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MEDEDELINGEN
Kern met Pit
Kan uw buurt 
wel wat pit ge-
bruiken? Doe 
mee aan de 
twaalfde ronde van de wedstrijd Kern met Pit 
van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij (KNHM). Kern met Pit is een wedstrijd 
voor bewonersgroepen die graag zelf iets in 
of aan hun woonomgeving willen verbeteren. 
Kunt u uw plannen binnen een bepaalde tijd 
realiseren, dan beloont KNHM uw project met 
minimaal € 1.000. Naast deze beloning maken 
tien groepen kans op nog eens € 1.500 extra. 
De jury gaat hiervoor op zoek naar projecten 
die opvallen door bijvoorbeeld moeilijkheids-
graad, originaliteit of een buitengewone or-
ganisatie. Groepen die hun projecten wegens 
omstandigheden niet binnen de gestelde ter-
mijn afkrijgen, komen in aanmerking voor een 
aanmoedigingsbedrag van € 500. 

Hebt u belangstelling? Inschrijven is moge-
lijk tot 1 mei 2009. U kunt een inschrijvings-
formulier en handleiding downloaden via 
www.knhm.nl. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij, telefoon: 026 – 44 55 
146 of mail naar kmp@knhm.nl.

Een nieuw gezicht in de wijk
Na het vertrek van Souli-
man Ben Amar verwelko-
men we een nieuwe op-
bouwwerker van Stichting 
Divers: Marijke Matejczyk, 
inmiddels druk bezig her 
en der kennis te maken. 

Haar gezicht ziet u hier al-
vast, in de volgende wijk-
krant hoort u meer over haar!

“Eigenlijk zijn al die auto’s in de Van Noremborghstraat helemaal niet mooi, maar toen de ondergaande 
zon er zo omheen speelde, vond ik ze ineens iets bijzonders hebben,” schreef Bert Dijengracht. Hebt u 
ook een bijzonder 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!

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

Guerilla gardening in de Muntel
Herinnert u zich de column van Wim van den Berg nog? Oktober vorig jaar? Dit schreef hij: 
“Een nieuwe trend die uit Engeland is komen overwaaien is guerrilla-tuinieren: vrijwilligers 
gaan midden in de nacht op pad om verwaarloosde of braakliggende 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 zodat daar geen fl ats meer gebouwd mogen worden.”
 

Een groot visionair, onze Wim, want nog 
geen half jaar later, op zondag 8 maart 
jongstleden, reed rond elf uur ‘s ochtends 

een kleurrijk gezelschap met een caravan het 
HAS-terrein op met datzelfde doel: ze gingen 
de bouwput omvormen tot een bloeiende 
stadstuin. Niet om de bouw tegen te houden, 
maar omdat ze van braakliggende of verwaar-
loosde stukken grond liever iets maken dat iets 
toevoegt aan de leefomgeving. Omwonenden 
hadden een folder in de bus gekregen:  “Wij, van 
actiegroep Landjepik, vinden het een schande 
dat (bruikbare) gebouwen gesloopt worden 
voor er nieuwe plannen zijn. Omdat dat niet 
terug te draaien is, besluiten wij om het heft in 
eigen hand te nemen.” De wijkbewoners wer-
den uitgenodigd die zondag de eerste schop in 
de grond te komen zetten: “Op weg naar een 
groener Den Bosch – neem tuingereedschap, 
zaden en stekjes mee.”

Samen met de buurt
Het contact met de buurtbewoners is belang-
rijk voor Landjepik; hun ideaal is zelfvoorzie-
ning, zorg voor eigen levensbehoeftes zonder 
afhankelijk te zijn van anderen dan je eigen lo-
kale gemeenschap. Ze zouden graag zien dat 
de buurtbewoners 
hun initiatieven gin-
gen overnemen. Op 
die actiezondag van 
8 maart was daar een 
eerste begin van te 
zien.
Het werd een mooie 
dag – met compost 
werd de arme bouw-
grond vruchtbaar 
gemaakt en uit de 
caravan kwam aller-
lei poot- en zaaigoed 
tevoorschijn. Steeds 
meer buurtbewoners 
kwamen langs en 
boden stekjes, bollen 
en zelf opgekweekte 
boompjes aan. Er 
werden zeker vijftien tuintjes aangelegd, met 
groente, wilde weidebloemen en wel twee-
honderd bloembollen. 
Wat een domper, toen de volgende dag alles 
bleek te zijn weggehaald door de grondeige-
naar.

Een avond in de Slinger
Het ziet ernaar uit dat het nog wel vijf jaar kan 
duren voordat het terrein bebouwd gaat wor-
den. Landjepik legde het hoofd dus nog niet 
in de schoot en organiseerde een bijeenkomst 
in de Slinger. De opkomst was niet groot, maar 
had zijn nut: de actievoerders konden nog eens 
duidelijk maken dat ze zeker geen vierde partij 
wilden vormen in het bouwconfl ict – het gaat 
hen om de periode TOT de bebouwing. En ten 

tweede gaf de bijeenkomst de gelegenheid 
om ideeën uit te wisselen. Langzaam kwam de 
stroom op gang: betrek de kinderen van de Ka-
meleonschool erbij, zorg dat het terrein eerst 
geëgaliseerd wordt, we kunnen hutten bou-
wen in de vakantie, een rommelmarkt houden 
met Koninginnedag, benader de Hobbel voor 
samenwerking, vergeet de ouderen niet: een 
jeu-de-boulesbaan misschien? Een wijkfeest? 
Een beachvolleybaltoernooi? 
Uiteindelijk bleek het belangrijkste: meer 
draagvlak bij de wijkbewoners en een gesprek 
met de eigenaar.

Achtergronden
In een vraaggesprek met 
de wijkkrant vertelden 
actievoerders Kaj en Pe-
ter wat meer over de ach-
tergrond van Landjepik. 
Het initiatief bestaat nog 
maar zo’n twee à drie 
maanden, als resultaat 
van een informatieavond 
over zelfvoorziening van 
vereniging Ontspoord. 
Ongeveer tien mensen vormen de vaste groep; 
ze krijgen hulp van zo’n twintig actief betrok-
kenen. Banden met een politieke partij zijn er 
niet, en dat willen ze graag zo houden. Het gaat 
om bewustwording en een duurzame samen-

Kaj en Peter van Landjepik.

leving. Voor allebei zijn dat belangrijke drijf-
veren in hun bestaan. Kaj is kunstschilder en 
kleuradviseur. Binnenkort gaat hij naar Berlijn 
om mee te werken aan een blad over creatief 
activisme. Peter is redacteur bij een gameblad 
en ondersteunt meer acties die hij een warm 
hart toedraagt. 
De actie op het HAS-terrein is de eerste activi-
teit van Landjepik. Kaj en Peter hopen dat ze 
eraan kunnen bijdragen dat die plek niet alleen 
mooier maar ook nuttiger wordt voor de wijk. 
In ieder geval totdat er uiteindelijk gebouwd 

gaat worden. Meer informatie over Landjepik: 
www.landjepik.org 

Angela Krimpenfort, Wim van den Berg en Anja 
van Kleef
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Voeten zijn de basis van uw 
           beSTAAN
     Wees er dus zuinig op
Basistarief voetbehandeling,  

  in mijn praktijk, € 20,00* 
  Behandeling bij u aan huis is mogelijk. 
  Certificaat diabetes voet en reuma voet 
  Certificaat behandeling schimmelnagels 

  Bel voor een afspraak: 073-6415109    
                   
 Pedicurepraktijk
 Agnes Gründemann  
 Lid Provoet en
 geregistreerd in het  
 Kwaliteitsregister Pedicures 

                  v. R. v. Kessellaan 72 
                 5212 EH  ’s-Hertogenbosch 

* Tarief geldt voor 2009
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Hatha Yoga

   van IJsselsteinstraat 11 

   volwassenen: 
   ma 9.15-10.45 en 19.15-20.45 
   di   5.45-7.15  en 18.15-19.45 
   do 18.15-19.45 en 20.15-21.45 

   kinderen:
   woensdagmiddag 

   middelbare scholieren:
   woensdagavond 

   voor verdere info bel: 
   Maria Palmen 06-20581834 

   of kijk op:  www.yogabijmaya.nl

Tuinruimen met de buren
Het is weer lente! En dat betekent leven in de brouwerij. Het is weer wat vroeger licht, het 
dierenparkje in het Prins Hendrikpark krijgt weer nieuwe lammetjes en geitjes en de buurtbe-
woners komen zoetjesaan hun huizen weer uit. De winterslaap is voorbij en een deel van het 
dagelijkse leven speelt zich voortaan weer binnen het zicht van buren en omgeving af.

Als de zon een beetje wil schijnen en de 
temperatuur boven de 15 graden komt, 
mag ik op zondag graag eens vroeg op-

staan om wat in mijn tuin te werken. Een van 
de leuke dingen van een ‘jaren 30-wijk’ is dat je 
van die gezellige voortuintjes hebt. 

Als je zo vroeg al bezig bent, is dat wel aanlei-
ding voor passanten om een praatje te maken: 
‘Zo, jij bent er al vroeg bij’ en ‘als ge klaar bent 
kunde bij mijn wel verder gaan!’. 
Het leidt af en toe tot hele gesprekken over 
snoeien en maaien, graszaad en verticuteren 

en uiteraard over onze hond die zich met zijn 
stoere witte snuit altijd in het gesprek mengt. 
Goede raad en advies zijn dan volledig gratis 
en het uitwisselen van informatie vindt in hoog 
tempo plaats. Door het gekeuvel schiet het 
werk niet altijd op, maar het is wel reuze gezel-
lig om zo een ochtendje door te brengen. Het 
geeft het knusse gevoel van een buurt waar 
buren zich nog iets van elkaar willen aantrek-
ken. 
Naar gelang de dag vordert merk je dat tui-
nieren besmettelijk is. Hetzelfde zie je als je de 
auto gaat wassen voor de deur, dat kent ook 

Lotgenotencontact werkt!
Sinds september 2008 is het Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch en omstreken gevestigd in 
het voormalige fraterhuis aan de Sonniusstraat. Een groeiend aantal zelfhulpgroepen komt 
hier regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Het is gewoon heel fijn om te praten met 
mensen die in dezelfde situatie zitten of 
die hetzelfde meemaken als jijzelf”, ver-

telt Theo Leermans, vrijwilliger van het eerste 
uur en lid van de zelfhulpgroep COPD- en ast-
mapatiënten. “Je hoeft niet veel uit te leggen, 
je kunt elkaar een hart onder de riem steken, 
maar ook kennis over nieuwe behandelmo-
gelijkheden uitwisselen, of elkaar helpen om 
met de beperkingen en problemen om te le-
ren gaan. Als een lotgenoot je een advies geeft, 
neem je dat heel serieus.”

Allerlei zelfhulpgroepen
Het nieuwe pand biedt veel ruimte voor ge-
spreksgroepen. Er is een zaal voor groepsbij-
eenkomsten, maar ook een spreekkamer en 
een vergaderkamer. Zelfhulpgroepen die ge-
bruikmaken van het pand zijn naast de twee 
COPD/astmagroepen bijvoorbeeld Annevi 
(familieleden van verslaafden), de groep mani-
sche depressiviteit en de AA (Anonieme Alco-
holisten).
De bestuursleden en andere vrijwilligers heb-
ben hun handen vol aan alle ontwikkelingen 
van de laatste tijd. Theo Leermans: ”We hebben 
op dit moment geen professionele ondersteu-
ning, dus we doen alles zelf. Dat geeft ook vrij-
heid om zaken op je eigen manier te regelen. 
Iedereen die dat wil kan een groep starten. Zo 
is er sprake van een nieuwe lotgenotengroep 
voor grootouders die hun kleinkinderen niet 
meer mogen zien als gevolg van een scheiding 
of uithuisplaatsing van de kleinkinderen. Dat is 
iets waar opa’s en oma’s het erg moeilijk mee 
kunnen hebben.”

Wijkfeest 2009 Taxandriaplein

‘Zomer in De Muntel’

Dit jaar vindt het jaarlijkse Wijkfeest op 
het Taxandriaplein op een andere da-
tum plaats dan je van ons gewend bent 

en wel op zondag 12 juli a.s.  Op de ‘normale’ da-
tum in september is dit jaar wederom de Rama-
dan en we willen ook graag de wijkbewoners 
die aan de Ramadan meedoen de gelegenheid 
bieden om volop te genieten van alles wat het 
wijkfeest te bieden heeft! Bovendien is de kans 
op mooier weer hopelijk groter... 

Het wijkfeest wordt alweer voor de achtste 
keer door stichting De Hobbel georganiseerd. 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur is iedereen van har-
te welkom om deel te nemen aan een variëteit 
van activiteiten. Er zijn diverse acts, muziek en 
volop kinderactiviteiten, er is een speciaal jon-
gerenprogramma, je kunt slenteren over een 
gezellige rommelmarkt, genieten van straatar-
tiesten, eten en drinken en nog veel meer. Deel-
name aan de activiteiten is gratis.

Er zijn natuurlijk ook weer rommelmarktkra-
men te bestellen. Dit kan bij de Hobbel tijdens 
openingstijden (www.dehobbel.nl). Bellen kan 
ook:  073 - 612 66 43. 

Iedereen is welkom. Uiteraard rekenen we op 
prachtig weer en een grote opkomst uit de 
Muntel en omliggende wijken. Jij komt toch 
ook? Houd de website van de Hobbel in de ga-
ten voor het meest actuele programma. 

We wensen je veel plezier op 12 juli!

Madelon Groenenberg

altijd navolging. Harken en snoeisnaren komen 
overal voor de dag, groenbakken worden uit-
gewisseld en er worden weer wilde plannen 
gemaakt voor een buurtfeest. 

Wat er uiteindelijk nooit van komt, maar het feit 
dat we erover praten is al mooi genoeg. Aan  
het eind van de dag gaat een gezamenlijk rosé-
tje of biertje er nog wel in, maar bij het vallen 
van de avond trekt ieder zich weer terug bin-
nen de eigen vestingsmuren. Toch voelt het als 
een geslaagde dag. 

Want al lijkt het gras bij de buren altijd groener, 
het is juist de kunst om je erin te verdiepen om 
te zien of dat wel echt zo is. 

Yvonne Schelle-Melis

Hobbelnieuws

Ondersteuning van nieuwe groepen
Professionele organisaties weten het Steun-
punt Zelfhulp steeds beter te vinden. Het 
maatschappelijk werk organiseert regelmatig 
gespreksgroepen over een bepaalde proble-
matiek, maar die houden na een poosje weer 
op. Soms vinden de deelnemers dat zo jammer 
dat ze graag willen doorgaan als zelfhulpgroep. 
Ze kunnen dan terecht bij het Steunpunt Zelf-
hulp voor ondersteuning bij het opzetten en 
leiden van zo’n groep en het gebruik van de 
ruimte.  

Ook genieten 
Het is niet allemaal kommer en kwel op de 
bijeenkomsten, er wordt gelukkig heel wat af-
gelachen en er worden ook wel gezamenlijke 

activiteiten georganiseerd. Leer-
mans: ”Je helpt elkaar ook om 
te relativeren en te genieten van 
alle goede dingen.  Ik weet uit er-
varing hoeveel zo’n groep voor 
je kan betekenen; ik zou mijn lot-
genotengroep niet graag willen 
missen!” 

Anja Hoffmann

Meer informatie:
 zelfhulp.denbosch@levix.nl  

of 073 - 623 72 63.

“



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. 

   

Meer informatie of aanmelden bij: 
Boscheboillies@home.nl of 
(073) 850 85 45.

Hostels: hoe gaat het verder?
De gemeente wil dat er vóór 2014 vijf hostels voor daklozen in ’s-Hertogenbosch komen. In 
een hostel gaan daklozen met een psychiatrische ziekte en een langdurige verslaving (alcohol, 
drugs) wonen. Zij krijgen 24 uur per dag zorg, intensieve begeleiding en toezicht. Zorg- en 
welzijnsinstellingen, woningcorporaties en de politie willen ook graag dat er hostels komen.

Henry en Nicolaja Huijberts hebben het razenddruk deze weken. Hun bedrijf in karpervoer 
(Bosche Boillies) aan de Geert van Woustraat draait op volle toeren. Daarnaast vraagt de 
voorbereiding van de viswedstrijd die zij begin juni organiseren rond de IJzeren Vrouw heel 
veel van hun tijd en energie. Met deze wedstrijd en alle activiteiten daaromheen hopen ze een 
groot bedrag op te halen voor de Stichting KiKa, die zich bezighoudt met het bestrijden van 
kinderkanker. 

Op 16 februari jl. was er in wijkgebouw de 
Slinger een informatiebijeenkomst over 
hostels. Vertegenwoordigers van de 
gemeente, Novadic-Kentron en de Reinier van 
Arkelgroep kwamen de wijkbewoners in de 
eerste plaats informeren over wat een hostel 
is, wie er komen te wonen en wat het 
betekent als er een hostel in de buurt komt.  
In de tweede plaats wilden ze graag met de 
wijkbewoners in gesprek komen.  
De gemeente en haar partners hebben samen 
veel tijd en energie gestoken in communi-
catie, maar realiseren zich ook dat mensen 
nog steeds bezorgd en onzeker zijn. Die 
ongerustheid zal zeker weer naar boven 
komen als het college in juni 2009 de eerste 
twee hostellocaties bekendmaakt. 

Meedenken
Wijkbewoners hebben gebruikgemaakt van 
de mogelijkheid mee te denken over locaties 
in hun eigen wijk. Samen met de gemeente, 
makelaars, woningcorporaties en zorg-
instellingen hebben ze ruim vijftig mogelijke 
locaties voorgesteld, verspreid over de hele 
stad. Alle mogelijke locaties worden de 
komende tijd grondig onderzocht; op grond 
van een lijst van harde voorwaarden, aan-
dachts punten en een financiële toets neemt 
de gemeente in juni 2009 een voorlopig 
besluit over de eerste twee locaties voor een 
hostel. Daarna brengt de Klankbordgroep 

Een aantal maanden geleden kwam het 
echtpaar via een kennis in contact met KiKa. 
“We wilden heel graag helpen en kwamen op 
het idee om deze viswedstrijd voor karper-
vissers uit ons klantenbestand te organiseren; 
de inschrijfgelden, een bedrag van bijna  
€ 1500,- , zijn voor KiKa.“ 

Betrokken
Henry: “De karpervisserij is een kleine, 
betrokken wereld. Het was ongelooflijk hoe 
snel we mensen vonden die een bijdrage 
wilden leveren. Inmiddels hebben we al  
28 sponsors. Hengelsportvereniging 
’s-Hertogenbosch, die het waterbeheer van 
het IJzeren Vrouw voor haar rekening neemt, 
heeft alle medewerking toegezegd en de 
gemeente geeft de nodige vergunningen af.”
De gemeente juicht dit soort initiatieven van 
wijkbewoners van harte toe. Het past goed in 
de opvatting over wijkgericht werken waarbij 
bewoners zelf mogelijkheden aandragen.

Wijkevenement
Inmiddels groeit het oorspronkelijke idee uit 
tot een echt wijkevenement. Nicolaja:  
“Ouders van vriendinnetjes van onze dochter 
bieden aan om te gaan schminken, ijs te 
verkopen, een kraampje met rommelmarkt-
spulletjes neer te zetten en nog veel meer. We 
willen een springkussen laten komen en 

Bewoners een advies uit over deze locaties. In 
de Klankbordgroep zitten bewoners uit de elf 
betrokken wijken. Daarna neemt de 
gemeente een definitief besluit over twee 
locaties. 

Informatie op maat 
Zodra definitief besloten is waar de eerste 
twee hostels komen, krijgen bewoners uit die 
twee buurten informatie op maat. Ze krijgen 
ook direct de gelegenheid zich aan te melden 
voor een beheergroep. In een beheergroep 
zitten buurtbewoners, vertegenwoordigers 
van de gemeente, stadstoezicht, politie, 
zorg instellingen, hostelbewoners en andere 
belang hebbenden. De beheergroep gaat een 
beheer plan maken, dat af moet zijn als het 
hostel open gaat. In het beheerplan komen 
duidelijke afspraken over veiligheid en 
leefbaarheid in de directe omgeving van het 
hostel.

Blijf op de hoogte!
U kunt alle informatie over de hostels 
volgen op www.s-hertogenbosch.nl.  
Vragen en opmerkingen kunt u mailen aan 
hostels@s-hertogenbosch.nl. Maar u kunt 
ook altijd bellen met Hugo ter Steege, 
projectleider Hostels van de gemeente.  
Hij is bereikbaar op (073) 615 90 29.

natuurlijk muziek en we hopen dat mensen 
net zo enthousiast worden als wij en zich met 
eigen activiteiten melden.” 

Genieten
Dat de wedstrijd (inschrijving gesloten) in de 
IJzeren Vrouw plaatsvindt is overigens ook 
geen toeval. Henry: “Wij wonen met veel 
plezier in deze buurt en genieten elke dag 
van het Prins Hendrikpark als we met de 
honden gaan wandelen. Dat park gaat over 
een poosje op de schop en het leek ons een 
mooi idee om nog eens goed te laten zien 
hoe geweldig je gebruik kunt maken van het 
park!” 

Extra hulp
Inmiddels is ook welzijnsorganisatie Divers 
betrokken bij de plannen, in de persoon van 
Marijke Matejczyk, de nieuwe opbouw-
werkster voor de Muntel. Henry en Nicolaja 
zijn blij met haar hulp, omdat het allemaal 
wel wat veel werd. “Nu kunnen we in elk 
geval tegen iedereen zeggen: alle ideeën zijn 
welkom!”

Grote sponsoractie voor 
KiKa op 5, 6 en 7 juni
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Pasen door Wim van den Berg

Vier jij dan geen Pasen
vanwege je geloof?

ik haat Pasen, dus 
geloven in de Paashaas
doe ik ook niet meer.

zullen we  paaseieren
verven ?

         al dat geklieder!
         Ik haat verven.

Ik ben dol op Pasen. Het
is zo’n mooie feestdag.

van eieren word ik ziek.
bah, ik haat Pasen.

Koninginnedag

Bezoek
wethouder Snijders

Op 20 mei houdt de kinderraad een skeeler-
wedstrijd op het Taxandriaplein.

Deze middag is ook wethouder Snijders 
aanwezig, omdat hij de kinderraad graag 

aan het werk wil zien. Supercool hè?

tips

nieuw speelgoed
voor de HobbelKindervakantieweek

ACTIE 
HONDENPOEP IS 
NOG STEEDS VIES

Kinderraad de Hobbel heeft opnieuw 
actie gevoerd tegen hondenpoep op 
het Taxandriaplein, omdat de actie 

van vorig jaar niet voldoende was. Er wor-
den nog steeds honden uitgelaten op de 
wijkspeelplaats. Dat vinden wij niet cool. We 
hebben zes verschillende posters gemaakt 
en op dinsdag 10 maart zijn er 300 van deze 
posters huis aan huis in de brievenbussen 
van de wijkbewoners rondom het plein ver-
spreid. Op de posters vragen we de wijkbe-
woners mee te doen met onze actie door 
deze posters enkele weken voor het raam te 
hangen. 
De actie is door de bewoners supergoed 
ontvangen. Er zijn veel mensen die een pos-
ter hebben opgehangen. 
Hopelijk is de actie een mega succes en wor-
den er voortaan geen honden meer uitgela-
ten op het plein.
Wil je ook lid worden van de kinderraad? 
Dat kan. Kijk op onze website hoe je je kan 
aanmelden

Hierboven de zes posters. Ze zijn uit te printen op de website van de kinderraad: 
www.kinderraaddehobbel.com

Van alle kinderactiviteitein in deze wijk
staan vaak foto’s en filmpjes op de sites:
www.kinderraaddehobbel.com
www.fotoos.magix.net

                                 da’s pas vet!

Het wordt weer een leuke Koningin-
nedag, want in onze wijk organiseert 
het kinderwerk van Divers samen met 

stichting de Hobbel Koninginnedagactivitei-
ten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Om 10.00 uur starten de activiteiten met fiets-
versieren 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 stoeptekenwed-
strijd tot 12.00 uur. Om 13.00 uur start op het 
Taxandriaplein een spelcircuit met leuke Ko-
ninginnedagspelletjes. Om 14.30 uur sluiten 
we de dag af met de prijsuitreiking. Je hoeft 
hiervoor niet in te schrijven, deelname is gra-
tis.
Voor de middagspelletjes van 13.00 tot 14.30 
uur hebben we nog vrijwilligers nodig.
Houd een leuke traditie in de wijk in stand 
en geef je op als vrijwilliger voor de spelmid-
dag op het Taxandriaplein! Dat kan via onder-
staande mail of telefoonnummer. 
Meer informatie staat op de websites:
www.dehobbel.nl  en www.divers.nl
Voor vragen of info. 
Mail: w.huiskamp@divers.nl  /Tel: 06-21593823

      Wim Huiskamp
      Divers Welzijnsonderneming

We hebben In de kinderraad weer flink nagedacht 
over nieuw speelgoed voor de Hobbel. Van de 750 
euro van de kerstmarkt van de Kameleon wordt 
een duikelrek op het Taxandriaplein gekocht. We 
gaan zelf in de stad nog enkele kleinere dingen 
kopen, want in de enquête stonden ook nog een 
aantal supergave ideeën.
                                                                       De kinderraad.

Maandag 27 t/m donderdag 30 juli organiseert 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 “beroemde fantasieverhalen”.

Fantaseer maar vast over de hutten die we gaan bouwen, en alle spelen die we gaan doen. Het 
wordt een zeer verrassende week. Op donderdag hebben we weer een uitstapje, fantaseer maar 
waarheen, want dat blijf nog even geheim.
Alles over het programma, 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 / tel. 06-21593823.

Wim Huiskamp, 
Kinderwerk Muntel/Vliert/Orthenpoort
Divers welzijnsonderneming  




