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Wisselingen in de redactie 
De redactie van de wijkkrant heeft weer plaats 
voor een nieuw redactielid in verband met het 
vertrek van een van onze redacteuren. Doe mee 
en schrijf over je wijk! We zijn nu met ons ach-
ten en willen er graag iemand bij.  Bewoners uit 
Orthenpoort en Vliert zijn extra welkom!
Aanmeldingen bij:  06-14590542 of per mail via 
wijkkrant@home.nl .

Oproep aan lezers: controlecontactperso-
nen gezocht.
Wij zoeken nog lezers van de Wijkkrant uit alle 
delen van de wijk die willen meewerken als 
controlecontactpersoon, zodat wij via de e-
mail kunnen controleren of u de Wijkkrant op 
tijd heeft ontvangen. We vragen dan ook of u in 
een paar woorden uw mening wilt geven over 
de krant. 
Graag aanmelden bij wijkkrant@home.nl.

Het Bossche Benkske in de Muntel
Dit jaar komt het Bossche Benkske ook naar 
de Muntel. Het Taxandriaplein is dan een, door 
wijkbewoners, gemozaiekte sofa rijker. Dit initi-
atief komt vanuit een groep wijkbewoners en 
bezoekers van D.A.C. de Buut, die eerder o.a. de 
verwendag organiseerde. Binnenkort zal deze 
projectgroep, dankzij reclamebureau Aliens, 
haar eigen naam en logo hebben.

Nieuw gebouw roeivereniging De Hertog 
geopend
Op 23 januari j.l. is op het terrein van Roeiver-
eniging De Hertog bij de Citadel het nieuwe 
clubhuis geopend. Met een plechtigheid en 
een groot feest werd het nieuwe gebouw in 
gebruik genomen, waarmee de vereniging de 
beschikking kreeg over een prachtig clubhuis, 
compleet met modern ingerichte bar met uit-
zicht over het water en daarnaast voldoende 
ruimte voor berging en onderhoud van het 
materiaal. 
Foto’s van de feestelijke dag en meer over de 
roeivereniging op http://www.rvdehertog.nl.

De ijsbeer blijft
Het is nu officieel: het beeld van autobanden 
op de rotonde in de Aartshertogenlaan blijft 
daar staan. De daarvoor nodige bouwvergun-
ning is achteraf verleend, waardoor de ijsbeer 
een deel van de wijk is geworden. Kunstenaar 
Abel Heijkamp heeft het beeld daar geplaatst 
als teken van protest tegen milieubedreigende 
ontwikkelingen. In een enquête door de Wijk-
raad is door een groot aantal positieve reacties 
op de ijsbeer voldoende draagvlak bij de be-
woners aangetoond voor deze kunstuiting.

Simpele oplossingen door samenwerking

Enthousiast begint Bart te vertellen over 
zijn ervaringen in onze wijk, die dankzij 
de wijkgerichte aanpak van de gemeente 

bloeiende is. “De communicatie tussen partijen 
is verbeterd. De gemeente, welzijnsorganisatie 
Divers, de verschillende woningbouwvereni-
gingen en de politie zijn zichtbaarder gewor-
den en dus makkelijker aanspreekbaar voor de 
wijkbewoners. Problemen worden daardoor 
sneller gesignaleerd en aangepakt.“
Als voorbeeld noemt Bart de brandgang in de 
Aartshertogenlaan. Bij het vorige werkbezoek 
van B&W gaven bewoners aan dat ze zich on-
veilig voelden. Dat kwam ook door de slecht 
verlichte brandgang, die als vluchtroute en 
opslagplaats gebruikt werd door een paar pro-
bleemjongeren die ook elders in de straat voor 
overlast zorgden. Na het bezoek is in overleg 
met Zayaz, buurtbewoners en de politie beslo-
ten de brandgang af te sluiten voor niet-bewo-
ners. Nu geven de bewoners aan dat  ze zich 
veiliger voelen. “Een simpele oplossing, alleen 
mogelijk door deze samenwerking.” 

Oud en jong leren elkaar kennen
De wethouder noemt de inzet van onze wijk-
bewoners onbetaalbaar: “Door mee te denken 
met de wijk versterken mensen zichzelf en ge-
ven anderen de kans gebruik te maken van hun 
deskundigheid.” Bart is er een groot voorstan-
der van om ‘oud’ en ‘jong’ met elkaar in contact 
te brengen, zoals dat in het Klussenproject 
gebeurt. ”Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als 
jongeren een paar keer per jaar een activiteit 
voor ouderen zouden organiseren in de Slinger. 
Op dit moment leven deze bevolkingsgroepen 
grotendeels langs elkaar heen, terwijl de wil 
om elkaar beter te leren kennen er zeker is”.

De toekomst
Wat de verkeerssituatie in de wijk betreft: vooral 
het vrachtverkeer in de van Noremborghstraat 
is een aandachtspunt bij de gemeente. “Er 
wordt op stedelijk niveau gesproken over een 
verandering van de verkeershoofdstromen 
naar het centrum; daarmee zal uiteindelijk ook 
dit probleem verminderen.”

Bart Eigeman: 
“Prima wijkbezoek 
in Muntel/Vliert.”
23 januari. Burgemeester en wethouders bezoeken Muntel en Vliert. Tegenover ons zit Bart 
Eigeman, plaatselijk bekend als wethouder van onderwijs, verkeer en vervoer en ‘Wijkgericht 
Werken’, landelijk bekend als aanvoerder van het wethoudersnetwerk ‘de bende van Bart’. In 
onze wijk is Bart Eigeman voornamelijk bekend als toegankelijk aanspreekpunt van de ge-
meente, en dat maakt hij ook weer waar tijdens dit werkbezoek.

En dan is er nog KBS de Kameleon. Bart be-
treurt het dat de nieuwbouw van de school 
door procedures zo lang op zich laat wachten. 
Juist in een buurt als de onze heeft een school 
niet alleen een onderwijsfunctie, maar is het 
ook een sociaal ontmoetingspunt voor ouders 
en kinderen. ”Ik hoop dat er na het verwezenlij-
ken van de nieuwbouw meer kinderen binnen 
de wijk naar school gaan. Dat vergroot de be-
trokkenheid en dat kan de wijk alleen maar ten 
goede komen.”

De gemeentelijke betrokkenheid blijkt duide-
lijk als er een paar uur na het werkbezoek een 
berichtje van Bart op Twitter verschijnt: “ Prima 
wijkbezoek in Muntel/Vliert. veel actieve be-
woners die door steun gemeente e.a. gehoord 
worden en concrete resultaten zien.” 

Leyla van Hees
Angela Krimpenfort

Rianne Bieckmann, teamleider Jongeren 
en Volwassen (afdeling Sport & Recre-
atie) bij de gemeente ’s-Hertogenbosch 

vertelt: “Het Bossche voetbalproject Doelbe-
wust maakt namelijk wekelijks gebruik van dit 
veldje met FC De Vliert, een voetbalteam van 
jongeren van 10 tot 16 jaar. Dit project heeft dit 
jaar de Hein Roethofprijs gewonnen.” Deze prijs 
wordt jaarlijks toegekend aan het beste Neder-
landse initiatief om criminaliteit bij jongeren te 

voorkomen. Het project is een samenwerkings-
verband tussen ’S-PORT van de gemeente en 
Divers.

Voetbalveld 
voor FC De Vliert

Burgemeester en wethouders brachten 23 januari onder meer een bezoek aan het voetbal-
veldje achter de Sancta Maria Mavo. En dat was niet zonder reden.

Rianne gaat verder: “Met het prijsgeld van 
20.000 euro willen we twee voetbalveldjes op-
knappen: in de Vliert en in de Slagen. Daar zijn 
namelijk nu geen goede voetbalvelden: de on-
dergrond is niet egaal, de omheining voldoet 
niet, er is te weinig licht en er zijn geen goede 
goaltjes.” 

Voor ieder veld is er dus 10.000 euro beschik-
baar, maar dat is niet genoeg. Rianne is dan ook 

samen met Divers 
bezig om zoveel mo-
gelijk mensen te en-
thousiasmeren over 
het voetbalveld. “We 
hopen zoveel mo-
gelijk mensen in be-
weging te krijgen, 
zodat ze geld en tijd 
in het
veldje willen inves-
teren. Daarom is het 
bezoek van B&W 
ook zo belangrijk. 
Nu gaan we eerst 
kijken wat er haal-
baar is, en zodra we 
weten dat het echt 
gaat lukken, zullen 
we ook de jonge-
ren van FC De Vliert 
erbij betrekken. Bij-

voorbeeld door het organiseren van een spon-
sorloop, waarmee ze geld inzamelen voor hun 
eigen veld.”
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Grenzelôôs
Acht jaar geleden verhuisde ik van Lim-
burg naar Den Bosch. De stad, de sfeer en 
de mensen, het voelde meteen goed. Toch 
is er één ding waar ik me als Limburgse-im-
port-Brabander over blijf verbazen: het Oe-
teldonkse carnaval. Het zijn de enige dagen 
dat ik heimwee krijg naar het Limburgse 
heuvelland met zijn vastelaovend. Naar de 
rood-geel-groene vlaggen, naar de Prins en 
de Raad van Elf, naar de vele 
optochten, naar het geschal 
van ALAAF en naar de opval-
lende carnavalscreaties. 

Vooral dat laatste mist het 
Oeteldonkse carnaval. 
Een blauwe boerenkiel, 

een rode boerenzakdoek en 
witte wanten (bijeengehouden 
door een touwtje…) Tuurlijk, 
prachtige gedachte dat ieder-
een gelijk is, maar creatief is an-
ders. Nee, geen boerenkiel aan 
mijn lijf. Al is het maar omdat 
volgens oude traditie de kiel 
nooit uitgewassen mag wor-
den, maar uitsluitend gelucht. 
Geen wonder dat de alcohol 
rijkelijk moet vloeien (het is 
blijkbaar de enige manier om 

Renovatie in de Lange 
Tuinstraat: nog even.
De renovatie van de woningen in de Lange Tuinstraat is in volle gang. Het werk ligt helemaal 
op schema en wordt als alles goed gaat eind april afgerond.

Een middelgrote klus, zo karakteriseert 
John Sprangers van aannemersbedrijf 
Drijvers de renovatie die zijn bedrijf  in 

opdracht van Zayaz uitvoert. Zo’n 20 tot 30 
mannen werken vanaf de bouwvak van 2009 
aan het opknappen van de huurwoningen aan 
de Korte- en Lange Tuinstraat. Nieuwe kozijnen, 
isolatieglas, ontluchting in de douches, buiten-
schilderwerk, controle en eventuele vervanging 
van leidingen - het hoort allemaal bij de verbe-
tering van de huizen en de verhoging van het 
comfort voor de bewoners. John: “Onze mensen 
zijn speciaal opgeleid voor renovaties. De be-
woners zijn vaak erg blij met de verbeteringen, 
maar we zijn ons ervan bewust dat ons werk 
ook overlast met zich meebrengt. Die proberen 
we zo klein mogelijk te houden door op tijd te 
overleggen en alles zorgvuldig te plannen. We 
werken als een goed geoliede machine. Als we 
de oude kozijnen eruithalen, staat de glaszet-
ter al klaar met de nieuwe ramen!” . De me-
dewerking van de bewoners is belangrijk om 
de renovatie 
soepel te laten 
verlopen. John: 
“We laten ruim 
op tijd weten 
wanneer we 
komen en wat 
we van de be-
woners ver-
wachten. We 
zorgen ervoor 
dat de vloer en 
het interieur zo 
goed moge-
lijk beschermd 
worden als we 
in een woning 
bezig zijn. Des-
noods helpen 
we zelf nog een 
handje met 
het verplaat-
sen van grote 
meubels!”

B e w o o n s t e r 
Corry Raaijma-
kers is vol lof 
over het werk en de aanpak van John en zijn 
collega’s. Haar eigen knus ingerichte huis is 
klaar voor de oplevering. “Mijn kozijnen waren 
totaal verrot.”vertelt ze. “Deze nieuwe ramen 
met een brede vensterbank zijn echt prachtig. 
En de jongens zijn zo aardig; ze hebben me ge-
holpen alles af te plakken toen ze binnen moes-
ten werken en daarna hebben ze het hele huis 
gestofzuigd! Maar ik zorg ook goed voor hen 
hoor. Vanochtend heb ik ze weer tomatensoep 
gebracht; dat gaat er wel in als het zo koud is!” 
Ze kijkt naar buiten en zucht: “Ik ben blij dat 
binnenkort die steigers en opslagloodsen weg 

zijn. Mijn huis is nu al weken lang zo donker dat 
ik de hele dag het licht aan moet hebben!” 

Diny van Laarhoven is lid van de bewonerscom-
missie en ook zij is zeer te spreken over de sa-
menwerking met Zayaz en Drijvers. “We waren 
wel blij dat de renovatie eindelijk van start ging. 
Omdat de voorbereidingen zo lang duurden, 
wisten de bewoners vaak niet of het nog de 
moeite waard was om onderhoud aan hun huis 
te verrichten. Je ziet nu dat als de renovatie ach-
ter de rug is,  mensen ook zelf enthousiast met 
hun huis aan de slag gaan.” Voor de bewoners-
commissie blijft er ook na de afronding van de 
verbouwing nog wel iets te wensen over. Diny: 
“We willen met de gemeente gaan praten. De 
straatverlichting moet echt verbeterd worden 
en we hebben nog wel een paar ideeën om 
het straatbeeld mooier te maken.”  Ze hoopt 
hierbij te kunnen samenwerken met de bewo-
nerscommissie van de binnenring. Zo worden 
de huizen genoemd aan de overkant van de 

straat, die na april aan de beurt komen, samen 
met de huurhuizen aan de Twaalfmorgenstraat. 
De besprekingen hierover tussen Zayaz en aan-
nemersbedrijf Drijvers zijn in volle gang. 

Bewoners die dat willen, kunnen hun huurhuis 
na de renovatie kopen. Het beleid van Zayaz is 
er op gericht om het aantal koopwoningen in 
deze straten te vergroten. Ook als een huurwo-
ning leegkomt, wordt deze in de verkoop ge-
daan.  

Anja Hoffmann

Etentje voor eenzame ouderen 
op tweede kerstdag

de lucht van de hossende meute blauwe kielen 
te verdragen).

En dan is er nog Boer Knillis, die drie dagen lang 
op de Markt mag staan. Ik kan me toch iets leu-
kers voorstellen dan drie dagen in de kou staan, 
terwijl de rest gezellig zit te drinken en te fees-
ten. En net als het feestje leuk begint te worden, 
word je begraven. Dan staat iedereen op de 
Markt te huilen… weg sfeer. (Al moet ik toege-
ven: er is weinig zó indrukwekkend als honderd 
meziekskes die tegelijk al toeterend de markt 

op komen lopen.)

Tuurlijk, iedere 
provincie heeft zo 
zijn tradities en als 
je in Den Bosch ge-
boren en getogen 
bent, dan weet je 
gewoon niet be-
ter. Maar als inter-
culturele inwoner 
van Brabant, zit 
dit stukje Bossche 
cultuur gewoon-
weg niet in mijn 
genen… Tja, is car-
naval dan tòch niet 
zo’n grenzelôôs 
feest?!

Gonda van Mölken

Muntelbewoonster Yolande Verwoerd 
had het geweldige idee om een aan-
tal eenzame ouderen uit te nodigen 

bij haar thuis voor een etentje op tweede kerst-
dag. Zij heeft hulp ingeroepen van Marion Lee-
ijen, ouderenadviseur in de wijk, die veel eenza-
me ouderen bezoekt. De ouderen zijn gehaald 

en gebracht (daarbij zou Yolande een volgende 
keer wat hulp kunnen gebruiken) en hebben 
ontzettend genoten van elkaars gezelschap en 
van  een heerlijke maaltijd.
Alle complimenten voor Yolande voor dit war-
me initiatief! Misschien een idee voor andere 
wijkbewoners dit jaar?



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 gebouw van De Hertog
Voor de start van het wijkwerkbezoek van 
het college van B&W worden we hartelijk 
welkom geheten in het gloednieuwe pand 
van roeivereniging ‘De Hertog’ dat deze dag 
geopend wordt. Het gebouw past perfect in 
de omgeving, en is van alle moderne 
roeigemakken voorzien. Voor we aan de 
wandeling door de wijk beginnen, onthult 
burgemeester Rombouts het bord van de 
vereniging aan de straatzijde van ‘De parel 
van de vesting’.

Spelen op het Busschietersplein
Onze eerste stop is bij het 
Busschieterspleintje. Enkele bewoners vragen 
aandacht voor de slechte staat van de 
speeltoestellen op het plein. Bewoner 
Hornman: “De kinderen hebben om de 
haverklap een tand door de lip”. Het gaat 
hem in eerste instantie om de veiligheid, ten 
tweede om het aanzicht van het plein. 
Wethouder Bart Eigeman zegt toe contact te 
leggen met de betreffende ambtenaren. Ook 
Marijke Matejczyk van Divers gaat ermee aan 
de slag. 

Doelbewust en het Klussenproject
De groep wandelt verder naar de Sancta 
Maria Mavo, waar ze welkom worden 
geheten door de directie van de VMBO-t-
school. De directie laat trots het opgeknapte 
schoolgebouw zien en vertelt het één en 
ander over deze categorale mavo-school. 
Voor de maatschappelijke stage die de 
leerlingen lopen heeft de school de Award 
for Young People gekregen.
 In de gymzaal heeft Maartje Admiraal van 
Divers ‘haar’ kinderen verzameld om 
Doelbewust en het Klussenproject onder de 
aandacht te brengen. Voetbalproject 
Doelbewust heeft voor het team FC Vliert 
het oog laten vallen op het grasveldje naast 
de school. De voetballers willen graag dat dit 

23 januari 2010: 
een werkbezoek van B&W aan Muntel en Vliert
Er stond heel wat op het programma op de dag van het 

wijkwerkbezoek van burgemeester en wethouders. Het college stond 

dan ook al vroeg paraat, samen met een geïnteresseerd gezelschap 

van genodigde wijkbewoners.

veld opgeknapt wordt,een initiatief dat door 
de school van harte wordt ondersteund. 
Twee jongens vertellen gemotiveerd over de 
brug die geslagen wordt tussen jong en oud 
in het Klussenproject. Met een groepje 
jongeren gaan ze bijvoorbeeld onkruid 
wieden of boodschappen doen voor ouderen 
in de wijk. Niet omdat het moet, maar omdat 
ze het zelf willen! Het college van B&W is 
onder de indruk van de twee projecten en 
zegt toe serieus met de opknap van het 
veldje bezig te gaan. 
Het gezelschap trapt nog een balletje in de 
gymzaal en vervolgt zijn tocht.

Een brandgang achter de 
Aartshertogenlaan
Bij de vorige wijkschouw was er veel onrust 
door een groep jongeren die de brandgang 
achter de Aartshertogenlaan als vluchtroute 
en opslagplaats gebruikten. Na afsluiting van 
de brandgang voelen de bewoners zich 
prettiger in hun leefomgeving. Ze missen 
alleen nog een lamp in de brandgang. ‘Daar 
gaan we ons voor inzetten’ aldus Zayaz en 
Bart Eigeman.

Het Gheert van Calcarplein
Een deel van de groep gaat naar het 
consulaat, dat in de steigers staat, en de 
anderen lopen door naar het Gheert van 
Calcarplein. De herinrichting van het plein is 
opgeschort. Er wordt duidelijk uitgelegd aan 
de bewoners dat er met een groot deel van 
de herinrichting wordt gewacht tot er meer 
duidelijk is over de renovatieplannen van 
Zayaz. De belofte dat er voortaan beter 
gecommuniceerd gaat worden valt in goede 
aarde bij de bewoners.

De Hobbel
Bij de Hobbel kan iedereen maar net naar 
binnen, wat de noodzaak voor de geplande 
uitbouw meteen duidelijk maakt. Een mooie 

3d-weergave laat zien wat de bedoeling is. 
Zelfs over de fi nanciering heeft het bestuur 
van De Hobbel al nagedacht. Om de kosten 
te drukken wil men een 
samenwerkingsverband met het Koning 
Willem 1 College. Voor de overige kosten 
wordt druk gezocht naar sponsors. Na zijn 
korte uitleg over het belang van de Hobbel 
voor de wijk kijkt voorzitter Jan van 
Opdorp B&W vragend aan. Hun reactie 
wordt met applaus ontvangen: ‘We gaan 
ons uiterste best doen de plannen te 
realiseren!’.
    
De Buut
Na de oversteek naar de Buut horen we dat 
het door een naderende wijziging in de 
budgetten voor een deel van de bezoekers 

lastiger gaat worden om van De Buut 
gebruik te maken. Voor de circa 150 
personen die het centrum bezoeken is dat 
een tegenvaller. Wethouder Jetty Eugster 
deelt de bezorgdheid. 

Conclusie
Als een volleerde quizmaster houdt 
wethouder Eigeman een afsluitende 
rondvraag. Iedereen vindt de situatie in de 
wijk sterk verbeterd. Zijn uitspraken als 
‘Multiculturele droom’, ‘We gaan ons uiterste 
best doen voor De Hobbel,’ en ‘De inzet van 
de bewoners is onbetaalbaar’ zorgen voor 
een stevig applaus.

Leyla van Hees
Angela Krimpenfort

WATT ’n besparing is een energiebespa-
ringsproject voor alle huurders in de 
gemeente 's-Hertogenbosch. Het doel: 
energie besparen. Dat is niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor uw 
portemonnee. Het project is opgezet door 
de gemeente 's-Hertogenbosch samen 
met woningcorporaties BrabantWonen, 
De Kleine Meierij en Zayaz. 
In maart 2010 gaat de actie lopen in de 
wijk Muntel/Vliert. 

Aanmelden
Wilt u ook gemiddeld € 100,- per jaar 
besparen? Meld u dan snel aan voor een 
gratis bespaarpakket én een advies op 
maat: (073) 645 94 41. 

Aanmelden kan ook via de website 
www.WATTeenbesparing.nl. 
Op deze website vindt u tevens meer 
informatie over het project. 

WATT ’n besparing!
Meld u aan en ontvang
een gratis energiepakket

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, februari 2010
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Waveboards voor de Hobbel.

                        

  Kerst Taxandriaplein.

Afscheid Wim Huiskamp

ik heb een valentijnskaart
gehad van een stille
bewonderaar.

valentijnsdag                        door Wim van den Berg

....  .... .....  .....  !
Ben jij soms stiekem
verliefd op mij?

Dan zal ie 
wel van iemand
anders zijn.

die valentijnskaart
had ik beter niet
kunnen sturen.!!

Na tien jaar kinder/tienerwerk te 
hebben gedaan ga ik een nieuwe 
uitdaging aan, als coördinator bij de 

Vrijwilligers vacaturebank van Galant.
Met plezier kijk ik terug naar de afgelopen 
tien jaar kinder/tienerwerk in de wijk Mun-
tel/Vliert/Orthenpoort.

In die tijd zijn er veel leuke activiteiten en 
projecten geweest zoals kookcursussen, 
pleinactiviteiten, Roefeldagen in samen-
werking met basisschool de Kameleon, de 
Kinderraad van de Hobbel, straatspeelda-
gen en de traditionele kindervakantieweek 
in de eerste week van de zomervakantie 
die vooral dankzij de enthousiaste inzet 
van de vrijwilligers succesvol verliepen. 
Ik wil alle vrijwilligers die zich in de afge-
lopen jaren hebben ingezet in het kinder-
werk daarom ook hartelijk bedanken voor 
hun hulp bij het organiseren en uitvoeren 
van de activiteiten. Zonder deze onmisbare 
hulp zou dit uiteraard niet mogelijk zijn ge-
weest. 

Mijn opvolgster, Joelle Burrill, is in januari 
aan het meedraaien en zal vanaf februari 
alle werkzaamheden in het kinderwerk 
gaan waarnemen. Ik wens Joelle veel suc-
ces hierbij.
Alle vrijwilligers en samenwerkingspart-
ners, en kinderen die de afgelopen jaren 
hebben deelgenomen, bedankt en tot 
ziens! 

Wim Huiskamp
Divers welzijnsonderneming

De Hobbel heeft enkele waveboards gekocht voor de speluitleen. Kinderraad de Hobbel 
heeft hierover Laurenzo, de beheerder van de Hobbel, geïnterviewd.
De kinderen hebben de vragen zelf bedacht.

Ihssan: Hoe vaak bestellen jullie nieuw speelgoed?
Meestal één keer per jaar, en ook als we voor sponsoring langs de deuren zijn gegaan. Nu hebben 
we van de Vincentius vereniging 1000 euro gekregen. Daar gaan we dit jaar nieuwe skeelers van 
kopen, dus binnenkort hebben jullie ook nieuwe skeelers.
Ginuwine: Waarom hebben jullie gekozen voor de waveboards?
Omdat dat populair speelgoed is. Dat wordt nu veel door kinderen gebruikt. 
Selma: Waarom hebben jullie dit gekocht?
Er zijn sommige mensen die niet genoeg geld hebben om zo’n waveboard te kopen omdat die 
hartstikke duur zijn. Daarom hebben we besloten waveboards te kopen zodat de kinderen er hier 
toch mee kunnen spelen.
Iman: Wat is het verschil tussen een waveboard en een skateboard?
Er zitten twee wielen minder onder, en bij een skateboard is het een houten plank, en bij een wave-
board heb je twee plastic plaatjes en die wiebelen op en neer, naar links en rechts. Door snelheid 
van het wiebelen kan je dan snelheid maken op het waveboard.
Yossra: Waar halen jullie het speelgoed vandaan?
Wij krijgen heel veel speelgoed van mensen waarvan de kinderen te groot zijn geworden. Dan 
hebben ze dat toch maar thuis staan, dus dan geven ze dat speelgoed aan ons. Of we kopen nieuw 
speelgoed, als we daar geld voor hebben.
Nicolaya: Waarom hebben jullie nieuw speelgoed gekocht?
Omdat het oude op den duur verslijt, en ook omdat we af en toe iets nieuws willen hebben wat ook 
weer aantrekt bij de kinderen.

Bedankt voor het interview Laurenzo.
De kinderraad

Dit hele interview kan je horen op de site van de kinderraad:www.kinderraaddehobbel.com 

Tips:
- Geluidsfragment interview waveboards
- alle foto’s kerstactiviteit op:
www.kinderraaddehobbel.com

Op zaterdag 17 december werd de 
jaarlijkse kerstactiviteit van de Hob-
bel op het Taxandriaplein gehouden. 

De kinderen konden daar hun zelfgemaakte 
kerstversieringen in de boom op het plein 
hangen. Vanwege de kou was het deze keer 
niet zo druk. 
Toch maakte de kou ook wat goed, omdat 
de warme oliebollen en chocolademelk zo 
extra lekker smaakten! Alle foto’s van de ac-
tiviteit staan op www. fotoos.magix.net


