel wordt ingericht 
als een ruimte voor cursussen en verga-

deringen, waar ook omwonenden gebruik 
van kunnen maken. Dat geldt ook voor  
de restaurantfunctie en de prachtige 
kloostertuin, die overdag zal worden 
opengesteld.

Hetzelfde, maar anders
De orde van de Zusters van Liefde heeft  
zich altijd maatschappelijk opgesteld.  
Oudere wijkbewoners herinneren zich nog 
hoe ze ’s winters vaak erwtensoep kookten 
voor de passagiers van de bussen die langs-
kwamen. Voor sommige mensen was dat  
zo aantrek kelijk dat ze wel drie keer met 
dezelfde bus langskwamen. Vanwege die 
sociale gericht heid zijn de zusters dan ook 
enthousiast over de plannen, zowel over  
het hotel als over het jongerenproject.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angela Krimpenfort
Anja van Kleef

Het klooster van de Zusters van Liefde in de Nemiusstraat hoort al bij de Muntel vanaf de 
beginjaren. Woningbouwvereniging Zayaz heeft bijzondere plannen met het klooster.

Op 1 november 2008 bestond het Meldpunt Openbare Ruimte één jaar. In het eerste jaar van 
haar bestaan is het meldpunt ruim 20.000 keer gebeld. Elke dag nemen tientallen alerte burgers 
contact op met de medewerkers van het meldpunt over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, 
defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, illegale stort, verstopte straatputten en stankoverlast.

“Het aantal bellers groeit nog steeds”,  
vertelt Karin Claassen, die samen met haar 
collega’s Heleen Mulder en Doreth van Brakel 
de telefoontjes opvangt. “Voor burgers is  
het prettig dat ze niet hoeven uit te zoeken 
bij welke afdeling een klacht thuishoort.  
Wij sluizen de melding direct door naar 
bijvoorbeeld de afdeling Beheer Openbare 
Ruimte, de Milieupolitie, Stadstoezicht of  
een andere dienst.”

Snelle actie
“Vanochtend zijn er bijvoorbeeld veel 
meldingen binnengekomen over de 
gladheid”, gaat Karin verder. “Als er zout is 
gestrooid op de hoofdroutes en doorgaande 
fietspaden, gaat de gemeenten strooien op 
andere locaties. Niet iedere klacht kan direct 
worden verholpen. Een oliespoor op de weg 
vraagt om snel handelen, het opknappen van 
een bloembed kan wat langer duren.”

Hectisch
Heleen geeft eerlijk toe dat ze wel houdt  
van een beetje hectiek. “Als er een storm  
is geweest staat de telefoon roodgloeiend, 
vanwege alle meldingen over omgewaaide 
bomen en stoplichten die scheef staan.  
Je hoopt natuurlijk niet dat mensen iets 
vervelends overkomt, maar op zulke 
momenten merk je echt dat je onderdeel  
bent van een goed geoliede machine, en dat 
geeft een fijn gevoel.” 

Grofvuil en openbare verlichting
Uit de Muntel, de Vliert en Orthenpoort  
zijn in het afgelopen jaar bijna duizend 
meldingen gekomen. Dit is ongeveer 5%  
van het totaal aantal meldingen. De aard  

van de meldingen is vergelijkbaar met wat er 
uit andere wijken binnenkomt. Met stip boven-
aan staat illegale stort van grof vuil en op de 
tweede plaats staan klachten over defecte 
openbare verlichting. In de Orthenpoort valt 
op dat er verhoudingsgewijs veel meldingen 
zijn over storingen van verkeerslichten. 

Meldingen registreren
Alle meldingen worden in de computer 
geregistreerd. Karin geeft aan dat ze voor  
het aannemen van meldingen over maar  
liefst drie beeldschermen beschikt. “Ik ben 
benieuwd of we over een poos kunnen 
merken of verlaging van de tarieven bij het 
Milieustation heeft geleid tot minder illegaal 
storten.” Komende wijkkranten houden we  
u op de hoogte van de aard en hoeveel heid 
van de meldingen. 

Anja Hoffmann 

Over het klooster van de Zusters  
van Liefde
Het klooster is in 1928 gebouwd, 
ontworpen door H.W. Valk in de stijl  
van de Amsterdamse School. Vanwege  
die bijzondere kenmerken werd het in 
2001 aangewezen als Rijksmonument.  
In 1935 werd het pensionaat toegevoegd, 
een bejaardenpension dat in 2004 
gemeentelijk monument werd.

 
De gemeente waardeert de 
betrokkenheid van de mensen die  
het Meldpunt Openbare Ruimte bellen,  
want zij zijn de oren en ogen van de 
gemeente! Het Meldpunt Openbare 
Ruimte is op werkdagen tussen 8.00  
en 17.00 uur telefonisch bereikbaar  
op (073) 615 55 55. Ook kan men een 
melding doen via de website van de 
gemeente: www.s-hertogenbosch.nl

Het Nemiusklooster krijgt een nieuwe bestemming.
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Heleen Mulder (voorgrond) en Karin Claassen.

Overzicht van de meldingen uit de Muntel, de Vliert en Orthenpoort.
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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

TIP: 
Kom op 20 december vanaf half vijf naar 
het Taxandriaplein

Stichting de Hobbel organiseert in samen-
werking met Divers welzijnsonderneming 
op die dag de jaarlijkse kerstboomactiviteit. 
Met lekkere drankjes, hapjes, vuurkorven 
en leuke spelletjes van de kinderraad.

goede doelen door Wim van den Berg

    Het is voor arme
    sloebers zoals ik...

die hun zakgeld al
hebben opgeknald
en dus met de
jaarwisseling geen
vuurwerk meer
kunnen afsteken.

al je zakgeld uitgeven
aan vuurwerk vind ik
geld weggooien!     

ik moet
toch zeker
zelf weten
wat ik met mijn geld doe!

P�... ik geef met 
kerst mijn zakgeld
uit aan goede doelen.

Dat treft, want 
ik ben net een
goed doel
gestart.

actie geef vuurwerkfans een tweede kans

het veilig met vuurwerk ganzenbord

De kinderraad heeft een spel voor jullie gemaakt, waarmee je leert veili-
ger met vuurwerk om te gaan. Neem één dobbelsteen en enkele pionnen 
van een ander spel. Je speelt het spel als een gewoon ganzenbordspel. 
Begin bij start. Kom je op een ster, dan mag je blijven staan. Kom je op 
een tekening met een cijfer, dan moet je bij de vuurwerkspelregels lezen 
wat je moet doen. Wie het eerst op de finish komt heeft gewonnen. Veel 
plezier met het spel!

De kinderraad

De spelregels:
1.Vuurwerk mag je alleen afsteken op 31 dec. van 10.00 uur ‘s morgens tot 2 uur ’s nachts.

Je bent een dag te vroeg begonnen, daarom moet je één plaats terug.
2.Houd nooit vuurwerk in je hand als je het afsteekt.

Je bent je duim kwijtgeraakt bij het afsteken. Vervolg het spel zonder je duim te gebruiken.
3. Gooi vuurwerk nooit naar mensen of dieren.

Je hebt vuurwerk naar een hond gegooid. Sla voor straf 2 beurten over!
4. De veiligste manier om vuurwerk af te steken is met een lont of sigaret.
Het vuurwerk ging veilig af. Gooi nog eens en ga zoveel plaatsen verder.

5. Steek een vuurpijl altijd af in een zware fles gevuld met zand.
Je hebt een goede fles gebruikt. Ga pijlsnel 10 plaatsen verder.

6. Experimenteer nooit met vuurwerk, zoals zelfgemaakt vuurwerk.
Je bent zo dom om te spelen met vuurwerk, knal dus maar keihard terug naar start.

7. Zorg dat je altijd op veilige afstand van het vuurwerk staat.
Je hebt vuurwerk in je oog gekregen. Werp blind met de dobbelsteen en raad hoeveel je hebt gegooid. 

Pas als je het goed hebt geraden mag je verder spelen.
8. Koop vuurwerk in een erkende winkel; koop geen illegaal vuurwerk.

Je illegale vuurwerk ging veel te snel af. Gooi nog eens en ga zoveel plaatsen terug.
9. Bewaar vuurwerk in een droge koele ruimte, liefst in een blik.

Je hebt het vuurwerk goed opgeborgen, ga 1 plaats verder.
10. Steek een lont dat gedoofd is nooit voor de tweede keer aan.

Je moet voor straf een beurt overslaan.
11. Ruim na het afsteken je afval op.

Je hebt niet netjes je troep opgeruimd. Ga 5 plaatsen terug.


