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MEDEDELINGEN
Wijkfeest Muntel 2009
Vorige jaren werd het Wijkfeest gehouden in 
september. Dan was het vaak slecht weer en het 
feest viel samen met veel activiteiten elders. De 
organisatoren vinden dat het tijd wordt voor 
een zonnig en gezellig druk wijkfeest. Daarom 
doen ze het dit jaar anders!
Iedereen is welkom op zondag 12 juli op het 
Taxandriaplein, van 12.00 tot 17.00 uur.
Ook dit jaar is er vanalles te doen: schmincken, 
vlechten, kermis, lekker eten en drinken, sport, 
een tekenworkshop, een DJ, en natuurlijk een 
rommelmarkt. 

Wil je een kraam huren, heb je ideëen voor ac-
tiviteiten of wil je je eigen kunsten demonstre-
ren, stuur een mail naar info@dehobbel.nl 

Spreekuur Juvans maatschappelijk werk
Vanaf donderdag 18 juni 2009 houdt Juvans 
maatschappelijk werk spreekuur in wijkge-
bouw De Slinger. Het spreekuur is iedere don-
derdag van 10.30 tot 11.30. U kunt, zonder af-
spraak, gebruik maken van dit spreekuur. Het 
spreekuur is bedoeld voor korte vragen of het 
maken van een afspraak. 

Reageren? Mail Wijkkrant@home.nl, of schrijf naar ons redactieadres, Jan Schöfferlaan 3.
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Afscheid van Luigi de Mas
Zouden er wijkbewoners zijn die de naam Luigi de Mas nog nooit zijn tegengekomen? Dan moeten ze weinig aandacht heb-
ben gehad voor hun directe leefomgeving, want in de afgelopen tien jaar is die naam op elk gebied van het wijkleven wel eens 
opgedoken. In die tien jaar was Luigi de Mas voorzitter van de Wijkraad Muntel/Vliert/Orthenpoort en als zodanig heeft hij zijn 
sporen ruim verdiend. Nu hij de wijk gaat verlaten, staan we even stil bij de Wijkraad en zijn markante ex-voorzitter.

Hebt u vragen voor de Wijkraad of  wilt u via de mail 
op de hoogte worden gehouden?

wijkraadmuntelvliert@zonnet.nl

Column

Ex-voorzitter de Mas 
en waarnemend voorzitter 
Richard van den Boogaard.

Speelkwartier, daar kun je 
de klok op gelijk zetten… 
Nog een paar weken en dan is het weer zomervakantie. Voor alle 
jonge ouders betekent dat zes lange weken geen gehaast om ’s-
morgens vroeg met alle kroost op tijd op school te komen. Geen 
gedoe met het vullen van de broodtrommels, geen snelle zoek-
tocht naar muntjes voor overblijfgeld en geen volle agenda’s met 
speelafspraakjes. In plaats daarvan een leven in slow motion, een 
ritme waarbij kinderen gewoon lekker uitslapen, je ook om tien 
uur kunt ontbijten en het woord huiswerk tot nader order wordt 
verbannen. 

Het drukke schoolplein bij mij om de hoek verandert in 
een oase van rust. Tijdens het halen en brengen valt het 
gekwetter vaak nog wel mee. Maar gedurende het och-

tend- en middagspeelkwartier is het een kakofonie van jewelste. 
Dan krijsen de vier tot twaalfjarigen erop los alsof het een stal 
vol jonge biggetjes is. Ze gaan volledig op in spel en fantasie, 
onophoudelijk hoge en harde kreten slakend om uiteindelijk na 
vijftien minuten weer als een stel makke schapen braaf terug het 
klaslokaal in gedirigeerd te worden. De rust keert weer, al is het 
maar voor even. 

In Amsterdam werd onlangs een kinderdagverblijf stilgelegd van-
wege klachten van de buren wegens geluidsoverlast: gillende kin-
deren, piepende fietsjes en ratelende autootjes. Nu kun je de wiel-
tjes smeren en de rammelende wielen aandraaien. Maar het op 
maximaal 60 decibel afstellen van spelende kinderen is een heel 
ander verhaal. Daar is niet zomaar een technische oplossing voor. 
Maar mensen die vlakbij een school gaat wonen en klagen over 
buitenspelende kinderen zijn net als mensen die een huis bij  
Schiphol kopen en klagen over vluchtverkeer. Dat is hetzelfde als 
naar een concert gaan en vragen of de muziek uit mag. 

Zelf vind ik het kindergekakel wel handig. Op mijn vrije dagen 
hoef ik nauwelijks op de klok te kijken om te weten hoe laat het is. 
Verslapen is er dan ook niet bij want om half negen trekt de hele 
karavaan aan ons huis voorbij, al dan niet met een tussenstop om 
onze kat te aaien. Die laat zich dat goed welgevallen en valt daarna 
tevreden op een veilig plekje in slaap om van haar betrekkelijke 
rust te genieten. Want voor je het weet is het namelijk alweer half 
een……

Yvonne Schelle-Melis

Het begin

Luigi de Mas denkt geamuseerd terug aan het begin: “Er was 
een bijeenkomst in de Slinger over de vervanging van de 
riolen en het nieuwe verkeersplan van Vliert 1. Ik vond het 

geen goed plan en maakte een opmerking: ‘Welke malloot heeft 
dit plan bedacht?’ Wist ik veel dat ik pal naast wethouder van Kat-
wijk van verkeerszaken stond?” De situatie is tekenend: de Mas 
neemt geen blad voor de mond als hij bezwaren heeft. Maar het 
blijft niet bij kritiek; toen in dezelfde periode gezocht werd naar 
nieuwe bestuursleden voor de Wijkraad, dook hij erin vanuit de 
gedachte ‘niet alleen klagen, positief meedenken’.

Verandering
Ruim tien jaar geleden nam de Mas de voorzittershamer over van 
Jos van Rooij, die enkele jaren geleden tot veler verdriet overle-
den is. De Wijkraad richtte zich van oudsher op praktische belan-
genbehartiging van bewoners en het organiseren van buurtfees-
ten en dergelijke.
 “Maar de rol van de Wijkraad is veranderd,” vertelt de Mas. “Vroe-
ger kon je nog eens bellen of ze bij de ge-
meente even een straat extra mee konden 
nemen bij het vegen. Nu is alles zo gestruc-
tureerd dat zulke extra dienstverlening 
niet meer kan.” Er kwamen steeds meer 
beleidsplannen rond bouw en verkeer, en 
zoals overal veranderde de problematiek, 
bijvoorbeeld door overlast op straat. “Onze 
kerntaak werd het gevraagd en ongevraagd 
adviseren van het College van B&W.” 

Een nieuwe aanpak
De Mas: “Vaak is een voorlichtingsavond in 
De Slinger niet meer genoeg. Niet iedereen 
kan daar naartoe komen. Zo krijg je een te beperkt beeld van 
de meningen uit de wijk. Daarom zijn we steeds meer gebruik 
gaan maken van e-mail. Dat heeft een veel groter bereik,  je krijgt 
meer reacties en het ligt vast.” De ex-voorzitter heeft inmiddels 
een groot e-mailnetwerk opgebouwd van mensen die zich ver-
bonden voelen met de wijk. Ze kunnen geraadpleegd worden bij 
kwesties waarin de mening van de wijkbewoners van belang is. 

De voortzetting
De Wijkraad kent nu een kernbestuur, met voorlopig als waarne-
mend voorzitter Richard van den Boogaard, met secretaris/pen-
ningmeester Humphrey Schmidt en met lid Frans Lievens. Daar-
naast is er een dozijn vrijwilligers betrokken die deskundig zijn in 
bepaalde onderwerpen. “De vrijwilliger oude stijl sterft uit, “ zegt 
Luigi, “De mensen hebben geen tijd meer om iedere week een 
vergadering bij te wonen, maar ze zijn best bereid om hun kennis 
ter beschikking te stellen.”

Waarnemend voorzitter Richard van den Boogaard, bijvoorbeeld, 
is als planoloog één van de deskundigen die zich hebben ingezet 
voor de strijd van de Wijkraad tegen de hoogbouwplannen op 
het HAS-terrein. 

De Wijkraad is een bewonersraad
Richard heeft het te druk om als voorzitter zoals Luigi ook als con-
tactpersoon te fungeren met alle partijen. Een nieuwe voorzitter 
zal dat wel moeten kunnen, want men wil de huidige bestuurs-
vorm graag voortzetten. “Het is een snelle en effectieve manier, 
“ zegt Richard,  “Geen vaste vergaderingen, geen notulen, maar 
alle mailuitwisseling wordt bewaard. Luigi’s enorme inzet gaan 
we wel missen, want hij is nu een spin in het web met al zijn con-
tacten. Maar hij draagt alles uitstekend over, dus de continuïteit 
blijft gewaarborgd.”
Vanuit de gemeente is het Wijkgericht Werken in de wijk geko-
men, compleet met wijktafel en wijkmanager. De samenwer-
kingsvorm van de wijktafel is anders dan de Wijkraad, die zich lie-

ver Bewonersraad noemt, voor 
de duidelijkheid. Met de wijk-
manager is afgesproken dat 
er nauw wordt samengewerkt. 
Het maakt niet uit of een be-
woner de bewonersraad of de 
wijkmanager benadert met een 
probleem; er wordt altijd afge-
stemd wie actie onderneemt. 

De uitgangspunten blijven hetzelfde
Luigi de Mas: “Ik ben van huis uit marketeer, dus maak ik mijn per-
soonlijke voorkeur ondergeschikt aan die van mijn klanten, ook 
in de de Wijkraad. Iedere wijkbewoner met een vraag kreeg op 
zijn minst een goed antwoord of advies.  Goed luisteren en in 
gesprek blijven, daar ging het om.”
Richard van den Boogaard: “En zo moet het ook blijven. Iedere 
vraag van een wijkbewoner moet serieus worden gehoord en 
beantwoord. We zoeken voor elke vraag de juiste mensen, en 
verder geldt nog steeds: niet alleen negatief kritisch zijn, maar 
meedenken, en kijken wat er mogelijk is.”

Angela Krimpenfort 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

Welzijnsteam 
Muntel / Vliert / Orthenpoort compleet
Het team van Welzijnsonderneming Divers 
dat actief is in de Muntel, Vliert en Orthen-
poort bruist van energie. Sinds kort is het 
team op volle sterkte en dat willen de me-
dewerkers graag aan de bewoners laten we-
ten.   

Marijke Matejczyk is sinds februari op-
bouwwerker in de wijk:”Ik hoop dat 
bewoners me weten te vinden als ze 

graag hulp willen hebben bij een initiatief, als 
er een wens is om iets te op te knappen of als 
er bijvoorbeeld een probleem is dat moet wor-
den opgelost.” Een goede sfeer in een buurt is 
heel belangrijk, vindt Marijke. Eén van haar ac-
tiviteiten wordt dan ook het organiseren van 
‘portiekgesprekken’ in bepaalde straten van de 
Vliert, om buren met elkaar in contact te bren-
gen. 

Wim Huiskamp is al jaren een bekend gezicht 
voor de kinderen  in de wijk. Hij organiseert 
met een groep vrijwilligers een aantal vaste ac-
tiviteiten, zoals de kookclub en de meidenclub 
in wijkgebouw De Slinger, het Sinterklaasfeest 
en de kinderraad bij de Hobbel en samen met 
basisschool De Kameleon de Roefeldag, waar-
bij kinderen allerlei bedrijven kunnen bezoe-
ken. “En ik verheug me altijd weer op de kin-
dervakantieweek in de zomer, die al jaren een 
groot succes is voor vele tientallen kinderen uit 
de wijk”. 

Maartje Admiraal neemt het jongerenwerk 
voor haar rekening. “Ik vind dat er in iedere 
wijk een plek moet zijn waar jongeren elkaar 
kunnen ontmoeten” zegt ze. “Het Poortje in Or-
thenpoort gaat gelukkig weer open en na de 
zomer ga ik me inzetten voor een goede ont-
moetingsplek in de Vliert.” Ze verwacht veel 
van het klussenproject, dat eveneens dit najaar 
van start gaat. “Het doel is dat jongeren en ou-
deren elkaar leren kennen en waarderen. Nu  is 
er te vaak sprake van wantrouwen, daar wil ik 
graag verandering in helpen brengen.”

Marion Leeijen  bezoekt als ouderenadviseur 
mensen thuis. “In alle wijken wonen ouderen 
die weinig contacten hebben of de weg niet 
weten te vinden in het woud van regelingen 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dan 
helpt het als iemand de tijd neemt om naar je 
te luisteren en je helpt zoeken naar oplossin-
gen.” Haar collega  Trudy Westerbeek staat niet 
op de foto. Zij houdt een inloopspreekuur voor 
ouderen in De Slinger en ondersteunt ook de 
vrijwilligers van de activiteitencommissie ou-
deren (zie elders op deze pagina). 

Dick van Gemerden is netwerkcoördinator en 
verantwoordelijk voor het op de juiste plek 
neerleggen van signalen uit de wijk die betrek-
king hebben op sociale problemen en leefbaar-
heid. Hij vindt dit een interessante wijk om te 
werken. “We hebben goede contacten met de 

Ouderenwerk in de Slinger: altijd wat te doen!
Bent u 55-plus en lijkt het u leuk om andere senioren te ont-
moeten? Loop dan eens binnen bij wijkgebouw de Slinger. 
Iedere week organiseert het ouderenwerk daar diverse acti-
viteiten, van bloemschikken tot boekbinden.

Henny van den Bogaard is bestuurslid van de Ouderen 
Activiteitencommissie. Het doel van deze commissie is 
het begeleiden en activeren van het ouderenwerk in de 

Muntel, Vliert, Orthenpoort en de binnenstad. Henny vertelt: “Uit 
onderzoek is gebleken dat in Den Bosch 
veel (eenzame) ouderen wonen. Het oude-
renwerk biedt deze groep een leuke tijds-
besteding met zo min mogelijk kosten. Een 
gezellig samenzijn staat voorop!”

Volop activiteiten
De activiteiten zijn erg divers en vinden 
wekelijks overdag plaats in de Slinger. 
“Denk bijvoorbeeld aan schaken, Engels of 
biljarten. Vorige week zijn we met de fiets-
club nog naar Nuland en Geffen gefietst. 
Iedere groep bestaat uit ongeveer 10 deel-
nemers”, gaat Henny verder. 
Ook voor nieuwe activiteiten staat het ou-
derenwerk altijd open. Zo is begin van dit 
jaar bijvoorbeeld een groep begonnen met 
‘speksteen bewerken’. Voor alle activiteiten 
wordt een kleine bijdrage gevraagd voor 
het huren van de ruimte; de kosten van de 
materialen zijn voor eigen rekening.

woningcorporaties en andere samenwerkings-
partners als Juvans en de gemeente. Daardoor 
kunnen we veel bereiken als dat nodig is. Ik zou 
tegen de wijkbewoners willen zeggen: Kom 
maar op met vragen, opmerkingen en sugges-
ties – wij zijn er klaar voor!” 

Wilt u meer weten over de activiteiten van het ouderenwerk? 
Dan kunt u contact opnemen met Leo Vaessen, 
tel. 073-6146674.

Marijke 06-25035029 
Maartje 06-46768123

Wim 06-21593823
Trudy  6488641 
Dick   6275668

Doe mee!
Het ouderenwerk brengt ieder jaar een boekje uit met daarin 
een overzicht van alle activiteiten. Ook in het Stadsblad en in de 
Bossche Omroep (op de pagina’s van welzijnsorganisatie Divers) 
staat iedere eerste zondag van de maand een overzicht. Henny: 
“Iedereen die interesse heeft kan binnenlopen bij de Slinger om 
te kijken of het iets voor hem of haar is. Maar ook als je alleen 
een bakje koffie wilt komt drinken, ben je meer dan welkom. De 
Slinger is daarvoor de ontmoetingsplek bij uitstek.”

Boekbinden

Bloemschikken



Iedere twee weken op dinsdagochtend 
overlegt het Leefbaarheidsteam Muntel/Vliert/
Orthenpoort in het gebouwtje van Stichting 
De Hobbel op het Taxandriaplein. Het team 
bestaat uit medewerkers van gemeente, 
politie, Divers en woning corporaties 

BrabantWonen en Zayaz.  Zoals de naam al 
aangeeft, worden tijdens het overleg zaken 
besproken met betrekking tot de leefbaarheid 
in de wijk. Dit varieert van overlastsituaties tot 
mogelijkheden voor jongeren in de openbare 
ruimte. Mocht u, als bewoners van Muntel/

Vliert/Orthenpoort een onderwerp hebben 
waarvan u denkt dat het geschikt is voor het 
Leefbaarheidsteam, laat het dan weten via 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. 
Uiteraard wordt met uw melding discreet 
omgegaan. 

Wijkgelden – laat ze niet liggen!

Leefbaarheidsteam
Muntel/Vliert/Orthenpoort

De aanschaf van spiegels voor de gebruikers van de gymzaal in de Brede Bossche School aan het Wielsem,

de aanleg van een kunstgrasveld bij de Overlaetschool, een bijdrage voor de reparatie van het dak van de 

San Salvatorkerk, de Voorleesexpres in West om de taal ontwikkeling van kinderen te verbeteren, het 

inkopen van extra uren kinderwerk in onder meer de Hofstad - zo maar wat voorbeelden van 

bewonersinitiatieven die mede met behulp van de zogenaamde Vogelaargelden gerealiseerd zijn.

Bij een deel van de bewoners van 
’s-Hertogenbosch zijn de Vogelaargelden, 
ook wel Wijkgelden genoemd, bekend. Maar 
bij een groot gedeelte nog niet. Laten we dit 
artikel dan ook beginnen met een terugblik 
en uitleg over dit bewoners budget.
Eind 2008 heeft de toenmalige minister Ella 
Vogelaar aan een aantal gemeentes geld 
beschikbaar gesteld voor bewoners-
initiatieven met een duurzaam karakter. Het 
gaat om een periode van drie jaar: 2008, 
2009 en 2010. Ook onze stad heeft een 
budget gekregen. Net als bij het Bewoners-
initiatiefgeld is dit geld verdeeld over de 
wijken naar rato van het aantal inwoners. In 
2008 is in Muntel/Vliert/Orthenpoort nog 
geen Wijkgeld toegekend. Dit betekent dat 
er voor 2009 een wijkgeldbudget is van 
€ 19.000, -. 

Honden in
de wijk
De afgelopen periode heeft een werkgroep, 
bestaande uit een groep wijkbewoners en een 
ontwerper van de gemeente, zich gebogen 
over de herinrichting van het Prins Hendrik-
park. Het moet een park worden voor 
iedereen. Het dierenpark krijgt een plek en er 
komt een wijkspeelplaats. In het ontwerp van 
het park zijn ook de uitlaatroutes en –velden 
voor de honden meegenomen. Naar aan-
leiding van opmerkingen en klachten van 
wijkbewoners bekijkt de gemeente of er 
genoeg afvalbakken staan en wordt het 
uitrenveld bij de Geldersedam/ Mgr. 
Diepenstraat omheind.

In september wordt in De Slinger aan de Jan 
Schöfferlaan een wijktafelbijeenkomst 
georganiseerd. Op deze bijeenkomst wordt 
ingegaan op het beleid ten aanzien van 
honden in het park en in de rest van de wijk. 
Ook wordt duidelijkheid verschaft over waar 
honden uitgelaten kunnen worden en los 
mogen lopen.

Begin september 
worden datum en 
tijdstip aangekondigd in 
de Bossche Omroep. 
Houd de Bossche Omroep 
daarom in de gaten.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Bewoners die een aanvraag willen indienen 
kunnen hiervoor het digitale aanvraag formulier 
van het BIG-geld gebruiken. Dit formulier is te 
vinden op de pagina van Muntel/Vliert op 
www.wijkgerichtwerken.nl. Als de aanvraag bij 
de gemeente binnenkomt wordt eerst intern 
bekeken of het initiatief haalbaar en gewenst is. 
Daarna beoordeelt het bewonersdeel van de 
wijktafel de aanvraag en wordt bekeken of het 
een goed initiatief is voor de wijk. Als de 
wijk tafel de aanvraag toekent, wordt de 
aanvraag door de gemeente schriftelijk en 
administratief verder afgehandeld.  

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
Zoals hierboven al vermeld moet het gaan om 
een burgerinitiatief met een duurzaam effect 
op de leefomgeving. Dit kan variëren van het 

plaatsen van extra speeltoestellen en klein-
schalige fysieke ingrepen in de openbare 
ruimte tot het inzetten van extra uren aan 
opbouw-, kinder- of jongerenwerk. 

Waarom dit artikel in de Wijkkrant
In de meeste wijken zijn al aanvragen voor 
Wijkgeld ingediend en toegekend. Muntel/
Vliert blijft wat dat betreft achter op de rest. 
Dit terwijl er zonder twijfel genoeg mensen in 
de wijk wonen met goede ideeën. Dit artikel 
is dan ook bedoeld om deze mensen over de 
streep te trekken en aan te sporen een 
aanvraag in te dienen om hun plannen voor 
de wijk werkelijkheid te laten worden. 

Rutger Janssens
Wijkmanagement
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Houd de Bossche Omroep 

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.

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, juni 2009

Editie Wijkkrant Muntel/Vliert/Orthenpoort

Think BIG! 
Jouw idee is geld waard

Bloemschikken



wethouder Snijders bezoekt kinderraad Tips:

Wijkfeest 2009 Taxandriaplein
‘Zomer in De Muntel’

koninginnedag

kindervakantieweek 2009

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: info@ulteamdenbosch.nl

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
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in de zon door Wim van den Berg

ik heb dit jaar erg veel
last gehad van de zon

ik ben ook 
zo rood als een kreeft.

ik ben naar Groenland 
op vakantie geweest

maar daar schijnt toch
niet zo veel zon.

nee, maar je hebt
er wel meer last van.

heb je een goede
vakantie gehad?

Woensdag 20 mei heeft de kinderraad op 
het Taxandriaplein een skeelerwedstrijd 
voor de kinderen uit deze wijk georgani-
seerd. Wethouder Snijders was ook aan-
wezig, en dat gaf de middag een speciaal 
tintje.

Er hebben 27 kinderen van 7 t/12 jaar 
aan de wedstrijd meegedaan. Ie-
dereen deed extra goed zijn best, 

want voor de winnaars waren er mooie 
medailles en diploma’s. De zon maak-
te er een extra geslaagde middag van. 
Alle wedstrijdtijden en foto’s van deze dag 
kan je zien op: www.kinderraaddehobbel.com.

Wethouder Snijders was aanwezig omdat hij 
graag de kinderraad aan het werk wilde zien. 
Hij hielp de kinderraad mee met de prijsuit-
reiking, en na afl oop van de wedstrijd  heeft 
de kinderraad in de Hobbel  alles vertelt over 
de andere activiteiten die zij dit jaar allemaal 
hebben georganiseerd. De wethouder was 
zeer onder de indruk en zo enthousiast dat 
hij de kinderraad heeft uitgenodigd voor een 
tegenbezoek bij hem tijdens zijn werk op het 
stadhuis.  Leuk toch?

Komen jullie ook op 12 juli as. tussen 12.00 
en 17.00 uur naar het Taxandriaplein? Er 
is van alles te doen tijdens het jaarlijkse 

wijkfeest! Zoals kinderkookworkshop, schmin-
ken, cakejes versieren, een tekenworkshop olv 
Studio Soda Club, sportworkshops die gege-
ven worden door bekende sporters  en.... een 
echt supergaaf poppentheater, bekend van 
het grote theaterfestival in de stad! Kijk op de 
website van de Hobbel, www.dehobbel.nl, om 
het hele programma te zien.

We wensen je veel plezier op 12 juli!

Dit jaar was het al de vijfentwintigste keer 
dat Divers welzijnsonderneming

 Koninginnedagactiviteiten voor de 
kinderen in onze wijk heeft georganiseerd. 

Meer hierover op 
www.kinderraaddehobbel.com 

en alle foto’s op www.fotoos.magix.net

Het wijkfeest van de hobbel op 12 juli.
 
Kindervakantieweek van 27 t/m 30 juli.

Veel foto’s op  www. fotoos.magix.net

De voorbereidingen voor de kinderva-
kantieweek van 27 t/m 30 juli zijn in 
volle gang. Een enthousiast team vrij-

willigers is druk bezig om voor de aankomende 
kindervakantieweek een aantal leuke activitei-
ten te organiseren. 
Je kunt je tijdens deze 
week heerlijk uitleven 
bij het timmeren van je 
hut, laten zien hoe veel 
jij weet van bekende 
(sprookjes)verhalen, 
meedoen aan een bij-
zondere modeshow 
en een spannende speurtocht door de wijk 
beleven.

Zoals elk jaar sluiten 
we af met een uitstap-
je. Waar we op don-
derdag naar toe gaan 
wordt in juli bekend 
gemaakt. 
De inschrijving voor 
deze week is al gestart, 
en er zijn nog maar een 

klein aantal plaatsen. Wil je meedoen, schrijf je 
dan snel in.
Om de kindervakan-
tieweek te kunnen 
blijven organiseren, 
zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die daarbij 
kunnen helpen. Heeft 
u interesse? Neem 
dan even contact op 
met Wim Huiskamp 
op onderstaand nummer.

Dit nummer is uiter-
aard ook bedoeld voor 
vragen over de kinder-
vakantieweek.
 
Tot ziens bij de kinder-
vakantieweek!

Wim Huiskamp
Kinderwerk Muntel/Vliert/Orthenpoort
Divers welzijnsonderneming
06-21593823


