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MEDEDELINGEN
Kom volleyballen!
De recreatieve volleybalclub VC Sticky Fingers 
is een kleine volleybalclub van ongeveer 20 
leden. Wij volleyballen elke vrijdagavond van 
20.00 tot 21.30 uur in sportzaal Elzenstraat. Op 
dit moment hebben we nog plaats voor enkele 
dames en heren. Interesse? Mail of bel naar 
Wim van den Berg: w.vandenberg@zonnet.nl of 
06-21230403.

Steun De Hobbel
Op 19 oktober a.s. start weer de jaarlijkse mach-
tigingenactie van stichting De Hobbel. Vrijwil-
ligers van De Hobbel vragen u in deze week 
om een bijdrage voor de speluitleen op het 
Taxandriaplein. De Hobbel ontvangt geen ge-
meentelijke subsidie en is daardoor afhankelijk 
van donaties en inkomsten uit de ernaast ge-

legen fietsenstalling. Met het geld dat jaarlijks 
wordt opgehaald, wordt nieuw speelgoed aan-
geschaft en kan het gebouw op bepaalde fron-
ten worden opgeknapt. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage! Meer informatie over De Hobbel: 
www.dehobbel.nl.

Gids Ouderenwerk
De gids met het activiteitenaanbod voor seni-
oren 2009-2010 is uit. De brochure bevat een 
overzicht van de activiteiten voor ouderen en 
van het ouderenwerk van Divers. De meeste 
activiteiten zijn gestart in september, maar la-
ter instromen is zeker mogelijk. In wijkgebouw 
de Slinger kunt u o.a. boekbinden, kaarten/bil-
jarten, speksteen bewerken en bloemschikken. 
Meer informatie: www.divers.nl.

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

nieuwe weg in
Het gebouw ‘De Buut’ aan het Taxandriaplein is bij veel mensen in de Muntel vooral bekend 
als de plek waar je gaat stemmen als er bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen zijn. Lang 
niet iedereen weet wat er op doordeweekse dagen precies gebeurt in het dagactiviteitencen-
trum (DAC) dat hier al sinds jaar en dag gevestigd is. Menigeen maakte tijdens het pleinfeest 
in juli dan ook van de gelegenheid gebruik om te worden rondgeleid door het pand en uitleg 
te krijgen over de functie van een DAC.

Het DAC valt onder de Reinier van Arkel-
groep”, vertelt Coby van Druenen, ac-
tiviteitenbegeleidster bij het DAC. “De 

bezoekers van het DAC hebben psychische 
problemen (gehad) en zijn daarvoor onder 
behandeling geweest bij de GGZ. Ze proberen 
via onze activiteiten een zinvolle en gezellige 
invulling te geven aan hun dagen. Voor een 
aantal bezoekers is dat een tussenfase, een 
opstap naar weer gewoon deelnemen aan de 
samenleving, voor anderen blijft het DAC een 
veilige plek waar ze terecht kunnen voor een 
kopje koffie en een gesprek.”

Gitaarles
In De Buut zijn recreatieve en educatieve acti-
viteiten. Bezoekers kunnen onder meer schil-
deren, gitaarles krijgen, hout bewerken, een 
yogaklas bijwonen of computerlessen volgen. 
Daarnaast helpt een aantal bezoekers in de 
keuken, waar iedere dag wordt gekookt, of ver-
zorgen ze koffie en thee achter de bar. 

Meer openheid
Marion van Hoof, een van de collega’s van Coby, 
geeft aan dat het DAC streeft naar meer open-
heid. “We willen graag dat de buurtbewoners 
ons kennen, we zijn per slot van rekening een 
onderdeel van de wijk. Aan de andere kant zijn 
we wel voorzichtig, omdat sommige bezoekers 
juist de anonimiteit en de beslotenheid van 
het gebouw prettig vinden.” Op initiatief van 
de gemeente is een speciale werkgroep opge-
richt die zich buigt over mogelijke activiteiten 
in De Buut waar buurtbewoners bij betrokken 
kunnen worden. Zonder de privacy van de be-

zoekers tekort te doen. De werkgroep bestaat 
uit drie vrijwilligers van het DAC, drie wijkbe-
woners en twee beroepskrachten van Divers 
en Reinier van Arkel.

Activiteiten succesvol
De eerste twee activiteiten 
hebben reeds plaatsge-
vonden. Zo kon men op 
het pleinfeest in juli bij de 
kraam van het DAC mee-
werken aan een wijkschil-
derij. Dit schilderij krijgt in 
oktober een plek in wijk-
gebouw de Slinger. Daar-
naast werd begin oktober 
in De Buut een multicultu-
reel hapjesfestijn georga-
niseerd voor de bezoekers 
van het DAC en een aantal 
genodigden: buurtbewo-
ners, familie, organisaties 
en bedrijven uit de wijk. 
De avond werd een succes; 
de bijna 100 aanwezigen 
hadden een gezellige en 
smakelijke avond. De werk-
groep buigt zich inmiddels 
alweer over nieuwe acti-
viteiten, waaronder een 
kerstfeest in december.

Meedoen
Het streven naar meer be-
kendheid en openheid van 
het DAC wordt ook ingege-

ven door actuele ontwikkelin-
gen, vertelt Marijke Matejczyk 
van Divers. “Door de invoering 
van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) in 2007 
en veranderingen in de AWBZ 
op 1 januari 2010 wordt de 
doelgroep van het DAC groter. 
De gemeente moet er nu voor 
zorgen dat elke burger op de 
een of andere manier kan mee-
doen in de maatschappij. Er 
zijn mensen die misschien niet 
bekend zijn bij de GGZ, maar 
die in verband met psychische 
problemen wel behoefte heb-
ben aan een voorziening zoals 

De leden van het Buutkoor traden op met evergreens en popsongs.

het DAC. 
De werkgroep wil in de toekomst ook hen acti-
viteiten aanbieden, bijvoorbeeld om eenzaam-
heid en isolement tegen te gaan. Dan is het 
belangrijk dat de drempel laag is.“ Petra van 
Liefvoort (Reinier van Arkel) vult aan:  “Som-
mige buurtbewoners vinden het moeilijk om 

Leden van de werkgroep en enkele gasten op het multicultureel 
hapjesfestijn.

op een vanzelfsprekende manier om te gaan 
met de mensen uit onze doelgroep en houden 
afstand. We hopen natuurlijk ook dat de acti-
viteiten van de werkgroep daar een positieve 
invloed op hebben.” 

Anja Hoffmann

“

Buurtbewoners schilderden enthousiast mee aan het wijkschilderij.
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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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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

Roeivereniging 
viert pannenbierviert pannenbier

Foto 1: Op zaterdag 5 september vierde de 

roeivereniging het pannenbier, het feit dat 

het hoogste punt bereikt was van de bouw 

van hun nieuwe onderkomen. 

Foto 2: De eerste boot ligt al gereed op zijn 

nieuwe plek. 

Foto 3: Voorzitster Tineke Nieuwenhuijzen 

(uiterst links) in gesprek met verschillende 

genodigden.

Door Yvonne Schelle-Melis en Rian Popeijus

Spelen in de wijk
In de wijk gebeurt er momenteel veel op het gebied van 
speelvoorzieningen.  Een overzicht.

Op het Taxandriaplein is onlangs een van de 
laatste speeltoestellen van de ‘vernieuwingsslag’ 
geplaatst: een echte kabelbaan. Wat nu nog 
ontbreekt is het ‘kukelrek’, dat wordt gefi nancierd 
door de kerstactie bij de Kameleon.

Bij het Muntelplein is een aantal speelvoorzie-
ningen weggehaald. Hopelijk komen in de nabije 
toekomst daarvoor nieuwe toestellen in de 
plaats.

Prins Hendrikpark
Al een hele tijd is er gepuzzeld en gepeinsd 
over de nieuwe wijkspeelplaats die er in het 
Prins Hendrikpark gaat komen. Zo’n duizend 
bewoners rond het park hebben hun wensen 
uitgesproken in een enquête. Samen met de 
buurtcoördinatoren heeft een werkgroep zich 
gebogen over de uitslag. 

Ruben Blok, ontwerper openbare ruimte 
bij de gemeente, zorgt ervoor dat de wijk-
speelplaats wordt opgenomen in het ont-
werp voor het totale Prins Hendrikpark. 
Het moet dan ook passen in dit ontwerp, 
wat sfeer betreft. Dat betekent bijvoor-
beeld dat er geen afbakenende hekken 
komen, behalve dan de veiligheidshekjes 
rondom het speelgebied voor de nul- tot 
zesjarigen. De gekozen speelmogelijkhe-
den worden verspreid over enkele speel-
cirkels in het park, elk met een doorsnee 
van twaalf meter. In de cirkels komen 
een voetbalveldje en verschillende com-
binatie-speeltoestellen; uit de voorma-
lige speeltuin aan de Westenburgerweg 

wordt ook nog een aantal speeltoestellen over-
geplaatst. 
De rest van de speeltuin aan de Westerbur-
gerweg gaat pas weg als de nieuwe wijkspeel-
plaats helemaal klaar is. De speelcirkels met 
zand valondergronden zijn reeds aangebracht. 
De verwachting is dat de speeltoestellen eind 
2009 geplaatst zijn.

Busschieterplein
De speeltoestellen op het Busschieterplein-
tje staan er al zo’n acht jaar; ze beginnen hier 
en daar onveilig te worden en zijn dus onder-
hand aan vervanging toe, vertelt pleinbewoner 
Jo Hornman. Bij navraag bleken de toestellen 
echter nog niet op de vervangingslijst van de 
gemeente te staan, maar Jo is niet voor één 
gat te vangen. Regelingen als die van de Be-

woners-initiatief-gelden (BIG) en de 
Vogelaargelden waren niet onop-
gemerkt aan hem voorbij gegaan. 
Hij trok ‘de stoute schoenen aan’ 
en ging erachteraan bij gemeente 
en Divers. Vervolgens startte hij 
een werkgroep op, die een enquête 
hield onder buurtbewoners op en 
rond het plein. Het resultaat: een 

uitgewerkte ontwerptekening met 
onderdelen als een glijbaan, een 
zandbak, een wip en een schom-
mel. Opbouwwerkster Marijke van 
Divers nam dit ontwerp mee om 
met de gemeente te bespreken. 
Inmiddels is de picknicktafel toe-
gezegd; één dezer dagen wordt hij 
geplaatst.

Door Angela Krimpenfort 
en Anja van Kleef

Foto 4: Het werk in aanbouw. 

Foto 5: De aannemer begraaft een kistje met 
goede wensen onder de kleuren van de roeiver-
eniging.
Geheel in traditie gebruikt hij een roeispaan in 
plaats van een schop.

Foto 6: Wethouder van sport, Rodney Weterings, 
houdt een toespraak en roemt de vereniging 
vooral vanwege het feit dat ze kampioen zijn 
in feestelijkheden. Even later hijst hij zonder 
problemen de vlag in de hoogste top. 



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. 

   

Op dinsdag 29 september organiseerde de Wijktafel in wijkgebouw De Slinger een 
informatieavond over hondenvoorzieningen in onze wijk. Aanleiding was het burgerinitiatief 
‘Gemeente bijt hond’ van Sylvia van Oostrum om de hondenvoorzieningen in de stad op orde 
te brengen. Tijdens de bijeenkomst werden bewoners gevraagd mee te denken over de 
hondenvoorzieningen in de wijk.

De deelnemende bewoners waren positief 
over de informatieavond. De meeste vragen 
en suggesties hadden betrekking op het Prins 
Hendrikpark. Veel bewoners vroegen onder 
meer rekening mee te houden met het feit 
dat honden geregeld in de plas zwemmen. 

De suggestie om aan de plas een plek te 
realiseren waar honden het water in kunnen 
werd dan ook breed gesteund. Dit geldt ook 
voor het verzoek om een uitlaatroute/
uitrenveld in het park aan de kant van de 
Westenburgerweg.

Veel vragen
Daarnaast zien bewoners mogelijkheden om 
een hondenuitlaatroute aan te leggen in 
het talud langs het voetpad aan de 
Citadellaan. Ook vragen over handhaving 
op de regels door stadstoezicht waren er 
genoeg. Geïnteresseerde bewoners gaan 
hierover met het hoofd van de 
toezichthouders in gesprek

Meer weten?
De komende weken worden alle vragen en 

Toelichting kaart 
We maken in de stad onderscheid tussen 
hondentoiletten, -uitrenvelden en –
uitlaatroutes. In de wijk Muntel/Vliert/
Orthenpoort kennen we geen 
hondentoiletten. Uitrenvelden wel. Dit 
zijn bij voorkeur omheinde terreinen 
waarbinnen een hond los mag lopen. 
Hondenpoep mag blijven liggen. 
De gemeente maakt de uitrenvelden 
eens per twee weken schoon. Hetzelfde 
geldt voor de uitlaatroutes. Deze zijn 
echter niet omheind en de hond moet 
aan de riem. Voor alle andere plekken 
geldt dat de hond aangelijnd moet zijn 

suggesties bekeken. Voor een volledig 
overzicht kunnen geïnteresseerden terecht 
op de nieuwspagina van Muntel/Vliert/
Orthenpoort: www.wijkgerichtwerken.nl. 
Zodra meer bekend is zal dit op deze pagina 
gepubliceerd worden. Meer weten over het 
bewonersinitiatief ‘Gemeente bijt hond’, kijk 
dan op www.vrijebosschehonden.nl 

Rutger Janssens
Wijkmanagement
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

en dat het baasje de hondenpoep dient op 
te ruimen. 

Met behulp van de kaart is een inventarisatie 
gemaakt van de bestaande voorzieningen in 
de wijk (wijk 4) en de mogelijke 
aanpassingen. Hieronder een opsomming 
van de locaties:

Locatie 4.1 is de uitlaatroute in het 
Burgemeester van de Ven Park aan de Van 
Rijckvorsel van Kessellaan. Deze is recent 
omheind en blijft verder ongewijzigd. 
Hetzelfde geldt voor het terrein aan de 
Gruttostraat (4.2).

Locatie 4.3 ligt aan de Mgr. Diepenstraat en 
wordt een uitrenveld. 
De Van Lanschotlaan (locatie 4.4), de 
groenstrook tussen de Antoon der 
Kinderenlaan en de Willem van Nassaulaan 
wordt in 2010 opnieuw ingericht. De 
uitlaatroute blijft gehandhaafd en er zal een 
uitrenveld aangelegd worden met 
omheining. 
Locatie 4.5 is nu een uitrenveld. Onlangs is 
op verzoek van bewoners een tijdelijke 
omheining geplaatst. Als het Prins 
Hendrikpark wordt heringericht verdwijnt 
deze waarschijnlijk. Op de plek van de 
speeltuin aan de Westerburgerweg wordt 

een nieuw uitrenveld ingericht. 
Langs de Van der Weeghensingel ligt een 
uitlaatroute (4.6). Dit is een smalle 
strook groen langs het talud van de Aa. 
Locatie 4.7 is ook een smalle 
groenstrook langs het water. Deze wordt 
misschien gedeeltelijk opgeheven. 
Hierover komt later meer duidelijkheid. 
Ook is het nog niet duidelijk wat er met 
de uitlaatroute bij Muntelbolwerk 
(locatie 4.8) gaat gebeuren. Momenteel 
worden hier werkzaamheden verricht in 
het kader van de vestingwerken. Als 
deze zijn afgerond komt hier meer 
duidelijkheid over. 

Hondenvoorzieningen in Muntel/Vliert/Orthenpoort

‘Gemeente bijt hond’

Wijkgericht
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                        Even voorstellen

kinderraad de hobbel op dreef

Tips:een geslaagde
kindervakantieweek!

goede raad is goud waard door Wim van den Berg

bo�en..., die mevrouw
laat zomaar 100 euro vallen.. ..dat is snel verdiend,

inpikken die hap!

Of toch maar teruggeven?
Eigenlijk is het stelen.

Best moeilijk...
Weet je wat?
Ik vraag de
mening van 
een ander.

Dag mevrouw, een enquête:
stel U vindt 100 euro, wat zou
U doen: houden, of teruggeven?

Zelf houden, zo’n
cadeautje krijg
je niet elke dag !!

mooi,
dat wilde ik
graag horen.

In de eerste week van de zomervakantie 
organiseerde Divers Welzijnsonderneming 
in samenwerking met stichting De Hobbel 

de jaarlijkse kindervakantieweek.
74 kinderen hebben deze week veel plezier 
beleefd aan de activiteiten, met als thema 
‘fantasieverhalen’. De week begon met een 
speciaal op dit thema bedacht Zweeds 
loopspel, en een spetterende modeshow 
op de maandagmiddag. De hutten van het 
bouwdorp op dinsdag gaven het plein een 
vrolijke uitstraling. Op de woensdag volgde 
een leuk spelcircuit en tijdens een spannen-
de speurtocht konden alle groepen de laat-
ste punten scoren. 
Het uitstapje naar Dippie Doe in Best was 
een mooie afsluiting van een geslaagde kin-
dervakantieweek, waar vele vrijwilligers hard 
aan meegewerkt hebben.
Natuurlijk is deze week alleen maar mogelijk 
met de vrijwillige medewerking van deze en-
thousiaste club vrijwilligers. Allemaal harte-
lijk dank hiervoor!

We gaan in januari weer aan de slag met de 
voorbereidingen van de komende kinderva-
kantieweek.

Voor deze leuke activiteit zijn we nog steeds op 
zoek naar mensen die volgend jaar een of meer-
dere dagen willen helpen, maar vooral ook in 
de voorbereiding mee willen helpen. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via: 06-21593823 of 
via e-mail: w.huiskamp@divers.nl. Ik neem dan 
zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wim Huiskamp
Kinder/tienerwerk
Muntel-Vliert-Orthenpoort
Divers Welzijnsonderneming 

V
oor meiden tussen 12 en 18 jaar uit de Muntel, Vliert en Orthenpoort start het jon-

gerenwerk van Divers vanaf woensdag 16 september 2009 een nieuwe meiden-

club van 19.00 tot 20.30 uur in de Hobbel aan het Taxandriaplein. 

In de Meidenclub ben je bezig met allerlei leuke activiteiten, zoals: 

  -  Girlz-talk: praten over onderwerpen die de meiden van nu aanspreken

  -  Excursies: op stap met elkaar en je leert er ook nog van!

  -  Workshops bijvoorbeeld nagelstyling en visagie 

  -  Het maken van een eigen ‘meidentijdschrift’ 

Heb je interesse om mee te doen, ken je iemand die ook mee zou willen doen of heb je vragen, 

neem dan contact op met: 

Maartje Admiraal, m.admiraal@divers.nl

06-46768123.

Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook!!!

De kinderraad is de laatste tijd actief bezig geweest. Zo is er een werkbezoek aan een 
speluitleen in Tilburg geweest. Daar kon de kinderraad zien dat de uitleen van De Hob-
bel nog beter is. In Tilburg heeft de kinderraad ook het reptielenhuis bezocht. ‘Op de 

stoere toer’ mochten ze een echte slang in hun nek laten leggen. Vet man!!
Ook niet onbelangrijk: dankzij de inzet van de kinderraad hangen er voortaan echte borden 
van de anti-hondenpoepactie op het Taxandriaplein. Op het Hobbel wijkfeest hielp de kinder-
raad mee met een fruithapjes/pannenkoek-activiteit. Ze hadden deze activiteit zelf bedacht.
Tot slot, door het houden van een speelgoed-enquête is er nu op het Taxandriaplein een kabel-
baan geplaatst. Het is een super groot succes, want er wordt veel gebruik van gemaakt.
De kinderraad heeft al weer veel nieuwe ideeën. Ook dit jaar ga je dus nog vaak van de raad 
horen!

Ik ben Pieter Strengers, 29 jaar oud, ge-
trouwd met Jaella en student Sociaal 
Cultureel Werk. Ik loop mijn eerste jaar 

stage bij Divers in het kinderwerk onder 
begeleiding van Wim Huiskamp. 

Dit jaar zal ik onder andere Wim van den 
Berg ondersteunen in zijn werk voor de 
kinderraad van De Hobbel. Dit initiatief 
spreekt me enorm aan. Ik vind het heel 
goed dat kinderen (en ook volwasse-
nen) leren omgaan met inspraak en zo 
merken dat hun ideeën een positieve in-
vloed kunnen hebben op hun omgeving. 
Ik hoop komende tijd persoonlijk kennis 
met jullie te kunnen maken en verwacht 
dat ik veel zal leren. 

Verder wil ik nog zeggen dat ik mijn bes-
te beentje voor ga zetten. Ik hoop dat 
we samen veel kunnen bereiken in jullie 
prachtige wijk.

Met vriendelijke groet,

Pieter

Op de website: www.fotoos.magix.net 
staan heel veel leuke foto’s van de kinder-
vakantieweek.

Help mee met de voorbereiding van de 
kindervakantieweek. Leuk voor de kinde-
ren, de wijk en uzelf. 


