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Gezocht: redactieleden
De redactie van de wijkkrant is op zoek naar 
nieuwe redactieleden. Lijkt het je leuk om te 
schrijven over de wijk? Meld je dan aan. Stuur 
een e-mail naar wijkkrant@home.nl of bel 
06-14590542. Bewoners uit Orthenpoort en 
de Vliert zijn extra welkom!

Tien jaar Integrale Vroeghulp
Integrale Vroeghulp Brabants Maasland bestaat 
tien jaar. Integrale Vroeghulp (IVH) ondersteunt 
ouders die zich zorgen maken over de ontwikke-
ling en/of het gedrag van hun kind. IVH biedt in-
formatie, advies en ondersteuning aan ouders van 
kinderen van 0 tot 5 jaar. De zorgen die ouders 
hebben gaan bijvoorbeeld over de spraakont-
wikkeling, het begripsvermogen, de motori-
sche ontwikkeling en/of gedrag van hun kind. 

Meer weten? 
Kijk op www.integralevroeghulp.nl.

Zomerschool voor 55-plussers
Deze zomer gaat de allereerste Zomerschool 
voor 55-plussers in ’s-Hertogenbosch van start 
met een zeer gevarieerd aanbod van work-
shops en activiteiten! De Zomerschool start 
op maandag 26 juli en wordt georganiseerd 
door het ouderenwerk van welzijnsonderne-
ming Divers, in samenwerking met de KBO 
’s-Hertogenbosch/HEVO Rosmalen en Vivent, 
Volkshogeschool, Openbare bibliotheek en de 
Muzerije. 
Voor informatie of het toesturen van de bro-
chure kunt u bellen naar Annie van Pinxteren, 
tel. 073-5216461 (tst. 401) of mail naar 
a.van.pinxteren@divers.nl.

Stichting Bossche Multicultimix 
gelooft in multiculturele 
samenleving

Dhr. Dia is een druk bezet man. Terwijl ik 
met hem zit te praten in wijkcentrum de 
Slinger, gaat voortdurend zijn telefoon 

en komen mensen naar ons toe om hem te be-
groeten. Dia zit midden in de voorbereidingen 
van de wereldmuziekdag die een paar uur na 
ons gesprek in de Slinger zal plaatsvinden en 
er moet nog vanalles gebeuren. 

Vrijwilligers van de Stichting Bossche Multicul-
timix, waarvan Dia de stuwende kracht is, heb-
ben het podium opgebouwd en verschillende 
muzikanten beginnen binnen te druppelen. 

Laagdrempelig
Dhr.  Dia:  “Ons doel is om op een simpele en 
laagdrempelige manier mensen van verschil-
lende culturen bij elkaar te brengen. We orga-
niseren dans- en muziekavonden, meestal in 
combinatie met een workshop of lekker eten. 
Daarnaast vertonen we ook fi lms. Iedereen 
is welkom en er is voor elk wat wils. We zien 
bijvoorbeeld dat vooral jongeren de muziek-
avonden bezoeken, en dat iets oudere mensen 
vaker kiezen voor een workshop of gezellig sa-
men eten en daarna dansen.” Het activiteiten-

10 juli, 18.00 uur 
Driegangenmenu met 
wereldgerechten, aansluitend dansen
Kosten: 24,95 euro

29 juli, 20.00 uur 
Film
Kosten: 5 euro

31 juli, 19.00 uur 
Workshop percussie/dans, aansluitend 
dansen
Kosten: 7 euro

06 augustus, 20.00 uur 
Film 
Kosten: 5 euro

Programmering 
(alle activiteiten in het Kruithuis):

De vrijwilligers van de Stichting Bossche Multicultimix. Tweede van links is de heer Dia.

programma wordt grotendeels uitgevoerd in 
het Kruithuis, maar soms ook in de Slinger. 
 
Succesvol
In haar korte bestaan heeft de stichting al 
een aantal succesvolle evenementen op haar 
naam staan. Dia: “Op onze dansavonden ko-
men soms meer dan honderd mensen af. Een 
fl ink deel komt uit De Muntel, de wijk waar 
we zijn gevestigd, maar in principe zijn onze 
activiteiten toegankelijk voor iedereen.”

Toekomst
Groeit al dat werk hem niet boven het 
hoofd? “Ik kan maar moeilijk stilzitten”, ver-
telt hij. “Naast mijn 36-urige baan en het 
vrijwilligerswerk voor de stichting orga-
niseer ik ook nog de African Nights bij de 
Toonzaal en ik voetbal bij voetbalclub En-
gelen. En dan heb ik ook nog een volkstuin. 
Gelukkig zijn er naast mij vier vaste vrijwilligers 
die zich intensief met het werk van de stichting 
bezighouden. Bovendien kan ik altijd een be-
roep doen op een groep los-vaste mensen voor 
hand- en spandiensten tijdens de activiteiten. 
Een paar extra helpers kunnen we overigens 
altijd gebruiken. Als tegenprestatie krijgen de 
vrijwilligers een pasje waarmee ze gratis kun-
nen deelnemen aan onze activiteiten.”

Kinderen
Sinds kort heeft Dia overleg met Divers om te 
onderzoeken of er samenwerking mogelijk is. 
Dia: “We hebben nu bijvoorbeeld weinig spe-
cifi eke activiteiten voor kinderen, terwijl ik het 
wel erg leuk zou vinden als we ook die leef-
tijdscategorie kunnen bereiken. Onlangs heb-
ben we nog meegewerkt aan Via Del Mondo, 
een familiedag in de Slinger met internationale 
dans en zang door kinderen. Als je kijkt naar 
onze doelstelling, de mooie kanten van de 
verschillende culturen in Den Bosch bij elkaar 
brengen, dan is het natuurlijk van belang om je 
daarbij ook op kinderen te richten!”

De Stichting Bossche Multicultimix heeft als doel om op een eenvoudige manier mensen van 
verschillende culturen bijelkaar te brengen. In haar korte bestaan, de stichting bestaat nu 
ruim een jaar, heeft ze al een aantal succesvolle evenementen op haar naam staan. Zowel in 
onze wijk als daarbuiten. Reden genoeg voor een interview met de oprichter van de stichting 
(en wijkbewoner!): de heer Dia. 

Binnenkort 
Dia is zelf van oorsprong afkomstig uit Senegal, 
maar woont al een groot deel van zijn leven in 
Nederland. Hij heeft uitgebreide contacten met 
muziekgroepen in de hele wereld en maakt ge-
bruik van dit netwerk voor zowel zijn werk bij 
de Toonzaal als voor de Stichting Bossche Mul-
ticultimix. In de zomer liggen de activiteiten 
niet stil. Zie het kader voor de programmering 
of kijk op www.stichtingbmm.com.

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligers-
werk voor deze stichting? 
Neem dan contact op met de heer Dia, 
tel. 06-30637551 of stuur een e-mail 
naar info@stichtingbmm.com.

Anja Hoffmann
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Hatha Yoga
van IJsselsteinstraat 11

volwassenen:
ma 9.15 - 10.45 en 19.15 - 20.45
di 8.45 - 10.15 en 18.15 - 19.45
do 9.15 - 10.45 en 19.15 - 20.45
vrij 8.45 - 10.15 en 17.15 - 18.45

kinderen: 
woensdagmiddag

middelbare scholieren: 
woensdagavond

voor verdere info bel:
Maria Palmen 06-20581834
of kijk op: www.yogabijmaya.nl
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Column

Na teveel koude dagen en een overdo-
sis sneeuw, regen en ijzel kijkt ieder-
een uit naar de lente. Ook ik. Voor mij 

begint dat jaargetijde pas, op het moment 
dat de narcissen in het Prins Hendrikpark in 
volle bloei staan. Vol verwachting volg ik elk 
jaar de ontwikkelingen. De eerste sprietjes 
doen mijn hart al sneller kloppen. Paniek 
wanneer er nog wat sneeuw valt, maar uit-
eindelijk worden toch steeds steeltjes met 
groene knoppen zichtbaar. Dan is het nog 
maar een kwestie van dagen. Tot ziens win-
ter!

Dit jaar zag ik het al aankomen: gelige punt-
jes in de knoppen, toen ik er ’s ochtends 
langsfi etste. Met een euforisch gevoel on-
derging ik mijn werkdag, om uiteindelijk als 
een razende naar het grote narcissenbed 
te fi etsen. Wat ik echter vond waren bruine 
bloemen. Verrot. De kopjes allen één rich-
ting uit. Ze keken naar een paar bomen. 
Bomen met houten jassen aan en een des-
perate slang die uit de grond stak ernaast. 
‘Voed ons, voed ons’, leken ze te roepen. ‘Dat 
doen jullie bij de dieren toch ook?’ Echter de 
zandbergen en de betonnen voorwerpen 
boden weinig hoop. De narcissen moeten 
zich letterlijk doodgeschrokken zijn van de 
puinhoop. Ben je even een half jaartje on-
dergedoken, krijg je dit. Wat zonde van ons 
prachtige park.

Wat de narcissen echter niet wisten, was dat 
de rotzooi alleen maar ter verbetering is. 
Onze IJzeren Vrouw krijgt prachtige nieuwe 
rondingen, de verplaatste speeltuin voldoet 
weer aan alle eisen en de vlonders en het 
eilandje aan de kant van de benzinepomp 
doen uitermate chique aan. Volgend jaar, 
wanneer onze gele bloemen de kop opste-
ken zullen ze gaan stralen. Speciaal voor hen 
zal de gemeente de naam van het park in 
grote natuurstenen letters op de oever plaat-
sen. Vanuit het fl orale getto zullen bloemen-
sterren gaan rijzen, met op de achtergrond 
in megaletters: PRINS HENDRIKPARK.

Leyla van Hees

Negende wijkfeest 
Taxandriaplein
Op 11 juli vindt voor de negende keer op rij het wijkfeest van de Muntel plaats op het Taxan-
driaplein. Madelon Groenenberg heeft als bestuurslid van organisator de Hobbel alle negen 
feesten meegemaakt. Aan haar de vraag of de opzet in deze jaren is veranderd. 

Madelon: “Het doel is altijd hetzelfde 
gebleven, we willen mensen in de wijk 
met elkaar in contact brengen en ie-

dereen een gezellige dag bezorgen. In de eer-
ste jaren dat ik er bij betrokken was kozen we 
vaak een thema waar we activiteiten bij zoch-
ten. Dan ging het bijvoorbeeld om ontmoetin-
gen tussen allochtone en autochtone wijkbe-
woners. Dat thematische hebben we inmiddels 
wel losgelaten, want het voelde een beetje 
geforceerd. Als de sfeer op het wijkfeest goed 
is, zijn er mogelijkheden genoeg voor iedereen 
om ook buurtgenoten te spreken die je minder 
goed kent.”

Het volledige programma van het 
wijkfeest kunt u vinden op 

www.dehobbel.nl. 
Voor vragen over vrijwilligerswerk bij 

de Hobbel kunt u bellen met 
Ank Zeeuwen, 073-6120604. 

Ook op het wijkfeest kunt u met uw 
vragen of opmerkingen terecht 

bij de medewerkers.

Rommelmarkt
De rommelmarkt is in de loop der jaren een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen. De be-
schikbare kraampjes zijn al maanden van tevo-
ren besproken en we moeten regelmatig men-
sen teleurstellen. 

“We willen ruimte over houden voor activitei-
ten en hebben er voor gekozen om het aantal 
kraampjes niet uit te breiden. Misschien dat we 
volgend jaar afstappen van het principe ‘wie 
het eerst komt wie het eerst maalt’ en dat we 
overgaan op een open inschrijving met verlo-
ting van de plaatsen.”

Programma 2010
Hoe ziet het programma van dit jaar er uit? 
Madelon: “Zoals altijd werken we ook nu 
weer nauw samen met Divers. Er zijn in het 
programma oude bekenden te vinden zoals 
kinderschmink, een poppenspeler en enkele 
kleine kermisattracties. Daarnaast is er dit jaar 
onder meer een mozaïekworkshop, een yoga-
workshop en visagie voor volwassenen. Mijn 
persoonlijke favoriet is het pannenkoeken bak-
ken, waarbij jongeren met hun ouders allerlei 
soorten pannenkoeken maken. De traditionele 
Nederlandse pannenkoek ontbreekt natuurlijk 
niet, maar er is ook roti uit Suriname, tortilla’s 
uit Zuid-Amerika en Turkse gözleme.”

De weersverwachting
De laatste twee jaren heeft het weer niet echt 
meegewerkt. Madelon:  “Het was wel leuk, maar 
als het gras nat is door de regen, of het is win-
derig en kil, dan ga je toch sneller naar huis dan 
wanneer de zon schijnt, wat we gelukkig ook 
wel hebben meegemaakt in eerdere jaren. We 
willen natuurlijk het liefst dat de bezoekers het 
zo gezellig vinden dat ze blijven hangen op 
het feestterrein en met elkaar in gesprek raken, 
oude bekenden tegenkomen en nieuwe vrien-
den maken. Daar doen we het uiteindelijk alle-
maal voor!”

Anja Hoffmann

Madelon & Lorenzo (de beheerder van de Hobbel)

Het Taxandriaplein

Elk ingezonden - en goedgekeurd - gedicht 
werd op de website van Trouw op een land-
kaart van Nederland geplaatst, zodat men, door 
in en uit te zoomen, gemakkelijk de gedichten 
uit eigen buurt kon vinden. Vele honderden 
gedichten bevolkten de kaart. Voornamelijk de 

Dicht in de buurt
Met het thema ‘Dicht in de buurt’ werd er dit jaar, ter ere van de landelijke gedichtendag, door 
het nieuwsblad Trouw een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Trouw daagde dichters uit om 
te schrijven over hun directe omgeving. Vanuit ’s-Hertogenbosch kwamen tien inzendingen, 
waarvan maar liefst vier uit onze wijk!

grote steden waren goed vertegenwoordigd 
en vanuit ’s-Hertogenbosch kwamen dus tien 
inzendingen.
 
Veertig procent van dat aantal was vanuit onze 
wijk. Een trotsmakende score. Uiteindelijk zijn 

zij alle vier geplaatst in de bundel ‘Dicht in de 
buurt - editie Brabant’, zoals dit gedicht van 
Leyla van Hees (ons eigen redactielid!). Lief-
hebbers kunnen de gedichten ook nog lezen 
op de website van de krant www.trouw.nl. De 
afbeeldingen die de gedichten op de website 
illustreren zijn van onze wijkdichters zelf. 

Graag zouden wij in contact komen met de 
mensen achter de drie andere gedichten, in de 
hoop ook die van hen te kunnen plaatsen. 

U kunt contact opnemen via: 
wijkkrant@home.nl.

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. 

   

Wilt u deelnemen aan het forum? 
Neem dan contact op met Frank of Rutger.

Rutger Janssens:
Mail: r.janssens@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: 073 - 615 53 67

Frank van Berkel:
Mail: f.vanberkel@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: 073 - 615 57 26

“Tot voor kort raadpleegde de wijkraad 
wijkbewoners over kwesties via een groot 
e-mailnetwerk”, vertelt Frank. “Nu de 
overgebleven wijkraadsleden onlangs 
hebben aangegeven te weinig tijd te hebben 
om het werk voort te zetten, heeft het 
wijkmanagement samen met de 
wijktafelleden besproken hoe deze leemte 
het beste opgevuld kan worden.”

Uw mening telt
De wijktafel vindt het belangrijk dat er een 
platform binnen de wijk blijft waar signalen 
afgegeven en besproken kunnen worden. 
Bijvoorbeeld over leefbaarheid en veiligheid, 
maar ook over initiatieven die in de wijk 
ontplooid worden. De wijktafelleden stellen 
de wijk voor om de wijktafel op eigentijdse 
wijze nieuw leven in te blazen door gebruik 
te maken van de digitale mogelijkheden.

Digitaal discussiëren
Het is de bedoeling dat uit elk deel van de 
wijk geïnteresseerde, betrokken mensen 
deel uit gaan maken van een digitaal forum. 

Wijkgericht werken start met digitaal forum

‘Betrokkenheid, dat is waar het om draait’
In 2005 is de gemeente ’s-Hertogenbosch ook in Muntel/Vliert/

Orthenpoort gestart met het wijkgericht werken. In goede 

samenwerking met de wijkraad werden signalen en problemen uit de 

wijk opgepakt en besproken. Zo werd er onlangs nog een zeer goed 

bezochte bijeenkomst op buurtniveau georganiseerd in de Slinger over 

vergunninghoudersparkeren in De Vliert. Frank van Berkel en Rutger 

Janssens zijn beide vanuit het Wijkmanagementteam vanaf het begin 

zeer betrokken bij het wijkgericht werken in onze wijk. We vroegen 

hen naar de nieuwe ontwikkelingen.

Dit forum wordt beheerd door Rutger 
Janssens, die erg enthousiast is over deze 
nieuwe manier van communiceren. “De 
deelnemers krijgen de mogelijkheid om 
over allerlei onderwerpen mee te praten”, 
geeft Rutger aan. “Ieder lid kan 
onderwerpen aandragen. Het onderwerp 
wordt gepost op het forum en alle 
deelnemers worden uitgenodigd hierover 
mee te discussiëren. We denken in eerste 
aanleg aan zo’n 20 tot 25 wijkbewoners, 
goed verdeeld over de buurten Muntel, 
Vliert en Orthenpoort. 

Peilstok in de wijk
“Het forum geeft bewoners de kans kennis 
te nemen van wat zich in de wijk afspeelt, én 
om daar deel van uit te maken”, aldus Frank. 
“Dus ook qua ‘wijkgericht werken’ lijkt het 
forum hét medium om signalen vanuit de 
wijk eerder op te kunnen pakken en met 
elkaar te delen. Het zal gaan fungeren als 
een peilstok in de wijk. De bewoners zullen 
merken dat wij meer denken in 
mogelijkheden, dan in wat niet kan.”

Oproep
Bewoners die zich in dit initiatief 
kunnen vinden, het belangrijk vinden 
om mee te kunnen praten in het hele 
wijkgebeuren of meer informatie willen 
hebben, kunnen contact opnemen met 
Rutger of Frank. Zij willen graag zo snel 
mogelijk het panel compleet hebben. 
“We hopen op deze manier naast de 
mensen die eerder vergaderingen 
bezochten, ook een nieuwe groep 
wijkbewoners te bereiken. Mensen die 
betrokken zijn bij wat er leeft, maar die 
er weinig in zien om hiervoor naar 
bewonersavonden te komen. 
We bieden een grotere groep bewoners 
de mogelijkheid om een actieve bijdrage 
te leveren aan wat er om hen heen 

gebeurt.” Het forum sluit aan op de 
nieuwe ontwikkelingen om wijkbewoners 
te betrekken in hun eigen leefomgeving.

Begin juni hebben medewerkers van de gemeente samen 
met een kleine groep wijkbewoners de hondenvoor-
zieningen in het Prins Hendrikpark bekeken. Dit na 
klachten van bewoners dat er te strak gehandhaafd wordt, 
terwijl het volgens wijkbewoners onduidelijk is waar de 
hondenuitlaatroutes en het hondenuitrenveld precies 
beginnen en eindigen.

Om de hondenbezitters tegemoet te komen is het volgende 
afgesproken: er wordt voorlopig een hek geplaatst om het 
huidige uitrenveld aan de Geldersedam. Binnen dit hek 
kunnen honden loslopen. Ook is afgesproken dat 
gedurende de renovatie aan het park geen gerichte acties 
worden gehouden op hondenbezitters, tenzij er teveel 
klachten komen over loslopende honden. Als de renovatie 
voltooid is, wordt nogmaals gekeken of de voorzieningen 
op peil zijn. Daarna komen er weer gerichte acties. 

Bovenstaande geldt alleen voor honden. Handhaving op 
het gebied van parkeren, alcohol en andere overtredingen 
blijft gedurende de renovatie doorgaan. 

Handhaving in het 
Prins Hendrikpark

   
Wijkgericht

Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, juni 2010
Editie Wijkkrant Muntel/Vliert/Orthenpoort



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. 
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merken dat wij meer denken in 
mogelijkheden, dan in wat niet kan.”

Oproep
Bewoners die zich in dit initiatief 
kunnen vinden, het belangrijk vinden 
om mee te kunnen praten in het hele 
wijkgebeuren of meer informatie willen 
hebben, kunnen contact opnemen met 
Rutger of Frank. Zij willen graag zo snel 
mogelijk het panel compleet hebben. 
“We hopen op deze manier naast de 
mensen die eerder vergaderingen 
bezochten, ook een nieuwe groep 
wijkbewoners te bereiken. Mensen die 
betrokken zijn bij wat er leeft, maar die 
er weinig in zien om hiervoor naar 
bewonersavonden te komen. 
We bieden een grotere groep bewoners 
de mogelijkheid om een actieve bijdrage 
te leveren aan wat er om hen heen 

gebeurt.” Het forum sluit aan op de 
nieuwe ontwikkelingen om wijkbewoners 
te betrekken in hun eigen leefomgeving.

Begin juni hebben medewerkers van de gemeente samen 
met een kleine groep wijkbewoners de hondenvoor-
zieningen in het Prins Hendrikpark bekeken. Dit na 
klachten van bewoners dat er te strak gehandhaafd wordt, 
terwijl het volgens wijkbewoners onduidelijk is waar de 
hondenuitlaatroutes en het hondenuitrenveld precies 
beginnen en eindigen.

Om de hondenbezitters tegemoet te komen is het volgende 
afgesproken: er wordt voorlopig een hek geplaatst om het 
huidige uitrenveld aan de Geldersedam. Binnen dit hek 
kunnen honden loslopen. Ook is afgesproken dat 
gedurende de renovatie aan het park geen gerichte acties 
worden gehouden op hondenbezitters, tenzij er teveel 
klachten komen over loslopende honden. Als de renovatie 
voltooid is, wordt nogmaals gekeken of de voorzieningen 
op peil zijn. Daarna komen er weer gerichte acties. 

Bovenstaande geldt alleen voor honden. Handhaving op 
het gebied van parkeren, alcohol en andere overtredingen 
blijft gedurende de renovatie doorgaan. 

Handhaving in het 
Prins Hendrikpark

   
Wijkgericht

Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/Orthenpoort, juni 2010
Editie Wijkkrant Muntel/Vliert/Orthenpoort



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

Heerlijk, zo’n citroenijsje
in de zomer. Da’s niks, ik heb net

het allerbeste ijs gekocht. De nieuwste trend,
het heet gsm ijs.

ijsjes eten                                   door Wim van den Berg

En wat mag dat dan wel
weer zijn, meneer de betweter?

Eh...een Grote Staaf Mokka ijs.

Nooit van gehoord.
Waar smaakt dat 
zeer speciale ijs dan naar?

Sponsorloop

De Kinderraad gaat samen met een aantal jonge-
ren een sponsorloop organiseren. De opbrengst 
gaat naar Chance2Change-Ghana: een stichting 

mede opgezet door onze eigen jongerenwerkster 
Maartje Admiraal. De stichting zet zich in voor straat-
kinderen in de stad Kumasi.
De kinderen en jongeren gaan de komende tijd 
langs de deuren met een sponsorformulier. De 
sponsorloop zal uiteindelijk plaatsvinden op 7 
juli. Hoeveel we opgehaald hebben, wordt be-
kendgemaakt op het wijkfeest.

Wil je meer weten over het goede doel, kijk dan 
eens op de volgende website: 
www.chance2change-ghana.nl

Ik ben Amber Zon-
neveldt. Ik ben 20 
jaar oud. Afgelo-

pen september ben 
ik begonnen met 
een nieuwe oplei-
ding in Den Bosch: 
Social Work. Bij deze 
opleiding hoort een 
stage. Ik heb geko-
zen voor Kinderwerk 
Divers. Ik ga meehelpen de kindervakantieweek 
op te zetten, Joëlle Burrill begeleidt mij hierbij.
Naast mijn opleiding ga ik graag op stap met 
vrienden en houd ik van een feestje. 
Als je meer over me wilt weten, kun je dat altijd 
vragen. Dit wordt een leuke stage en ik heb er erg 
veel zin in! 

Groetjes, Amber

Reservelijst kindervakantieweek

De inschrijvingen voor de kindervakantieweek ‘Alles is Kunst’  
van 26 t/m 29 juli op het Taxandriaplein zijn dit jaar zeer snel verlopen. 
In drie weken tijd was de lijst met 72 deelnemers al helemaal vol!

Kinderen die helaas te laat waren met inschrijven, kunnen zich op de 
reservelijst laten plaatsen. 
Voor meer informatie hierover kun je bij speluitleen De Hobbel terecht.

 Speluitleen De Hobbel
 Taxandriaplein 60 
 Telefoon: 073-6126643

Eieren zoeken 
en mozaïeken

Kinderraad de Hobbel heeft in de week 
voor Pasen een paasei zoekwedstrijd op 
het Taxandriaplein georganiseerd. De ei-

eren werden onder begeleiding van de kinder-
raad in groepjes gezocht en aan het eind van 
de middag was er natuurlijk een beloning voor 
de beste speurneuzen.
Ook hebben ze al vast geoefend met mozaïe-
ken, want binnenkort komt er op het Taxan-
driaplein een bènkske van mozaïek te staan. Dit 
bènkske is samen ontworpen met de buurtbe-
woners.

Koninginnedag 2010
Op Koninginnedag was het heel leuk, wel jammer dat het begon te regenen.
Er was eerst een fietsoptocht, en wie de mooiste fiets had won.
Daarna waren er spelletjes en wie het hoogste scoorde kreeg een prijs!

Iman
Tekening: Nicolaja

Betere foto Joelle
De foto van Joelle 
in de vorige wijkkrant 
was niet zo duidelijk. 

Met de foto hiernaast 
kunnen jullie Joelle, de 
nieuwe beroepskracht 
kinderwerk van Divers 
vast beter herkennen.

hee allemaal!


