
MUNTEL, VLIERT EN ORTHENPOORT

MEDEDELINGEN
Oefenen met de computer
Op vrijdagmiddag 11 december 2009 start Gil-
de ’s-Hertogenbosch e.o. voor de tweede keer 
met een computeroefenplaats op de Brede 
Bossche School De Graaf (Graafseweg 52). De 
cursus is geschikt voor mensen met weinig of 
geen computerkennis (u moet thuis wel een 
computer hebben om te kunnen oefenen). U 
kunt zelf aangeven waar uw interesses liggen: 

Reageren? Mail Wijkkrant@home.nl, of schrijf naar ons redactieadres, Jan Schöfferlaan 3.
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Windows XP, Windows Vista, e-mail, internet, 
Word, Excel. 
U kunt deelnemen van 13.00 uur tot 14.30 
uur of van 15.00 uur tot 16.30 uur.  De kos-
ten bedragen 30 euro voor 10 bijeenkom-
sten. Meer informatie en/of aanmelden: bel  
073 - 689 10 33 (bereikbaar op dinsdagen van 
14.00 - 16.00 uur) of kijk op www.gildedenbosch.nl.

Project Doelbewust 
wint de 
Hein Roethofprijs
Het Bossche voetbalproject Doelbewust heeft dit jaar de Hein Roethofprijs gewonnen. Deze 
prijs wordt jaarlijks toegekend aan het beste Nederlandse initiatief om criminaliteit te voor-
komen. De prijs bestaat uit een beeldje en 20.000 euro voor het project. Als extra prijs heeft 
de gemeente ’s-Hertogenbosch alle deelnemers vrijkaartjes gegeven voor een wedstrijd van 
jong Oranje in stadion de Vliert.

Het project Doelbewust gebruikt voetbal 
als middel voor gedragsverbetering bij 
jongeren van tien tot zestien jaar. De 

aandacht gaat vooral uit naar het aanleren van 
sociale vaardigheden, zoals elkaar aanspreken 
op gedrag. Het project is een samenwerkings-
verband van de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
en welzijnsonderneming Divers en gaat dit 
seizoen het vierde jaar in. Over de hele stad 
verspreid zijn er negen teams die tegen elkaar 
uitkomen in een competitie. Ook zijn er nog en-
kele teams in de opstartfase.

Positieve resultaten
Discipline, respect en regels zijn de sleutelwoor-
den, waarbij de doelstellingen van een profclub 
worden nagebootst. Jongeren hebben weer het 
gevoel ergens bij te horen. Voor en na het voet-
bal vinden er in de groep gesprekken plaats. 
Daarnaast worden er vaak thema’s besproken, 
zoals gezondheid, seksualiteit, drugs, pesten, 
voeding en politiek. In de wijken waar het pro-
ject al langer loopt zijn er positieve resultaten 
bereikt: minder overlast, betere schoolresulta-
ten en een toename van de betrokkenheid van 
jongeren, ouders, school, buurtbewoners en 
politie. De jury koos het project vanwege de 
zorgvuldige opzet, de lange en succevolle duur, 
de aansprekende resultaten, de lastige proble-
matiek, de betrokkenheid van vele partners en 
de sportiviteit.

Voetbalrivalen
In onze wijk zijn er twee teams actief: Muntel 
United en FC De Vliert. Het thuishonk van Mun-
tel United is het Taxandriaplein, FC de Vliert 
traint in de gymzaal van de Sancta Maria Mavo, 
omdat er in de Vliert geen voetbalveld is. Het 
geldbedrag van de prijs wordt waarschijnlijk 
besteed aan de aanleg van voetbalvelden in 
wijken waar nog die nog niet aanwezig zijn. FC 
de Vliert krijgt hierdoor misschien een eigen 
voetbalveld in de Vliert.

Muntel United 
Muntel United komt elke woensdagmiddag 
om vier uur bijeen in de Hobbel. Deze middag 
heerst er een uitgelaten stemming. Het voet-
balteam is net terug uit het voetbalkamp van 
Doelbewust en ze zijn kampioen geworden. Er 
komt weer een nieuwe kampioensbeker bij op 
de kast. Gekscherend wordt geroepen dat de 
Hobbel moet opschieten met de verbouwing, 
omdat ze anders de bekers niet meer kwijt kun-
nen. Negen jongeren zijn aanwezig, vier niet. 
De groep wordt begeleid door Maartje Admi-
raal van welzijnsonderneming Divers en Edwin 
Smulders van ’S-PORT (de nieuwe naam van 
servicepunt sport en bewegen van de gemeen-
te ’s-Hertogenbosch. Teamgeest en samenspel, 
daar gaat het om bij Muntel United. Ook van 
publiciteit is de groep niet vies. Onlangs waren 
ze zelfs te zien in het NOS Journaal!

Aan de regels houden
Tijdens de besprekingen voor en na het voet-
ballen gaat het meestal over wat er gebeurd is 
of wat er nog moet gebeuren. Vaak gebruiken 
ze een thema om ergens over te praten. Buiten 
het project trekt de groep niet altijd met el-
kaar op. Wel zien ze dat het beter gaat: ‘betere 
cijfers op school’ en ‘rustiger geworden’ wordt 
geroepen. Binnen de groep proberen ze zich 
goed aan de gedragsregels te houden: zonder 
probleem excuses aanbieden, elkaar wijzen op 
slecht gedrag: ‘Hé, doe toch normaal’, ‘Ben toch 
eens stil’ en zonder tegenspraak straf onder-
gaan (bijvoorbeeld 10 keer opdrukken als er 
gescholden wordt). De discipline is vrij hoog, 
juist omdat ze die voor zichzelf en het team 
moeten opbrengen. 

Als afsluiting maken we een groepsfoto van het 
team. De beker hoort er natuurlijk ook op, want 
dat ze kampioenen zijn, dat mag iedereen we-
ten.

Wim van den Berg

Voetbalteam Muntel United is kampioen!

Nieuws van De Buut
Via deze rubriek houdt dagactiviteitencentrum De Buut (Taxandriaplein 1) u op de hoogte 
van activiteiten en het laatste nieuws. De organiserende werkgroep bestaat uit buurtbewo-
ners, bezoekers en medewerkers van De Buut en Divers. 
Heeft u vragen? Mail naar m.matejczyk@divers.nl of 073-6275687 / 06-25035029.

Wijkschilderij

Bent u ook nog steeds 
nieuwsgierig naar het 
buurtschilderij dat door 
wijkbewoners is ge-
maakt tijdens het in-
loopfeest van De Buut? 
In de vorige Wijkkrant 
hebben we erover ge-
schreven. 

Inmiddels zijn alle 
losse onderdelen sa-
mengevoegd tot een 
indrukwekkend schil-
derij, en zie hier het 
resultaat! 

Laat u eens verwennen!

De Buut is alweer een volgende activiteit aan het voorbereiden, en u, als wijkbewoner van de Mun-
tel en/of bezoeker van de Buut, bent van harte uitgenodigd! Het gaat om een Verwenmiddag op 
13 december van 14:00 uur tot 17:00 uur in De Buut. Tijdens deze middag maakt u kennis met 
diverse mogelijkheden om eens lekker tijd aan uzelf te besteden. Ook worden er verwenpakket-
ten en make-overs verloot onder de aanwezige bezoekers. De middag is gratis. Aanmelden kan via 
m.matejczyk@divers.nl.

Jubileum

Links Marion, rechts Karien, 
twee medewerkers van De 
Buut die onlangs hun 12,5-
jarig jubileum bij de Reinier 
van Arkelgroep hebben ge-
vierd. Karien staat al jaren 
voor activiteiten als bewe-
gen op muziek en Marion zit 
in de creatieve hoek. Beiden 
zijn vanaf de start met De 
Buut verbonden. Met veel 
toewijding delen ze lief en 
leed met de bezoekers. Be-
zoekers en team vinden hen 
‘lieve kanjers’ en hopen nog 
lang plezier van hen te mo-
gen hebben.



Colofon
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, Marijke Matejczyk, 

Angela Krimpenfort, Leyla van Hees

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: 

4 januari 2010

De volgende krant zal half februari verschijnen

De redactie behoudt zich het recht voor stukken te 

redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

MUNTEL, VLIERT EN ORTHENPOORT

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

Column

Niet iedereen be-
seft dat, als zij 
niet ontstaan 

was, de hele Muntel, tot 
nu, een zompig moeras 
zou zijn. 
Op het Taxandriaplein 
zouden niet kinderen 
de boventoon voeren, 
maar padden en kikkers. 
We zouden uitkijken op 
kromgetrokken treur-
wilgen en riet. Eén stap 
in de wijk zou je jouw 
nieuwe schoenen kos-
ten en met een beetje 
pech ook de rest van je 
kleding. 
Een boomhut was een 
optie, maar een stabiel 
huis leek onmogelijk, 
laat staan een gehe-
le arbeiderswijk. Tót 
deze bijzondere dame 
kwam…

Zo’n honderd jaar ge-
leden begon een uniek 
project. Grote graaf-
machines trokken de 
stad uit om buiten de 
stadsmuren de eerste 
buitenwijk te bouwen. 
Ze begonnen in zand-
rijk gebied te graven 
en verspreidden het 
gewonnen zand over 
een grote oppervlakte. 
Langzaam verdween 
het moeras in de diep-
te, om plaats te maken voor glad, bouwvrien-
delijk terrein. 

Al snel stonden er huizen, een kerk en enkele 
winkeltjes. De melk- en kolenboer breidden 
hun handelsgebied uit en onwennig trokken 
de eerste bewoners in hun nieuwe huizen. 
Onze dame liet een gapend gat achter, maar 
vulde zich al snel met water. Ze werd omringd 
door mooie beplanting. 

Tovervisjes in de Koedijkstraat

Niet alleen laat Angela zich het geknab-
bel van de visjes rustig welgevallen, ze 
houdt er naderhand een fris paar fitte 

voeten aan over. De visjes eten namelijk dode 
huidcellen en scheiden daarbij een enzym in 
hun speeksel af dat goed is voor je huid. Eng of 
pijnlijk? “Helemaal niet”, zegt Angela. “Het is een 
licht masserend, ontspannend gevoel.”

Er zijn in Nederland maar twee plaatsen waar je 
zo’n behandeling kunt laten doen, en één daar-
van is de nagelstudio van Ilse Deckers, inder-
daad: Koedijkstraat 41. “Je huid wordt er vitaler 
en zacht van, en eelt wordt ermee bestreden”, 
legt Ilse uit. “Mensen met eczeem of psoriasis 
vinden het een uitkomst: jeuk en branderig-
heid blijven soms dagenlang weg.”

Ilse is een goed voorbeeld van wat je kunt be-
reiken vanuit een wao-situatie. Sinds 2001 is ze 
gecertificeerd nagelstyliste en sindsdien volgt 
ze regelmatig cursussen manicure en pedicure 
om op de hoogte te blijven van de laatste ont-
wikkelingen. Zo zijn in haar nagelstudio twee 
bakken met Garra Rufavisjes gekomen, voor 
voeten, handen of ellebogen, per bak zo’n 100 

tot 150 visjes. Elke bak heeft verschillende fil-
ters om het water na elke behandeling volko-
men bacterievrij te maken. Ilse streeft ernaar 
om ooit een bad te plaatsen waar je helemaal 
in kunt. 

En Angela? Die weet nu hoe het werkt en gaat 
met een ‘ontspannen voetgevoel’ naar huis.

Angela Krimpenfort
Anja van Kleef

Wat vindt u dat ze 
moeten bekijken?
Eerst even iets anders, Ewout; hoe gaat het 
eigenlijk met die Wijktafel? We horen er zo 
weinig van.

Het gaat goed, we hebben vier keer per jaar 
contact over allerlei onderwerpen, bijvoor-
beeld het parkeerbeheer en de toewijzing van 
de BIG-gelden. Maar eerlijk gezegd zouden we 
nog wel wat nieuwe leden willen. Dit is een 
mooie gelegenheid voor een oproep: kijk eens 
op wijkgerichtwerken.nl en neem contact op 
met Wijkgericht Werken. We kunnen betrokken 
wijkbewoners goed gebruiken.

Hoe zit dat met dat bezoek van B&W?

Burgemeester en wethouders leggen regelma-
tig bezoeken af in de wijken van de stad. Twee 
jaar geleden hebben ze dat in onze wijk ook 
gedaan. Verschillende projecten zijn bezocht 
en er is gesproken over problemen en moge-
lijke oplossingen. Op 23 januari komt er weer 
zo’n bezoek. In januari komt daar meer infor-
matie over in de Bossche Omroep.

Ik weet wel een paar bespreekpuntjes! Hoe 
krijg ik ze daar naartoe op 23 januari?

Ik wil jouw puntjes wel doorgeven. De leden 
van de Wijktafel zijn uitgenodigd bij dat be-
zoek. Misschien zijn er nog meer suggesties. 
Laten we afspreken dat iedereen die een sug-
gestie heeft voor een locatie die bezocht zou 
moeten worden, of een onderwerp dat bespro-
ken zou moeten worden, dat doorgeeft aan mij 
via info@ewoutmuntz.nl of aan Rutger Jans-
sens van de gemeente, r.janssens@s-hertogen-
bosch.nl. Ik kan natuurlijk niet garanderen dat 
al die suggesties kunnen worden opgevolgd. 

Maar het is in ieder geval een mogelijkheid om 
aandacht te vragen voor iets waar je tegenaan 
loopt. Doen, zou ik zeggen.

Angela Krimpenfort
Anja van Kleef

Garra Rufavisjes komen uit de warme wateren rondom de stad Kangal in Turkije. Wat doen ze dan op Koedijkstraat 41 in Den Bosch? Ze knab-
belen er aan de voeten van Angela Krimpenfort, die nieuwsgierig op onderzoek uitging.

Wijkgericht Werken

Hoe zat het ook alweer? Wijkgericht 
Werken is een aanpak van de ge-
meente met de bedoeling wijkbe-

woners mee te laten denken over zaken 
die spelen in de wijk. Schoon, heel, sociaal 
en veilig zijn de sleutelwoorden. Per twee 
wijken zijn er wijkmanagers aangesteld, die 
de regie voeren over de activiteiten (voor 
onze wijk is dat Frank van Berkel). Het over-
leg tussen de bewoners en organisaties 
als de politie, Divers en woningcorporaties 
vindt plaats aan de Wijktafel, een groep 
mensen die regelmatig contact heeft over 
zaken die in de wijk spelen. Nieuws over 
Wijkgericht Werken vindt u steevast op pa-
gina 3 van de Wijkkrant; nog veel meer is te 
vinden op www.wijkgerichtwerken.nl.

Elke ochtend, wanneer ik naar mijn werk fiets, 
kom ik langs de IJzeren vrouw, voor mij de onbe-
twiste ‘Moeder van de Muntel’. Ik zie in de zomer 
de zon in haar water schijnen, hoop in de winter 
op een laagje ijs. De herfst is mijn favoriete sei-
zoen. Dan ga ik, dankzij de mist die over het water 
en de omgeving hangt, even terug in de tijd. Naar 
de oorsprong: het moeras. 

Leyla van Hees

Bij mijn weten is er maar één dame in de Muntel die iedereen kent. De mensen gaan naar 
haar toe voor wat gezelligheid of een goed gesprek. Ze beperken zich niet tot de ‘verplich-
te’ zondagmiddag, maar lopen er zeven dagen per week naartoe. 

Ewout Muntz is als wijkbewoner lid van de Wijktafel van onze wijk. We spraken hem in verband 
met de plannen voor een bezoek aan de wijk door burgemeester en wethouders in januari.

B&W op bezoek in de wijk



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. 

   

Ouderen denken maar al te vaak dat jongeren het tegenwoordig veel te 

gemakkelijk hebben. Ze zouden niet veel begrip hebben voor de 

problemen waar ouderen dagelijks mee geconfronteerd worden. 

Andersom vinden jongeren oudere medemensen maar ‘lastig’: ze 

roepen altijd dat het vroeger allemaal beter was. Het ‘klussenproject’ 

heeft als doel om het contact tussen jongeren en ouderen te stimuleren. 

Net als in de overige wijken van de stad hebben de bewoners van Muntel, Vliert en Orthenpoort in 

samenwerking met de gemeente in 2006 de wijkspeerpunten voor onze wijk bepaald. Het College van 

Burgemeester en Wethouders hebben deze aandachtspunten offi cieel vastgesteld en haar medewerkers 

opdracht gegeven er mee aan de slag te gaan.

Wijkspeerpunten in Muntel/Vliert/Orthenpoort

Wijkmanager Frank van Berkel en onder-
getekende hebben samen met bewoners, 
instellingen en gemeentelijke afdelingen de 
speerpunten opgepakt. In de loop van de 
afgelopen drie jaar zijn grote vorderingen 
gemaakt. Zaken met betrekking tot verkeer 

Wat zijn BIG-gelden
De afkorting BIG staat voor 
Bewonersinitiatiefgeld. Deze regeling 
bestaat sinds 2005 en is bedoeld om 
activiteiten voor en door bewoners 
fi nancieel te ondersteunen. Bewoners 
die van plan zijn om in hun wijk een 
activiteit te organiseren kunnen 
hiervoor een bijdrage ontvangen. 
Daar moet dan wel een tegenprestatie 
tegenover staan van de aanvrager(s). 
Dit hoeft niet fi nancieel te zijn, maar 
kan bestaan uit inzet van vrijwilligers 
voor een goed doel of een optreden 
voor de wijk. Eigenlijk kan het van alles 
zijn. De aanvraag is vrij eenvoudig. 
Men geeft een korte omschrijving van 
de activiteit, de locatie, de datum en het 
tijdstip waarop de activiteit gaat 
plaatsvinden en een duidelijk overzicht 
van de kosten. Vervolgens wordt de 
aanvraag door de wijktafelleden 
beoordeeld en al dan niet toegekend. 
Kijk voor meer informatie op 
www.wijkgerichtwerken.nl.

zijn beoordeeld en waar mogelijk opgelost. 
De herinrichting van het Prins Hendrikpark 
en het aanleggen van de wijkspeelplaats in 
het park gaan binnenkort van start. Ook aan 
de uitbreidingsplannen van De Hobbel op 
het Taxandriaplein wordt hard gewerkt. 

Wilt u meer weten over de wijkspeerpunten 
voor Muntel, Vliert en Orthenpoort? Kijk dan 
op de wijkpagina van Muntel/Vliert op 
www.wijkgerichtwerken.nl. 
Via de link Wijkspeerpunten aan de 
linkerkant van de pagina, kunt u lezen wat 

de wijkspeerpunten zijn en wat de stand van 
zaken is. 

Vragen over de wijkspeerpunten kunt u kwijt 
op onderstaand telefoonnummer of mail 
naar r.janssens@s-hertogenbosch.nl.

Rutger Janssens
Wijkmanagement
073 - 615 53 67

In het ‘klussenproject’ gaat het erom dat 
jongeren uit de wijk (Muntel, Vliert en 
Orthenpoort) gaan klussen bij ouderen en 

BIG-gelden in onze wijk goed
besteed aan actieve klussers

mindervalide mensen in de wijk. De 
bedoeling hiervan is om jong en oud met 
elkaar in contact te brengen, allochtoon en 
autochtoon. Zo kan er begrip voor elkaar 
ontstaan en begrijpen ze elkaars leefwereld 
beter. Bovendien kan het klussenproject 
bijdragen aan het afnemen van negatieve 
beeldvorming over jongeren onder ouderen, 
en natuurlijk andersom. BrabantWonen, Huis 
& Erf, Zayaz en welzijnsonderneming Divers 
zijn bij dit project betrokken.
 
Zoveel mensen, zoveel klussen
Om welke klussen gaat het zoal? Het gaat 
om eenvoudige tuinklussen, zoals onkruid 
wieden, heggen snoeien, gras maaien, de 
stoep vegen enzovoort. Op deze manier 
worden ouderen nog steeds actief betrokken 
bij alles wat er in hun omgeving speelt.

Handje helpen?
Het klussenproject gaat twee keer per maand 
plaatsvinden. De precieze dagen moeten nog 
worden bepaald. Wanneer er veel aanvragen 
van ouderen/ mindervalide mensen binnen-
komen, kan dit uitgebreid worden naar één 
keer per week. 
Wil jij (als jongere) ons een handje helpen? 
Neem dan contact op met de jongerenwerker 
van Divers in de wijk Maartje Admiraal, 
06-46768123 of mail naar m.admiraal@divers.nl. 
Je kunt ook mailen naar klussenproject@
divers.nl of kijk eens op www.divers.nl.
Ouderen die een klus in of rondom het huis 
al enige tijd op de agenda hebben staan, 
kunnen contact opnemen met de wijk-
beheerder van de woningcorporatie in de 
wijk of met Gabor Martens, opbouwwerk 
Divers: 06-21596447 of mail naar 
klussenproject@divers.nl.

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, december 2009

Editie Wijkkrant Muntel/Vliert/Orthenpoort



Sinterklaas in de Slinger

Woensdag 25 november was er een 
leuke Sinterklaasmiddag in wijkge-
bouw de Slinger. Er waren 37 kinderen aanwezig. 

Ze konden allemaal horen dat zangpiet zijn stem kwijt was, 
dus niet meer kon zingen. Gelukkig wist ideepiet wel raad, 
zodat zangpiet weer mee kon zingen. In de pauze heeft Ni-
cole met de kinderen een dansje geoefend. Dat hebben ze 
voor de Sint uitgevoerd. Die vond het zo leuk dat hij mee 
ging dansen. Veel kinderen waren als zwarte pietjes ver-
kleed; er was zelfs een Sinterklaasje bij. 
En voor iedereen was er natuurlijk een mooi cadeau. 

Aan deze activiteit hebben veel buurtbewoners meegeholpen. Bedankt daarvoor!
Alle foto’s van deze middag staan op de website: www.kinderraaddehobbel.com

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

    
Tips:kinderraad bezoekt wethouder

      Hallo Allemaal

Kookclub

Kerstactiviteiten de Hobbel 

                              

cadeautjes van de kerstman door Wim van den Berg

ik heb dit jaar een groot verlanglijstje kerstman:
een i pod, skeelers, camera, sporthorloge, 
wave board, computerspelletjes,
dvd’s en boeken.

ho ho ho

ho ho ho

Hoezo, ho ho ho? Is het te veel?
Doe dan alleen maar 
een i pod, een wave board,  
en wat computerspelletjes.                 

ho ho ho

ho ho ho

Nog niet goed? Doe 
dan maar een simpel 
moppenboekje ! hi hi hi

ha ha ha

Pieter is helaas gestopt met zijn stage, 
omdat hij tijdens zijn stage naar school 
moest. Daarom ga ik hem vervangen.

Mijn naam is Nicole van Liempt en ik ben 20 
jaar. Ik kom zelf niet uit ’s-Hertogenbosch, maar 
uit Berkel-Enschot. Dat is een dorp dichtbij Til-
burg. Ik zit nog op school, ik doe namelijk de 

opleiding Social Work in ’s-Hertogen-
bosch. Ik volg daar de stroming 

Culturele en Maatschappelijke 
Vorming (CMV). Op dit moment 
zit ik in het derde jaar van deze 
studie. Nu loop ik stage bij 
welzijnsonderneming Divers 

in het Kinderwerk. Ik blijf hier 
tot augustus 2010. Daarna mag 

ik op school gaan afstuderen en 
hoop ik dus ook mijn diploma te gaan 

halen. In mijn vrije tijd geef ik leiding aan de 
esta’s van Scouting Berkel-Enschot. Esta’s zijn 
jongens en meisjes tussen de 7 en 11 jaar. Dit 
doe ik bijna iedere zaterdag en het is daar ook 
altijd gezellig. 
Ook vind ik het erg leuk om te schilderen en te 
tekenen. En binnenkort ga ik misschien zelfs 
op naailes. Dus een beetje creatief ben ik wel.
Mijn taak bij de kinderraad is om jullie te be-
geleiden, samen met Wim van den Berg. Ik heb 
er heel erg veel zin in en hoop jullie zo snel 
mogelijk te ontmoeten.

Groetjes, Nicole

Deze versiersels mag je zelf in de 
kerstboom hangen. Dit kan tijdens 

het kerstboom versieren op zaterdag 17 
december om vijf uur bij de Hobbel. Het is 

een leuke activiteit met vuurkorven, kerst-
spelletjes, kerstwensen doen, kerstboomver-

sieringen maken en lekkere hapjes en drankjes.
Kom dus allemaal naar het kerstboom versieren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Hobbel: 
www.dehobbel.nl of op de website van de kinderraad:

           www.kinderraaddehobbel.com.

O o k 
dit jaar 

komt er 
op het Taxan-

driaplein een 
grote kerstboom 

te staan. De kinderen 
uit de wijk mogen de 

boom versieren. De kerst-
boomversiersels worden met 

hulp van Kinderraad de Hobbel 
op woensdagmiddag 16 december 

van 13.30 -15.00 uur in de Slinger ge-
maakt tijdens de kerstknutselmiddag.

Kinderraad de Hobbel is op woensdag 18 november op bezoek geweest 
op het stadhuis. Ze waren daar uitgenodigd door wethouder Snijders. 
De middag begon met een grote rondleiding door het hele gebouw. 

De mooie, oude trouwzaal, de raadszaal voor de gemeenteraad met de mi-
crofoons en de burgemeester met een hamer om de vergadering te leiden. 
Er was een oude rechtbank met daaronder een luik naar de cel voor de ge-
vangenen. Er was van alles te zien: twee kanonnen, kostbaar behang, schil-
derijen, wandtapijten, beelden en schilderijen van de koningin. De kinderen 
mochten alles vragen over Den Bosch van vroeger en nu. De wethouder 
vertelde zelf dat hij de hondenpoepactie van de kinderraad zo goed vond. 
De kinderen mochten nog even het kantoor van wethouder Snijders zien 
en het mooie kantoor van de burgermeester. Die was helaas niet aanwezig. 
Ze kregen een Bossche bol, want dat hoort bij een bezoek aan het stadhuis. 
Voor de kinderen naar huis gingen kregen ze allemaal een mooie gemeen-
temedaille. De kinderraad had voor de wethouder ook een klein afscheids-
presentje. Het was een setje zelfgetekende stemkaarten. Deze kaarten ge-

bruikt de kinderraad zelf ook bij het nemen 
van beslissingen. Rode kaart is tegen, groen 
is voor, wit is weet niet. Alle kinderen vonden 
het een leuke middag.

Op de website van de kinderraad staat een 
leuk ‘veilig met vuurwerkspel’. Hiermee 
leer je hoe je veilig met vuurwerk om kunt 
gaan. Je kunt het zelf uitprinten op:
www.kinderraaddehobbel.com

Stemkaartjes

KERSTKNUTSELMIDDAG

KERSTBOOMVERSIEREN

KERSTKNUTSELMIDDAG

KERSTBOOMVERSIEREN

Het kinderwerk van 
Divers welzijnson-
derneming organi-

seert weer de wekelijkse 
kookclub in de jeugdruim-
te van wijkgebouw de 
Slinger. De kookclub is gestart 
op woensdag 2 december en 
vindt plaats op 8 woensdagen,  
van 16.00 uur tot 18.00 uur. Natuurlijk ga je ook 
eten wat je gekookt hebt. Het thema van deze 
cursus is: De Hollandse keuken! Jongens en 
meisjes van 8 t/m 13 jaar kunnen zich hiervoor 
inschrijven. Er is nog plaats.
Deelname kost € 15,00 voor de gehele cursus. 
Voor meer informatie of aanmelden: 
w.huiskamp@divers.nl  of tel: 06-21593823. 
Tot ziens bij de kookclub!
Wim Huiskamp, kinderwerker Divers 
Nicole, Stephanie, Selim: stagiaires

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


