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Wijkfeest
Dit jaar zal op zondag 11 juli het wijkfeest op 
het Taxandriaplein plaatsvinden. Meer informa-
tie hierover in de volgende wijkkrant.

Elske van de Donk  
Per 1 maart is Elske van 
de Donk werkzaam in 
de wijk Muntel Vliert 
Orthenpoort als sociaal 
programmaleider voor 
Divers. Zij werkt intensief 
samen met de kinder-
werker, jongerenwerker 
en opbouwwerker. U zult 
haar beslist in de wijk tegenkomen.

Burendag 2010
Op zaterdag 25 september 2010 viert Neder-
land voor de vijfde keer Burendag. Vorig jaar 

deden in heel Nederland maar liefst 640.000 
mensen mee! Samen vierden zij feest, knapten 
zij hun buurt op of ondernamen andere activi-
teiten die de buurt nader tot elkaar brachten. 
Het Oranjefonds stelt hiervoor geld beschik-
baar. Hebt u een leuk idee? Kijk dan eens op 
www.burendag.nl.

Bloemen voor goede doel
De stichting SAVON (Samen Actief Voor Onze 
Naaste) zet zich actief in voor de Dalits in India. 
Deze bevolkingsgroep heeft door gebrek aan 
inkomsten, kastendiscriminatie en/of gebrek 
aan medische kennis geen mogelijkheden 
om de juiste medische hulp te ontvangen. De 
stichting verkoopt iedere vrijdagmiddag boe-
ketten bij de GAMMA in Den Bosch. De gehele 
opbrengst is bestemd voor hulpverlening aan 
de Dalitbevolking. Kijk voor meer informatie op 
www.stichtingsavon.nl.

haar beslist in de wijk tegenkomen.

Motiedialoog:
voor en door 
vrouwen in de wijk
Op maandag 8 maart, internationale vrouwendag, vond een bijzonder initiatief plaats in onze 
wijk: de motiedialoog voor vrouwen. Het initiatief komt van Angela Krimpenfort en Fatima El 
Barnichi in navolging van de drie succesvolle motiedialogen voor mannen, die eerder plaats-
vonden. Het doel van de activiteit is meer begrip en bewustzijn te creëren voor en door vrou-
wen in de wijk. 
Een verslag van een geslaagde avond.

Om kwart voor zes zijn we uitgenodigd 
bij de Arrahman-moskee aan de Vo-
gelstraat, waar Angela de gasten bij de 

vrouweningang staat op te wachten. Ontdaan 
van schoenen en jassen betreden wij de, rijke-
lijk met tapijten bedekte, ontmoetingsruimte 
voor vrouwen, waar voor de gelegenheid tafels 
en stoelen in een grote kring zijn geplaatst.

Reservelijst
Zestien Marokkaanse en zestien Nederlandse 
dames maken, voorzien van koffi e of thee met 
een oer-Hollands koekje, kennis met elkaar 
door een korte voorstelronde, geleidt door een 
energieke en enthousiaste Fatima. Ze vertelt 
dat ze, op het moment dat Angela haar bena-
derde voor het idee, er gelijk zin in had en dat 
straalt ze dan ook de hele avond uit. Ook An-
gela vertelt dat ze erg blij is met de opkomst. 
Ze moest zelfs een reservelijst van bezoeksters 
opstellen, omdat er maar een bepaald aantal 
mensen kon komen.

Diverse opkomst
Natuurlijk is ook wijkopbouwwerkster Ma-
rijke Matejczyk van Divers aanwezig. Minder 
vanzelfsprekend is de komst van demissionair 
wethouder Jetty Eugster. Tijdens de introduc-
tie benadrukt zij dat ze er als Jetty is en niet als 
wethouder. Door verplichtingen elders kan zij 
maar kort aanwezig zijn, maar tijdens de intro-
ductieronde benadrukt ze het belang van dit 
soort bewonersinitiatieven. Ook bij de Marok-
kaanse vrouwen is de opkomst erg divers. Van 
jonge studerende dames en leraressen Ara-
bisch tot actieve moeders van alle leeftijden, 
werkend of thuis.

Gebedsruimtes
Na de koffi e krijgen we een rondleiding door 
het vrouwendeel van de moskee. We mogen 
kijken in de verschillende gebedsruimtes, de 
kinderklas en kunnen gewoon aanwezig blij-
ven bij het avondgebed om kwart over zeven. 
De vragen die dat oproept kunnen spontaan 
gesteld worden. Serieuze antwoorden halen de 
– toch nog aanwezige – stereotypen onderuit. 
Bij hoge uitzondering heeft Fatima geregeld 
dat wij een bezoek mogen brengen aan de bi-
bliotheek. Doordat het zich in het mannendeel 
van de moskee bevindt is het niet vanzelfspre-
kend dat er ook vrouwen komen. Als blijkt dat 
daar ook typisch Arabische artikelen te koop 
zijn, wordt een ander stereotype bevestigd. De 
boeken worden nauwelijks bekeken, terwijl het 
bij de kassa een drukte van belang is.

Geloof, cultuur en opvoeding
Na dit bezoek verlaten wij de moskee en ver-
trekken naar La Cocotte, waar een heerlijk buf-

fet op ons staat te 
wachten. Er is be-
wust gekozen voor 
een informele sfeer 
om de gesprekken 
voort te zetten. Sa-
mira, gastvrouw 
van het restaurant, 
vertelt dat ze erg 
trots is ons gezel-
schap op deze spe-
ciale dag te mogen 
ontvangen. “Deze 
mensenmix zou 
vaker in restaurants 
te zien moeten 
zijn”, aldus Samira, 
die de hele avond 
rondloopt om te 
kijken of alles naar 
wens is. Tijdens het 
eten worden de ge-
sprekken die in de 
moskee zijn gestart 
voortgezet. Onder 
andere geloof, cul-
tuur en opvoeding 

komen op tafel. Verschillen, overeenkomsten. 
Door het eerdere bezoek aan de moskee ko-
men de vragen voornamelijk van de Neder-
landse gasten, waar de Marokkaanse seksege-
noten welwillend antwoord op geven, pareren 
en wedervragen stellen. 

Indrukwekkend
Meerdere dames geven aan een recitatie uit 
de Koran te willen horen. Na het eten raapt Fa-
tima al haar moed bijeen en laat als eerste een 
Soerah uit de Koran horen. Daarna mogen wij 
nog een gebed horen van een andere bezoek-
ster. Iedereen is op zijn eigen manier onder de 
indruk. Op de vraag hoe het door iedereen er-
varen is komen alleen positieve reacties. Eén 
vrouw ervaarde het luisteren naar de gereci-
teerde verzen uit de Qouraan als sereen, terwijl 
een andere dame haar hele lichaam voelde vi-
breren.

Tot slot
Na een glas muntthee en een stukje baklava 
loopt de avond ten einde. Alle vrouwen zijn het 
erover eens dat het een nuttige avond is ge-
weest en dat zij openstaan voor een vervolg.

Leyla van Hees
Angela Krimpenfort
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De jonge mensen worden bereikt via een 
wedstrijd op basisschool de Kameleon. 
Elk kind mag een tekening maken met 

als thema ‘Wie wil jij, uit jouw omgeving, naast 
je op het benkske?’. Uit elke klas zal één winnaar 
gekozen worden. Via deze wijkkrant willen wij 
ook alle volwassenen en Buutbezoekers oproe-
pen om vóór 12 mei een tekening in te zenden 
met hetzelfde thema. Alle winnende tekenin-
gen zullen door een kunstenaar verwerkt wor-
den tot één mozaïekontwerp, zodat het bankje 
écht een wijk-cadeau wordt. Wie weet komt uw 
inzending dus wel op het bankje!

Voor de uitvoering zijn ook nog veel mensen 
nodig. Mocht u interesse hebben in mozaïeken 
of gewoon in ‘lekker met andere wijkbewoners 
bezig zijn’, dan kunt u contact opnemen met 
Marijke Matejczyk, opbouwwerkster van Divers. 
Zij nodigt u dan uit voor een van de mozaïek-
workshops, die in de Buut plaats zullen gaan 
vinden. Zo krijgt u de fi jne kneepjes van het vak 
onder de knie. 
Natuurlijk zijn niet alleen Muntelbewoners, 
maar ook inwoners van de Vliert en de Orthen-
poort van harte uitgenodigd om een bijdrage 
te leveren.

Column

Midzomernachten. Op het moment 
dat ik erover hoorde, droomde ik 
ervan het beroemde fenomeen 

zelf te mogen meemaken. Vorig jaar was 
het zover. Tegelijkertijd met de komst van 
een torenkraan op ons plein, werd een 
kunstmatige zon geïnstalleerd. Als de na-
tuurlijke zon langzaam achter de horizon 
verdween, knipten de oogverblindende 
lampen op de kraan aan. In de kamers aan 
de voorkant van mijn huis ging vanaf dat 
moment de zon nooit meer onder. Het 
feest kon beginnen.

Elke ochtend als ik onder de douche stap-
te, schalde Nederlandstalige muziek door 
het ventilatierooster. Even moest ik eraan 
wennen, echter het gemak van niet meer 
hoeven nadenken wat te zingen onder de 
douche kreeg de overhand. Ik lalde ge-
woon mee, of ik de tekst nu kende of niet, 
tot groot plezier van mijn kinderen. Zij 
werden niet meer moeizaam wakker. Mijn 
midzomerkrijsfestijn zorgde ervoor dat ze, 
láng voor mij, naar beneden vluchtten en 
al met hun jassen aan op de bank zaten 
om zo snel mogelijk naar school te kun-
nen. Elke dag waren ze ruimschoots op 
tijd.

De luxe containerkantine, tegenover mijn 
woonkamer, maakte mijn ochtendritueel 
compleet. Vriendelijk zwaaiende bouw-
vakkers begroetten mij elke morgen. Het 
werd gedurende de dag voortgezet. Elke 
keer dat ik mijn huis betrad of verliet ging 
gepaard met een aantal ‘goedemorgens’ 
of ‘goedemiddags’, afhankelijk van het 
dagdeel. De leegte van het vertrek van de 
werknemers ‘s avonds werd verminderd 
door, u raadt het al, onze eigen zonnebank. 
Bruint niet, maar kleurt het leven wel.

Al deze voordelen, en dan heb ik het niet 
eens over de ontblote bovenlijven op 
warme zomerdagen, zijn ons ontnomen. 
Op zeventien maart werd de torenkraan 
met veel poeha afgebroken. Einde feest. 
De buitenkant van de gebouwen is af, 
wat gelijk het einde van mijn muzikale 
ochtendritueel betekent. Geen groeten, 
geen vriendelijke praatjes. Ik zie het diepe 
zwarte gat al, waar ik onvermijdelijk in ga 
vallen.

Eén lichtpunt is er echter nog. Over een 
tijdje staan onze eigen huizen op de no-
minatie om gerenoveerd te worden. Zayaz 
heeft al gevraagd naar de bewonerswen-
sen. In capslock heb ik de mijne gestuurd: 
gettoblasters, lichtkanonnen en langzaam 
werkend personeel. Laat nu de rust maar 
wederkeren. Tijdelijk.

Leyla van Hees

‘Wie wil jij, uit jouw omgeving, 
naast je op het benkske?’
Eindelijk is het dan zover! Ook in onze wijk zal een ‘Bosch Benkske’ gerealiseerd gaan worden 
en wel op het Taxandriaplein. Werkgroep Facet, die eerder activiteiten als de Verwendag en 
de Multi-culturele proeverij in de Buut organiseerden, hebben het initiatief genomen en zijn 
momenteel druk bezig met overleggen over het ontwerp. Zij willen er graag mensen uit de 
wijk, jong en oud, bij betrekken.

Hopelijk lukt het om het bankje voor het wijk-
feest af te hebben, zodat het dan offi cieel in 
gebruik genomen kan worden. Geef u dus snel 
op.

Ons Bosch Benkske: vóór de wijk, dóór de wijk!

Uw inzendingen voor het ontwerp van 
het Bossche Benkske kunt u tot 12 mei 
inleveren bij:  Taxandriaplein 1 
 T.a.v. Loes of Marion

Voor informatie over het mee-mozaïeken 
kunt u contact opnemen met: 
Marijke Matejczyk 
Tel.: 073-6275666 of 06-25035029.
Mail: m.matejczyk@divers.nl

Nieuwbouwplannen basisschool Kameleon

Het voorlopige bouwplan dat door de 
gemeente in De Slinger werd gepresen-
teerd, heeft 16 leslokalen voor maximaal 

400 basisschoolleerlingen en een kinderdag-
verblijf voor 60 jonge kinderen. Daarnaast voor-
ziet het plan in ruimten voor buitenschoolse 
activiteiten en een gymnastiekzaal. Het school-
plein, dat nu uit twee delen bestaat, komt na de 
nieuwbouw aan de Antoon der Kinderenlaan.

Bouwstijl
Enkele aanwezigen vroegen zich af of er wel 
voldoende gezocht was naar mogelijkheden 
om de bestaande gebouwen, die qua stijl zo 
goed in de omgeving passen, uit te breiden en 
aan te passen aan de eisen van deze tijd, of om 
een geheel nieuwe locatie te kiezen.
Demissionair wethouder Sneijders, voorzitter 
van de inspraakavond, is van mening dat het 

conceptplan voldoende rekening houdt 
met de omliggende bebouwing. Ook 
volgens Jean-Bernard Hunink van Ruim-
telijke Ordening en Jan Timmers van 
Signum, beiden aanwezig om de plan-
nen toe te lichten, kan een toekomstbe-
stendige school niet gerealiseerd wor-
den binnen de bestaande gebouwen en 
is een andere locatie niet voorhanden.

Verkeersdruk
De bewoners van de Ophoviuslaan 
waren ruim vertegenwoordigd op de 
inspraakavond. Opnieuw bleek dat zij 

Ruim 50 wijkbewoners waren 23 maart aanwezig op de inspraakavond over de bouwplannen 
voor de Kameleonschool. Het is de bedoeling dat de huidige drie locaties worden samenge-
voegd in een nieuw compact schoolgebouw op de locatie Ophoviuslaan/Antoon der Kinde-
renlaan. 

Ter inspiratie: voorbeelden van andere benkskes

naast je op het benkske?’

vrezen voor een toename van het verkeer in 
de directe omgeving van de school. Vooral in 
combinatie met de verwachte extra verkeers-
druk die de fl atgebouwen op het HAS-terrein 
met zich mee zullen brengen.
Sneijders benadrukte dat er volgens de bere-
keningen van de gemeente nauwelijks sprake 
zal zijn van extra verkeer, omdat de ingang van 
de parkeergarage voor de fl ats al in het eerste 
deel van de Ophoviuslaan komt te liggen en 
uitbreiding van het aantal leerlingen beperkt 
is. Bovendien brengen de meeste ouders hun 
kinderen nog altijd lopend en op de fi ets naar 
school. Hij gaf de garantie dat als de gemeente 
zich hierin vergist, er passende maatregelen 
zullen worden genomen. 

Onrust
De inspraakavond kon de onrust over de bouw-
plannen niet echt wegnemen. Omwonenden 
meenden dat er alleen op punten en komma’s 
wijzigingen mogelijk zijn, maar dat de grote be-
slissingen al gevallen zijn. Er wordt al meer dan 
tien jaar gesproken over een nieuwe school. 

De bouw zal op zijn vroegst over anderhalf jaar 
beginnen.

Anja Hoffmann



Activiteiten Muntel en Vliert

Woensdag:
13.30 uur - 15.00 uur Sportinstuif (Taxandriaplein)
15.30 uur - 17.30 uur Doelbewust Muntel United (Taxandriaplein)
18.00 uur - 19.00 uur Bossche Battle Voetbal (BBS De Graaf)

Vrijdag:
13.30 uur - 14.30 uur Sportinstuif (Taxandriaplein)
15.00 uur - 16.45 uur Doelbewust FC De Vliert (Sancta Maria Mavo)
17.00 uur - 18.00 uur Bossche Battle Basketbal (BBS De Graaf)

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 22 november 1995 hebben enkele 
wijkbewoners de stichting De Hobbel 
opgericht. Hun doel: de leefbaarheid in de 
wijk verhogen met een ontmoetingsplek en 
gratis speluitleen. In de loop van de jaren 
heeft die voorziening zich, weer door 
enorme inzet van vrijwilligers, ontwikkeld 
tot een uitgebreide speel- en ontmoetings-
voorziening voor alle leeftijdsgroepen. 
De Hobbel is nog steeds een stichting, met 
een bestuur van vrijwilligers uit de wijk en 
met een betaalde beheerder. 

Steeds meer vraag
Het Taxandriaplein is wijkspeelplaats en 
ontmoetingsplek voor Muntel, Vliert en 
Orthenpoort, 7.150 inwoners, 3.200 
huishoudens. Zo veel van hen zijn in de 
afgelopen jaren gebruik gaan maken van 
het plein, dat de Hobbel niet altijd meer 
kan voldoen aan de vraag naar ruimte. 
Vergaderingen van allerlei organisaties, 
sportwerk, kindervakantiewerk, jongeren- 
en kinderactiviteiten van Divers, allemaal 
zoeken ze een plaatsje. Het is duidelijk: 
uitbreiding van de Hobbel is gewenst.

Uitbreiding De Hobbel staat op stapel

Kom sporten in de wijk!

Het Taxandriaplein bestaat al sinds 1931 en is na Markt en Parade het grootste plein van de 
stad. Het plein is vanaf het begin bedoeld voor spel en recreatie en werd in 1938 offi cieel een 
speeltuin. Net als de Hobbel nu, was dat een bewonersinitiatief: geld en materiaal waren 
door bewoners bij elkaar gebracht en met heel veel eensgezind vrijwilligerswerk leidde dat 
tot een groot succes. De speeltuin werd druk bezocht, ook in de oorlog, maar raakte later 
steeds meer in verval. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig kwamen er steeds vaker 
meldingen van vandalisme en zette de verpaupering door.

“Sport is leuk, gezond en werkt als bind-
middel tussen mensen. Maar sport levert ook 
een bijdrage aan integratie van inwoners 
met een verschillende culturele achtergrond. 
De gemeente wil dan ook zoveel mogelijk 
inwoners laten genieten van sport en in 
beweging krijgen.” Aan het woord is Edwin 
Smolders, medewerker ’S-PORT en nauw 
betrokkken bij het Buurtsportwerk.

’S-PORT staat voor alle activiteiten en 
projecten, producten en diensten voor
jongeren van de afdeling Sport en Recreatie 
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is dé 
vraagbaak op het gebied van sport en 
recreatie voor bewoners, bestuurders, 
verenigingen, sportondernemers, collega’s en 
eventueel ook voor buurgemeenten van 
‘s-Hertogenbosch.

Sport voor iedereen
Edwin vertelt: “Met aandacht voor sport en 
bewegen helpen we inwoners vooruit. We 
hebben een sportaanbod dat voor iedereen 
iets te bieden heeft: van jong tot oud en van 
topsporter tot recreant.” De gemeente vindt 
het vooral belangrijk dat iedereen kan 
genieten van en mee kan doen met sport. 
Daarom wordt nadrukkelijk ingezet op de 
niet-sporters en de sociaal-economisch 
zwakkeren in onze stad.

Buurtsportwerk
Het Buurtsportwerk is een onderdeel van 
’S-PORT JONGEREN. “We organiseren 
sportactiviteiten voor kinderen, tieners en 
jongeren in Bossche wijken”, geeft Edwin 
aan. “Dat doen we nu al ruim tien jaar. Soms 
organiseren we de activiteiten met andere 
samenwerkingspartners die ook in de wijken 

actief zijn.” Voor jongeren uit de wijk 
Muntel, Vliert & Orthenpoort vinden de 
meeste activiteiten plaats op- en rondom het 
Taxandriaplein in de Muntel. Daarnaast zijn 
ze ook regelmatig te vinden in de sportzaal 
van de Sancta Maria Mavo.

Sportinstuif
Inmiddels hebben al veel kinderen en 
jongeren de weg naar de verschillende 
activiteiten gevonden. “Het aantal 
deelnemers is iedere keer anders. Sommige 
bezigheden vinden plaats vanuit een project. 
De groep bestaat dan uit een vast aantal 
deelnemers, zoals bij voetbalteam FC De 
Vliert of Muntel United.  Bij de Sportinstuif 

kan iedereen vrij meedoen. Dan komt het 
weleens voor dat je met regen maar met zes 
kinderen bent en een week later – bij 
stralende zonneschijn – met zestig kinderen”, 
lacht Edwin.

Kom mee doen!
Edwin hoopt met de sportactiviteiten in ieder 
geval zo veel mogelijk mensen, en vooral 
ook de jongeren, in beweging te krijgen. 
“Dus heb je zin om een keer mee te doen? 
Kom dan naar een van onze activiteiten in de 
wijk. Inschrijven is niet nodig, je bent altijd 
welkom!”

Opvallende wensen
Door stichting Divers is in opdracht van de 
Hobbel een onderzoek gedaan naar de 
wensen van gebruikers van de Hobbel. Een 
paar wensen springen eruit. Zo is er veel 
behoefte aan een voorziening voor binnen-
activiteiten: een plek waar kinderen binnen 
een spelletje kunnen doen of kunnen 
schuilen voor de regen, maar ook ruimte 
voor themabijeenkomsten voor diverse 
doelgroepen en voor ontmoetingen van 
wijkbewoners. Veel vraag is er naar zit-
gelegenheid voor ouders, ook buiten, zodat 
ze de kinderen in de gaten kunnen houden, 
liefst met mogelijkheden om koffi e en thee 
te drinken. Daarnaast is er behoefte aan 
meer opslagruimte, bijvoorbeeld voor 
sport materialen, en aan een grotere fi etsen-
stalling, ook voor brommers en scooters.

Ontwerp
Die wensen vormen de uitgangspunten voor 
een verbouwing. Een stagiaire van de 
afdeling Architectuur van het Koning Willem 
1 College is ermee aan de slag gegaan en 
heeft een ontwerp gemaakt. In september 

zou de bouw moeten beginnen, in april 2011 
moet het klaar zijn.
Momenteel wordt met verschillende partijen 
als gemeente, woningcorporaties en het 
Koning Willem 1 College gepraat over de 
fi nanciering van de plannen.

Informatiebijeenkomst
U, als buurtbewoner, krijgt binnenkort een 
uitnodiging voor een informatiebijeenkomst; 

daar kunt u komen bekijken hoe het er 
allemaal komt uit te zien.
Laurenzo, de welbekende beheerder van de 
Hobbel, is de enige beroepskracht van de 
stichting. Vrijwilligers zijn de kurk waarop 
het geheel drijft; om het beheersbaar te 
houden zullen meer vrijwilligers na deze 
uitbreiding hard nodig zijn. Iets voor u? Kijk 
op www.dehobbel.nl.

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, april 2010

Editie Wijkkrant Muntel/Vliert/Orthenpoort



Maandag 26 t/m donderdag 29 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 ‘uit de kunst’. We kunnen je nu 

al verklappen dat het een zeer verrassende week wordt. Fantaseer dus alvast maar 
over de activiteiten die we gaan doen en de kunstige hut die je dan gaat bouwen.

Je kunt jezelf nu al inschrijven voor deze vakantieweek bij speluitleen de Hobbel 
op het Taxandriaplein. Het programma, de tijden en kosten staan binnenkort op de 
website van de hobbel: www.dehobbel.nl.
We zoeken op dit moment nog extra vrijwilligers voor deze week, dus buurtbewo-
ners die mee willen helpen tijdens 
deze week zijn van harte welkom.

Voor vragen kan je mailen of bellen naar: 
j.burrill@divers.nl / tel: 06-46768109
Joelle Burrill 
Kinderwerker Muntel/Vliert/Orthenpoort
Divers welzijnsonderneming 
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zich voor:

Koninginnedag

Hallo allemaal! Mijn naam is Joelle Burrill. 
Vanaf januari heb ik de taken van Wim 
Huiskamp overgenomen en ben ik de 

kinderwerker voor de wijken Muntel, Vliert en 
Orthenpoort. Activiteiten zoals de kinderraad, 
Koninginnedag en de kindervakantieweek lopen 
nu via mij.
Natuurlijk gaan we nog veel andere dingen orga-
niseren! 
Ik hoop jullie komende tijd te zien in de wijk en 
bij activiteiten.

Groetjes, Joelle

Het jongerenwerk motiveert jongeren om hun mogelijkheden te ontdekken 
en hun talenten te ontplooien. Als jongeren zelfvertrouwen hebben en een 
stevig gevoel van eigenwaarde, kunnen zij zich ontwikkelen tot actieve en 
positief ingestelde burgers. In het jongerenwerk worden jongeren serieus ge-
nomen met betrekking tot hun problemen, maar ook in het dragen van hun 
eigen verantwoordelijkheid. Zij worden ondersteund bij het opzetten van 
activiteiten door de jongerenwerker in de wijk.

In de wijk de Muntel is er vanuit het jongerenwerk een meidenvoetbal-
team opgericht. Onder dezelfde naam als de bestaande Doelbewust-
groep van de jongens uit deze wijk: Muntel United! 

Wij vinden voetbal erg leuk en willen hier beter in worden. Wat het leuke 
is van dit voetbalteam is dat het niet alleen draait om voetbal. Wij leren 
ook om onze afspraken na te komen en respect te tonen voor elkaar, 
naar de tegenspelers en de supporters. Want om professioneel voetbal-
ler te worden is een sportieve houding natuurlijk erg belangrijk. 

Wij hebben het afgelopen jaar tegen andere meidenteams uit Den Bosch 
gespeeld en zijn op de derde plek geëindigd. 
Wij gaan nu extra veel trainen, zodat wij volgend toernooi eerste worden. 
De beker zal dan in de Hobbel bij de Wall of fame naast de vele bekers 
van de jongens komen te staan! 

Met ons meidenteam gaan wij binnenkort ook een fi lm opnemen. Wij 
hebben zelf een script bedacht met als titel Muntel United. Deze fi lm 
gaat over liefde, school en natuurlijk over voetbal. Ook hebben wij te-
genwoordig onze eigen tenues en trainingspakken. Hiermee laten wij 
zien dat wij een offi cieel team zijn en zo kunnen jullie ons voortaan her-
kennen in de wijk. 

Naast het voetbal doen wij ook mee aan een meidenclub waar we o.a. 
de fi lm meemaken maar we doen ook andere activiteiten. We doen bij-
voorbeeld vaak spelletjes spelen, waar wij extra regels bij verzinnen. Een 
voorbeeld hiervan is dat we niet mogen praten in bepaalde rondes van 
het spel. Dit is soms best lastig aangezien wij ‘kwebbels’ zijn, maar aan 
de andere kant is dit wel een uitdaging. De dingen die wij door de week 
meemaken worden met een drankje en een hapje ook gezellig doorge-
sproken. Lottie Schuurmans woont in onze wijk en zij is vrijwilligster bij 
onze meidenclub. Zij coacht ons ook bij het voetballen en ze staat altijd 
actief met Maartje langs de zijlijn. 

Groetjes, Muntel United Girls. 

Wil je meer informatie over deze activiteiten of samen met de jongeren-
werker een activiteit opzetten, neem dan contact op met Maartje Admi-
raal Jongerenwerker Muntel/Vliert/Orthenpoort (m.admiraal@divers.nl, 
06-46768123).

Het wordt weer een leuke Koninginnedag, 
want in onze wijk organiseert het kinder-
werk van Divers samen met stichting de 
Hobbel Koninginnedagactiviteiten voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Om 10.00 uur starten de activiteiten 
met ‘fi etsversieren’ bij de Hobbel op 
het Taxandriaplein. Om 10.30 uur ver-

trekt de versierde fi etstocht door de wijk en 
om 11.00 uur zijn we terug bij de Hobbel. Daar 
volgt om 11.30 uur een stoeptekenwedstrijd 
tot 12.00 uur. Om 13.00 uur start op het Taxan-
driaplein een spelcircuit met leuke Koningin-
nedagspelletjes. Om 14.30 uur sluiten we de 
dag af met de prijsuitreiking. Je hoeft jezelf 
niet vooraf in te schrijven, deelname is gratis.

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 spelmiddag 
op het Taxandriaplein! Dat kan via j.burrill@
divers.nl of bel naar 06-46768109.

Joelle Burrill
Kinderwerker Muntel/Vliert/Orthenpoort
Divers welzijnsonderneming welk koninginnedagspelletje

vindt gij het leukst hier in
deze wijk?

het leukst vind ik altijd
het trilspiraalspel
“volg de kroon”’ .

vergist gij uzelf bij dit spel
niet, lieve jongen?

  koninginnedag vieren in onze wijk door Wim van den Berg

ik kan die spiraal alijd het
meest van allemaal
aanraken majesteit.

o.... daarom krijg ik altijd
nul punten.

de kunst van dit
spel is toch om den spiraal
weinig aan te raken !!


