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Kleding gezocht
Facet zoekt tweedehands kleding voor vol-
wassenen om op 23 januari voor een zacht 
prijsje te verkopen. Heeft u nog een zak met 
kleding staan? Wij komen hem graag opha-
len! U kunt hierover mailen naar Marijke Ma-
tejczyk (m.matejczyk@divers.nl).

Feel Good-dag in de Buut
Op 23 januari wordt door Facet, in de Buut, 
een middag vol leuke workshops georgani-
seerd. Binnenkort hangen er posters in de 
wijk!

Kerst 
bij Els en Karel
                              En hun beleving van het ware kerstgevoel

Eerste Kerstdag 2010. Zaterdag 25 december. Het huis van Els en Karel zal gezellig gevuld zijn 
met verschillende bewoners uit de wijk. Wie er komen weten ze niet precies, maar dat het ge-
zellig wordt weten ze zeker. Zo was het immers vorig jaar ook. De gastvrijheid is opmerkelijk.

In 2009 stelde Els voor het eerst haar woon-
kamer open voor wijkbewoners die eigenlijk 
niets te doen hadden met Kerst. De dag be-

gon als een sprookje. Het was donker weer en 
het sneeuwde licht. De lichtjes achter de ramen 
in de straat waren extra zichtbaar, alsof het zo 
bedoeld was. De gasten belden rond elf uur ’s 
ochtends aan bij Els om gezamenlijk te brun-
chen. Zij troffen daar een feestelijk gedekte ta-
fel en een aantal enthousiaste gastvrouwen.

De kerstbrunch was een initiatief van Facet, 
een werkgroep bestaande uit wijkbewoners en 
cliënten van de GGZ (Geestelijke Gezondheids-
Zorg) die zelfstandig wonen in Den Bosch. De 
leden van de werkgroep hadden de indruk dat 
er in de wijk verschillende mensen woonden 
die op eerste kerstdag niets te doen hadden. Ze 
wilden deze mensen graag bij elkaar brengen. 
Meteen stelde Els, als lid van de werkgroep en 
wijkbewoonster, haar huis ter beschikking en 
samen met een paar leden van Facet werd de 
brunch voorbereid.

Het is lastig te omschrijven, maar juist deze 
brunch zorgde bij de aanwezigen voor het ware 
kerstgevoel. waarschijnlijk door de kleurrijke 
combinatie van wijkbewoners en het sprook-
jesachtige kerstsfeertje. Er waren bezoekers die 

Deze Kerstbrunch is een initiatief van Fa-
cet, een werkgroep bestaande uit wijkbe-
woners en cliënten van de GGZ (Geeste-
lijke GezondheidsZorg) die zelfstandig 
wonen.

Ben je geïnspireerd geraakt door dit 
verhaal en wil ook jij je woonkamer be-
schikbaar stellen? Neem dan vrijblijvend 
contact op met Marijke Matejczyk, op-
bouwwerker bij Divers Welzijnsonderne-
ming, via m.matejczyk@divers.nl of 073-
6124488.

Ons Bossche benkske is af!

Na bijna zes maanden hard werken is het 
zover: het Bossche Benkske van het Taxan-
driaplein is af! Het bankje, gemozaïekt door 
bewoners uit de wijk en bezoekers van de 
Buut, mag er zijn. Op het bankje staan diver-
se tekeningen van kinderen uit de wijk. Een 
kleurrijk geheel.

Gedurende de gehele mozaïekperiode is 
er vanuit de wijk veel aandacht geweest 
voor het bankje. Er was veel interesse in 

het initiatief, ook van mensen die het bankje 
moedwillig beschadigden. Het meest bizarre 
verhaal is dat een bepaald stukje, beplakt met 
roze steentjes, tot twaalf keer toe vernield is. 
Zelfs voegen bleek geen oplossing; men ging 

Offi ciële ingebruikname van het Benkske: 17 december 
2010 om 17:00 uur op het Taxandriaplein (Gelijktijdig met 
het kerstfeest van de Hobbel)

gewoon aan de slag met hamer en bijtel! Hoe 
dan ook, de mozaïekers hielden vol en uitein-
delijk is het bankje helemaal af!

Bij zo’n prachtige toevoeging aan het Taxan-
driaplein hoort ook een feestje. In deze Wijk-
krant willen wij alle wijkbewoners uitnodigen 
om de ingebruikname van het bankje bij te 
wonen.

Het offi ciële moment zal plaatsvinden tijdens 
de kerstviering van de Hobbel (meer infor-
matie hierover op de kinderpagina van deze 
krant). Op 17 december zal rond 17:00 uur het 
Benkske offi cieel in gebruik genomen worden. 
Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

er bewust voor gekozen hadden om juist op 
eerste kerstdag andere mensen te ontmoeten, 

Reageren? Mail Wijkkrant@home.nl, of schrijf naar Jan Schöfferlaan 3

er waren ook mensen waarvan het familiebe-
zoek op tweede kerstdag gepland stond of 
waarvan helemaal geen familie meer in beeld 
was. Treurig om een van de bezoekers aan het 
einde van de brunch te horen zeggen dat dit 
bezoek het enige was wat tijdens de feestda-
gen in haar agenda stond. Fijn om te merken 
dat je dit als wijkbewoner voor een ander kan 
betekenen. Het maakt onze wijk weer net even 
bijzonderder.

Marijke Matejczyk

Graag willen we het bankje in de toekomst een bredere rol ge-
ven dan alleen als zitmeubel. Door het jaar heen kunnen bijzon-
dere initiatieven het Benkske bezoeken: onverwachte bezoekers, 
mensen met een  mooi verhaal, wijkbewoners met een goed ini-
tiatief. 
Voelt u zich hiertoe geroepen of heeft u leuke ideeën? Neem dan 
contact op met Marijke Matejczyk, opbouwwerker van Divers. 
(m.matejczyk@divers.nl of 073-6124488).

Marijke Matejczyk

Els Lemmens
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Dierplezier

Slaperig kom ik ’s ochtends onze 
woonkamer binnenlopen. Waar men-
sen nog wel eens willen schrikken op 

zo’n moment, mijn katten doen dat nooit. 
Elke ochtend krijgen ze een goedemor-
gen-aaitje, zonder erbij na te denken. Van-
ochtend zorgt mijn tweede aai voor schrik 
aan mijn kant. Bruno blaast naar me. Ik kijk 
eens goed. Zijn pootje hangt er maar zielig 
bij. Wat nu?
Slechte ervaringen sluiten mijn ‘oude’ die-
renarts uit. Na even denken komen er in-
eens vrolijke dierenpootjes op een raam 
aan de Graafseweg in mij op. Natuurlijk: er 
is een nieuwe DierenDokter in onze wijk. Na 
één telefoontje mogen we gelijk komen. 

Na het onderzoek –‘Die poot is waarschijn-
lijk flink gebroken’- worden er röntgenfo-
to’s gemaakt. Inderdaad, een meervoudige 
breuk, waarmee onze kat écht naar een 
specialist moet. Terwijl Bruno van zijn on-
natuurlijke slaap ligt te genieten, worden 
wij trots door de DierenDokter rondgeleid 
door de ultramoderne kliniek. Elke vraag, 
ook die van de kinderen, wordt uitgebreid 
beantwoord. Daar worden ze een stuk rus-
tiger van.

’s Avonds, na een dag die eindigde in het 
Universitair Medisch Centrum in Utrecht, 
zit ik achter mijn computer en tref daar de 
DierenDoktersDB op Twitter.
Tweet: Kat met meerdere breuken loopt eind 
naar huis en klimt door kattenluik # Die moet 
het wel goed hebben thuis. 
Snel twitter ik, ook als waarschuwing voor 
de wijkbewoners:
Bruno vannacht overreden, ligt op operatie 
te wachten in UMC, kinderen grootscheepse 
inzameling gestart # thuis.
Hartverwarmende reacties volgen, ook van 
‘onze’ DierenDokter, die regelmatig infor-
meert hoe het gaat met Bruno en ervoor 
gezorgd heeft dat hij geopereerd kan gaan 
worden voor een gereduceerd tarief.

Wanneer wij twee weken later de hechtin-
gen uit de geopereerde poot laten verwij-
deren en Bruno dat zonder een kick te ge-
ven toestaat, om vervolgens in een hoekje 
van de behandelkamer te gaan liggen sla-
pen, besluiten wij dat deze dierendokter 
wat ons betreft mag blijven!

Leyla van Hees

Column

Herdenking directeur Maarten Beysens 

Op zaterdag 30 oktober is directeur Maarten Beysens van de basisschool in onze wijk, de 
Kameleon, plotseling overleden. Door de leerkrachten en leerlingen van de school werd 
geschokt gereageerd.

Woensdag 10 november organiseerde de Kame-
leon een herdenking voor hem. Na de indrukwek-
kende bijeenkomst werden in het Frederik Hen-
drikpark ballonnen opgelaten waarop soms een 
boodschap of groet was geschreven. Aan de ene 
kant van de IJzeren Vrouw stonden alle kinderen 
en ouders van Kameleon West, aan de andere kant 
stond Kameleon Oost. Meer dan vijfhonderd bal-
lonnen kleurden tijdelijk het luchtruim groen en 
wit, bij deze mooie laatste groet.

Bouwplannen Citadellaan 
in vergevorderd stadium

De nieuw-
b o u w -
plannen 

zijn diverse ke-
ren bijgesteld 
na opmerkin-
gen van onder 
andere de wel-
standscommis-
sie. Niels Vader 
is zeer tevreden 
over de laatste 
tekeningen van 
architectenbu-
reau Hilberinck-
Bosch: “Ze slui-
ten goed aan bij 
het historische 
karakter van de 
Muntel, aan het 
vo o r a a n z i c h t 
van de gevels 
en allerlei spe-
cifieke details 
kun je zien dat 
ze zijn geïnspi-
reerd door de 
bouwstijl uit de 
jaren dertig. Ik 
ben ook blij met 
de speelse indeling van de woningen, de mo-
gelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid 
en de parkeervoorzieningen.”

Er worden 56 koopwoningen en appartemen-
ten in verschillende prijsklassen gebouwd en 
18 sociale huurwoningen. In de nieuwbouw 
komen dus minder huurwoningen terug dan er 
op dit moment zijn. Dat is onvermijdelijk in ver-
band met de financiële haalbaarheid van het 
project. Op iedere nieuwe sociale huurwoning 
lijdt de woningcorporatie verlies. Dat verlies 
wordt goedgemaakt door de verkoop van de 
koopwoningen. Vader: Maar niet alleen daarom 
komen er koopwoningen. Er is ook gekeken 
naar de samenstelling van het woningaanbod 

Niels Vader is als projectleider Vastgoedontwikkeling van woningcorporatie Zayaz nauw be-
trokken bij de planontwikkeling en besluitvorming rond het wooncomplex op de hoek van 
de Citadellaan en de Willem van Nassaulaan. Hij vertelt dat renovatie van de woningen niet 
meer mogelijk was: “Vanwege de slechte staat waarin de huizen verkeren, maar ook omdat de 
huidige indeling van de woningen niet kan worden aangepast aan de moderne eisen op het 
gebied van woningindeling.” 

PERSPECTIEF HOEK CITADELLAAN / WILLEM VAN NASSAULAAN 

Van 22 november tot eind van dit jaar lig-
gen de plannen ter inzage op het gemeen-
tehuis. 
Op 6 december vond een inspraakavond 
plaats in De Slinger, waar belangstellenden 
hun mening konden geven over het ont-
werp. 
Hierover berichten we in de wijkkrant van 
februari.

Niels Vader

in de buurt. Een combinatie van huur- en koop-
woningen verdient de voorkeur.   

Zayaz hoopt de nodige vergunningen daarna 
snel rond te krijgen. Niels Vader: “We hopen 
in het voorjaar te starten met de verkoop 
van de koopwoningen. Daarvoor kunnen 
ge�nteresseerden terecht bij Boumij Makelaars. 
We willen graag in de zomer van 2011 met de 
bouw beginnen. Zodra we weten wanneer de 

huidige woningen worden afgebroken, laten 
we dat weten aan Ad Hoc, de organisatie die 
zorgt dat de leegstaande huizen aan de Cita-
dellaan nu tijdelijk worden bewoond. 

Hoe eerder zij onze planning kennen, hoe meer 
tijd er is om een alternatief te zoeken voor de 
tijdelijke bewoners die er nu zitten.”

Anja Hoffmann



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. 

   

Meedoen? Meld u aan bij Rutger 
Janssens op 073-615 5367 of per mail bij 
r.janssens@s-hertogenbosch.nl

Het budget dat de gemeente in 2011 
beschikbaar stelt, bestaat voor € 10.540,-  
uit BIG-geld (gemeentelijk) en voor 
€ 7.360,- uit Wijkgeld (rijksbijdrage, de 
zogenaamde Vogelaarsgelden). Het 
totaalbedrag voor 2011 is ruim 30% lager 
dan het budget voor 2010. Dit is het 
gevolg van een verlaging van de 
rijksbijdrage. Bovendien is er geen 
overschot uit vorige jaren, wat in 2009 
nog wel het geval was.

Goede ideeën zijn welkom!
Heeft u een goed idee voor uw buurt? 
Dan kunt u uw aanvraag indienen bij 
wijkambtenaar Rutger Janssens. De 
aanvragen worden vervolgens beoordeeld 
door de leden van de wijktafel. Criteria 
waar u bij uw aanvraag rekening mee 
moet houden:
- Een activiteit waarbij samen eten en 

drinken centraal staat, zoals een 
straatbarbecue, komt voor maximaal 
€ 250,- in aanmerking. 

- Een activiteit waarbij een feest als 
afsluiting van een andere activiteit 
wordt georganiseerd, krijgt voor eten 
en drinken een bijdrage die niet hoger 
is dan 25% van de totale aanvraag en 
met een maximum van € 250,-.

Financiële 
bijdrage voor 
buurtactiviteiten
Het is weer mogelijk om een fi nanciële 
bijdrage aan te vragen voor initiatieven die 
het saamhorigheidsgevoel in uw straat of 
buurt vergroten. Het totale bedrag dat voor 
deze initiatieven beschikbaar wordt gesteld 
is €17.900,00,-.  De maximale bijdrage per 
activiteit is € 1000,- Uitzondering hierop 
vormen het jaarlijkse wijkfeest op het 
Taxandriaplein en het verzorgen van de 
wijkkrant (max. € 2500,- ). 

Digitaal wijkforum
In januari 2011 gaat het digitaal forum in de wijk Muntel/Vliert/

Orthenpoort van start. Naar aanleiding van de oproep in deze 

wijkkrant om hieraan deel te nemen hebben zich ongeveer 15 

geïnteresseerden gemeld. Een deel van hen liet zich op 8 november in 

de Slinger informeren over het doel en de mogelijkheden van het 

digitaal forum. 

Nieuwe communicatievorm 
Frank van Berkel (wijkmanager), en Rutger 
Janssens ( gemeentelijke afdeling 
wijkmanagement) leggen uit dat door het 
verdwijnen van de wijkraad de deelnemers 
aan de wijktafel hebben gezocht naar een 
nieuwe en toegankelijke manier om 
onderwerpen in de wijk bespreekbaar te 
maken en informatie te verstrekken. 
Wijkbewoners hebben vaak te weinig tijd om 
deel te nemen aan wijkoverleg binnen een 
traditionele vergaderstructuur. Een digitale 
manier van informeren en discussiëren vraagt 
minder tijd. Bovendien kan een deelnemer 
op elk gewenst moment en in alle rust zijn 
mening geven of reageren op andere 
deelnemers. Een voordeel boven mailcontact 
is dat alle deelnemers automatisch de hele 

‘Verbouwen met de winkel open’
Een gesprek over de herinrichting van het Prins Hendrikpark (de 

IJzeren Vrouw) met Rutger Janssens (wijkmanagement), Jos Gulden 

(over werkzaamheden in het park), Hans Teeuwen (planning) en 

Hennie Kerssens (handhaving).

Al jarenlang wordt het Prins Hendrikpark 
bezocht door bewoners van alle omlig-
gende wijken. De herinrichting die 
momenteel plaatsvindt, is dan ook niet 
onopgemerkt gebleven. Zoiets gebeurt 
één keer per dertig of veertig jaar, zodat 
het park er weer tientallen jaren mooi 
uitziet. Vooraf  is de gemeente met twee 
werkgroepen in gesprek gegaan:  één 
werkgroep voor het park, en één voor de 
nieuwe wijkspeelplaats aan de Gelderse-
dam. De omwonenden gebruiken het park 
op verschillende manieren: de kinderen 
spelen er, wandelaars lopen hun rondje, al 
dan niet met de hond,en dan zijn er nog 
de vissers en de mensen die lekker in de 
zon zitten. De gemeente en de werkgroe-
pen hebben de belangen van al deze 
gebruikers meegenomen in het ontwerp. 

Het Prins Hendrikpark is ontworpen in de 
Engelse landschapsstijl en de ontwerpers 

discussie kunnen volgen, want elke 
opmerking, reactie of vraag gaat naar de 
hele groep.  

Discussieonderwerpen
Zowel de deelnemers als de gemeente 
kunnen onderwerpen inbrengen op het 
forum, bijvoorbeeld over aanpassing van de 
criteria voor bewonersinitiatiefgelden (BIG), 
de vraag waarom sommige 
speelvoorzieningen meer succes hebben dan 
andere, mogelijke oplossingen om hardrijden 
te voorkomen of wat te doen met de 
uitkomsten van de veiligheidsmonitor. Het is 
vooral belangrijk dat het om onderwerpen 
gaat waar alle deelnemers een mening over 
kunnen hebben en die betrekking hebben 
op de directe leefomgeving. 
  

Samenstelling
Het forum is niet de spreekbuis van de wijk, 
maar een nieuwe bron van informatie voor 
de gemeente en wijkbewoners. Het is een 
plek waar meningen en ideeën kunnen 
worden gespuid. De gemeente blijft net als 
nu informatieve bijeenkomsten 
organiseren voor alle bewoners. Bij de 
samenstelling van het digitale forum 

wordt wel gestreefd naar 
een evenredige 
vertegenwoordiging uit de 
verschillende buurten. Ook 
zou het mooi zijn als er wat 
nieuwe betrokken bewoners 
zouden deelnemen, zodat 
het forum niet uitsluitend 
bestaat uit  'oude 
bekenden'.  Met name 
wijkbewoners uit de Vliert 
en Orthenpoort zijn nog van 
harte welkom  om zich voor 
het Forum aan te melden.

Privacy
Er worden bewust vooraf 
niet te veel regels 
vastgesteld voor de 
deelnemers. Het beheer van 
het forum ligt bij Rutger 
Janssens. Hij zorgt ervoor 

dat deelnemers toegang krijgen tot het 
forum en dat de privacy van de deelnemers 
wordt beschermd.

hebben daar bij de herinrichting van dit jaar 
aan vastgehouden door dichte beplanting af 
te wisselen met open stukken. Het park heeft 
een eigentijdse uitstraling gekregen; de 
vernieuwde verlegde paden passen in de stijl 
maar komen tegemoet aan alle gebruikers.  
Er zijn speciale steigers van robuust, 
duurzaam hout gebouwd voor de vissers en 
er komen er twee hondenuitrenvelden. 
Aan de zijde van de Van Grobbendoncklaan 
komt voor de honden een uitrenveld aan het 
water, zodat de huisdieren er ook kunnen 
zwemmen. Een tweede uitrenveld stond 
gepland op de plek waar nu de speeltuin aan 
de Westerburgerweg staat. Omdat de 
speeltuin blijft, wordt nu gekeken waar het 
uitrenveld in het ontwerp wordt ingepast. 
Aan de Geldersedam is nu een tijdelijk 
uitrenveld in gebruik.

Ook het dierenpark ondergaat een 
metamorfose. De nieuwe indeling zorgt 
ervoor dat de dieren gebruik kunnen gaan 
maken van het water. De hekken binnenin 
het parkje zijn weggehaald, zodat de dieren 
van de beplanting in het midden kunnen 
eten. Een nieuwe omheining wordt op maat 
gemaakt, passend in de vloeiende belijning 
van het ontwerp. Als in het voorjaar ook het 
nieuwe huisje er staat, wordt het een nog 
groter plezier om een wandeling langs het 
dierenpark te maken. 

Langzaamaan wordt het eindresultaat al 
zichtbaar: een goed doordacht ontwerp, dat 

zoveel mogelijk rekening houdt met elke 
gebruiker. Naar verwachting zijn eind 2010 
de grote ingrepen in het park afgerond, 
met uitzondering van de omheining van 
het dierenpark, die waarschijnlijk eind 
januari wordt geplaatst. Natuurlijk wordt er 
in het voorjaar nog nieuwe beplanting 
aangebracht en worden zo nodig hier en 
daar bomen vervangen. 

Volgend jaar zullen we het eindresultaat 
kunnen bewonderen: een mooi vernieuwd 
park, dat weer vele jaren plezier gaat 
geven. Dat mag gevierd worden; daarover 
leest u meer in een volgende wijkkrant. 

Handhaving
Er is in het park geen parkwachter 
meer die je aanspreekt, zoals vroeger; 
de handhaving wordt door 
stadstoezicht en de politie ingevuld. 
Stadstoezicht surveilleert regelmatig in 
het park en zet naar aanleiding van 
klachten gerichte controleacties in. 
De klachten en inzet zijn nu met name 
gericht op loslopende honden, 
hondenpoep, illegaal vissen, brommen 
en fi etsen op de voetpaden en  
alcoholgebruik. Niet op alles zal direct 
gereageerd kunnen worden, maar 
melden heeft wel zin. Dat geeft 
immers een goed beeld van de situatie; 
er kan dan in het vervolg met een 
gerichte controleactie des te beter 
opgetreden worden. Geef uw melding 
telefonisch door bij het Meldpunt 
Openbare Ruimte 073-6155555 of 
digitaal via www.s-hertogenbosch.nl.
Niet alleen overlast maar ook zaken 
rond de kwaliteit van de openbare 
ruimte kunt u hier melden, van 
losliggende stoeptegels tot volle 
afvalbakken.

   
Wijkgericht
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Acupunctuur
J. van Roessel

Lid NVA

Antoon der Kinderenlaan 7
5212 AA  Den Bosch
Tel. 073 - 613 53 18
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    * Integrale massagetherapie 
     begeleiding voor volwassenen en kinderen 
 
    * Massagecursussen 
     leer masseren met intuïtie en gevoel 
 
 
   Frederik Hendriklaan 79 5212BC Den Bosch 
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smakelijk kerstfeest

Waarom prop je jezelf dan
zo vol met snoep en eten
tijdens de kerstdagen?

Ik vier geen kerst. 
Iedereen loopt dan
zo braaf en blij te doen.

Ja, als je het zo 
bekijkt is kerstmis
toch eigenlijk wel cool.

Nou, eh....
zo bedoelde ik
dat eigenlijk niet.

En nu vind ik
er voortaan
niks meer aan!

Kerstmis is het 
vetste feest
van het jaar !!!

Elke vrijdagmiddag is er van drie tot vier uur een kinderclub in de Hobbel. Laatst hebben de 
kinderen tijdens de club een leuk wijk-wensspel gespeeld. Nadat ze het spel gespeeld hadden, 
mochten de kinderen zelf nieuwe mooie huizen bedenken om in te wonen. De huizen moch-
ten ze daarna zelf schilderen.

Kinderclub in de Hobbel

iedere vrijdag iedere vrijdag 
KnutselmiddagKnutselmiddag

in De Hobbel in De Hobbel 
  

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
  

Wanneer : iedere vrijdag (niet in de schoolvakanties) 
Hoe laat : 15.00 – 16.00 uur 
Waar  : Taxandriaplein 60 
Kosten : gratis

start: 5 november 2010
Voor meer informatie kun je bellen met: 

Joëlle Burrill, kinderwerk Divers 06-46768109

Kerst op het Taxandriaplein
Ook dit jaar organiseert stichting De Hobbel weer een kerstfeest op het Taxandriaplein. 
De activiteit vindt plaats op vrijdagavond 17 december vanaf half vijf bij De Hobbel. Daar 
wordt weer een grote kerstboom gezet waar kinderen uit de wijk kerstversieringen in mo-
gen hangen. Er zijn lekkere kerstdrankjes en -hapjes,  en gezellige vuurkorven. Alle wijkbe-
woners zijn welkom. 
Tijdens deze activiteit wordt ook “het bènkse” offi cieel onthuld door de wethouder. 

Foto: de kerstboom vorig jaar vol kerstknutsels van kinderen uit onze wijk.

Orthenpoort
Vanaf maandag 29 november starten 
er vanuit kinderwerk Divers kinderacti-
viteiten voor kinderen (4-12 jaar) uit de 
Orthenpoort. Tot de kerstvakantie wordt 
er in buurthuis de Herpen gespeeld en 
geknutseld, daarna verplaatsen we ons 
hopelijk naar een locatie dichterbij.
De activiteiten zijn van 17.00 tot 18.00 
en meedoen is gratis!
voor meer informatie of aanmelding 
kunt u contact opnemen met:
Joëlle Burrill
06-46768109
j.burrill@divers.nl
Kinderwerk Muntel/Vliert/Orthenpoort

Foto boven: de kinderclub met het spel.


