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MEDEDELINGEN

Moge het jou in je verdere leven goed 
gaan nu ook digitaal verkrijgbaar
Het nieuwe boek van Frits Buijs over  de ge-
schiedenis van het onderwijs in de Muntel 
en de Vliert is nu gratis te downloaden. Het 
interactieve iBook bevat filmfragmenten en 
veel extra foto’s. 
Kijk op www.fourpack.nl/boekdekameleon/. 

Wandschildering in De Slinger is klaar
Op vrijdag 29 november is de nieuwe wand-
schildering in De Slinger officieel in gebruik 
genomen door wethouder Jeroen Weyers. 
Iedereen die aan het project heeft deelge-
nomen was uitgenodigd. De enorme wand-
schildering met voorstellingen uit de wijk is 
de moeite waard om eens te gaan bekijken. 
(Ga voor een foto naar de Facebookpagina 
van De Buurtkiep).

Kerstmis in de H. Sacramentskerk
Op 30 november 2013 was het alweer 10 jaar 
geleden dat de nieuwe H. Sacramentskerk 
aan de Sonniusstraat werd ingezegend. Zo-
als elk jaar is er met Kerstmis een nachtmis: 
Kerstavond 24 december om 20.00 uur; op 
1e en 2e Kerstdag zijn er kerstvieringen om 
11.00 uur. Na de viering is er gelegenheid tot 
het drinken van een kopje thee en koffie.

Nieuw schoolgebouw Kameleon geopend
Donderdag 24 oktober 2013 is Kindcentrum 
De Kameleon, voorheen De Kameleon West, 
op feestelijke wijze officieel geopend. In het 
gloednieuwe gebouw aan de Leonardus van 
Veghelstraat 1 in de Vliert, brengt het Kind-
centrum de basisschool, kinderdagopvang, 
peuterspeelzaal en de buitenschoolse op-
vang samen onder één dak.

Reageren? Mail Wijkkrant@ziggo.nl, of schrijf naar Van Noremborghstraat 34

Herfst op het Taxandriaplein, een ingezonden foto van Herbert van den Heuvel

FEESTELIJKE 
KERSTMIDDAG 
OP 22 DECEMBER, van 15.00 tot 18.00 uur
KOM KERSTMIS VIEREN MET DE BUURT! 
Ineens is het heel dichtbij, de kerstmiddag van zondag 22 december. De organisaties en hun 
vrijwilligers doen hun best om het die dag voor alle wijkbewoners gezellig te maken. De Stijl, 
de Hobbel, Facet, Kamers met Kansen 2Live, de Slinger en Divers, allemaal dragen ze bij aan 
een programma waar iedereen uit Muntel, Vliert en Orthenpoort zich prettig bij kan voelen.

Programma 

Het begint die zondagmiddag om drie 
uur bij De Hobbel op het Taxandria-
plein. De kinderen houden zich bezig 

met het versieren van lampionnen en het aan-
kleden van de kerstboom, natuurlijk met een 
beker warme chocolademelk erbij. De volwas-
senen kunnen zich intussen warmen aan een 
glaasje glühwein. 

Van vier tot zes uur ontmoeten we elkaar in 
De Stijl, Taxandriaplein nr. 1.
Daar valt bij soep en worstenbrood te genieten 
van een mooi programma van optredens en 
verhalen. 
En natuurlijk: de prijsuitreiking! Welke straat is 
het mooist versierd? Voor het eerst dit jaar heb-
ben we er een wedstrijd van gemaakt. Je krijgt 
een plattegrond mee naar huis met de mooiste 
plekjes , zodat je die later kunt gaan bekijken.

Anja van Kleef

Welke straat krijgt
de wisseltrofee

voor de allermooiste 
kerstversiering?
Op zondagmiddag 22 december 

om 17.30 uur, tijdens de kerstmiddag 
in De Stijl, zal de jury de winnende straat 

bekendmaken. 

Het kan nog: 
leg samen in de straat de laatste hand 

aan de versiering en doe mee! 
Vanaf maandag 16 december 

komt de jury beoordelen. 
De jury waardeert het vooral als er is 

samengewerkt om de hele straat 
een feestelijk uiterlijk te geven.  

Wil je zeker weten dat de jury je straat komt 
beoordelen? 

Geef je dan op via wijkkrant@ziggo.nl .

Stadskronieken van 
Eric Alink in boekvorm 
De stad in 36 kronieken en 36 foto’s
In oktober is het boek Stadskronieken verschenen, een verzameling van de 36 mooiste co-
lumns van Eric Alink. Sinds 2010 beschrijft hij in het Brabants Dagblad lief en leed van de stad, 
haar buurten en bewoners. Zilveren Camera-winnaar Marc Bolsius maakte bij elke kroniek 
een foto.

Muntel, Vliert en Orthenpoort

Ook onze wijk is in de loop van de tijd 
uitgebreid in de kronieken aan bod 
gekomen: in Dingdong beschrijft Alink 

zijn belevenissen tijdens een collecte voor het 
Astmafonds op en om het Taxandriaplein,  in 
Kapsalon Mourad bezoekt hij de gelijknamige 
Marokkaanse kapper aan de Orthenseweg en  
Kachels volgt Muntelbewoner Jos, die met dak- 
en thuislozen in de stad werkt. Wat er leeft en 
beweegt rond de IJzeren Vrouw is in Bosjesman 
beschreven en in Kwinzel vertelt Alink over 
Muntelbewoonster Evelien, die als bewegings-

Prijsvraag

Ter gelegenheid van de nieuwe uitgave 
looft de schrijver een prijs uit. De vraag aan 
de Wijkkrantlezers: welke straat in de Mun-
tel/Vliert draagt de naam van een bekende 
Bossche stadschroniqueur? 
Antwoorden aan stadskroniek@gmail.com. 
De eerste drie goede inzenders krijgen een 
gratis boek.

‘Foto van Marc Bolsius bij een kroniek over de Orthenpoort’

agoog elke vrijdag met vijftien cliënten 
van Reinier van Arkel op de Vughtse Hei 
wandelt.
Afgelopen nazomer zocht de stad-
schroniqueur alle hoofdrolspelers uit 
de kronieken weer op. Zijn vraag: hoe 
hangt de vlag er nu bij in je leven? Dat 
leverde 36 vaak verrassende nawoord-
jes op.

Stadschroniqueur
Het college van B&W heeft de erefunc-
tie van stadschroniqueur in 2010 inge-
steld. Doel: het leven-op-de-vierkan-
te-meter laten beschrijven. Journalist 
Alink is sindsdien de stadschroniqueur 
van Den Bosch en hij blijft dat tot zo-
mer 2017. Vrijwel altijd ontstaan de kro-
nieken uit kleine, ogenschijnlijk vluch-
tige gebeurtenissen of ontmoetingen. 
Eric Alink: “Die voorvallen op de vier-
kante meter wil  ik verknopen met het 
grotere stedelijke verhaal. Zo wil ik stof 
tot overpeinzing en discussie bieden, 
relativeren, zo nodig waarschuwen en 
bij vlagen de maat nemen.” 

Stadskronieken (96 pagina’s, hard co-
ver) is verkrijgbaar bij boekhandel Po-
lare Heinen. Prijs: € 10. 

Anja van Kleef
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Volwassenen
ma, di, wo, do avond 19.15-20.30
woe, vrij, za, zo ochtend 9.15-10.30

Wandelgroep ‘De IJzeren Vrouw’
      (Een wandelgroep voor ouderen)

                            Wanneer
        Elke woensdagochtend, starttijd 11.00
                            Hoelang
           Rondje IJzeren Vrouw, ± 1 uur. 

                           Startpunt
         Praktijk Fysiotherapie Beenhakkers

             Antoon der Kinderenlaan 7
              Den Bosch 073-6135318

       Begeleid door een Fysiotherapeut
Er zijn geen kosten aan verbonden

 
 

Orthenbrug

Meestal heb ik alle tijd van de wereld. Daar zorg 
ik wel voor. Maar soms blijk ik ineens weinig tijd 
te hebben om de trein naar Utrecht te halen, 
waar vervolgens weer iemand me opwacht om 
samen verder te reizen naar…. ach, wat kan 
jou dat schelen! Ik heb nog een kwartier. Dat 
moet kunnen!

Ik trek de deur op het Kapelaan Koopmans-
plein achter me dicht. Meteen beslissen: 
linksaf, de stad door over de Lambooy-brug 

of rechtsaf bij de Citadel over de Orthenbrug. 
Ik kies voor de Orthenbrug, dan heb ik niet 
de drukte van de markt in de stad.
Er staan gelukkig weinig fietsen op de stoep 
bij de Van der Weeghensingel zodat ik zon-
der te slalommen kan door lopen naar de Ci-
tadellaan. Dat gaat lekker.
Bij het Kruithuis steek ik achter een vracht-
wagen over naar de kant van de Citadel. In 
mijn linker ooghoek zie ik dat de lichten bij 
de brug gaan knipperen. De brugwachter wil 
de brug gaan openen. De vrachtwagen remt 
krachtig. Ai! Ik loop er bijna tegen aan. Een 
paar fietsers trappen wel nog even flink op 
de pedalen en schieten onder de slagbomen 
door die al een kwartslag naar beneden ko-
men. Een vrouw duwt met haar linkerhand 
een buggy voor zich uit en sleurt met haar 
rechterhand een kind mee, dat huilend naar 
de dreigende rood-witte stokken boven hun 
hoofden kijkt. De slagbomen blijven tril-
lend stilstaan. Dat is meteen een buitenkans 
voor de man met de fluorescerende jas in de 
scootmobiel. Blijkbaar is je handicap soms 
ook je voorrecht, want hij mag nog door. Hij 
zwaait naar de brugwachter in het grijsblau-
we huisje, waardoor hij tegen de opstaande 
rand van de brug rijdt en bijna kantelt. 
Slagbomen dicht, de klep van de brug kan 
omhoog. Tergend langzaam passeert een 
diepliggende boot, waar bruin water uit-
stroomt. Een modderschuit met graafzand 
van het nieuwe kanaal verderop. Aan de 
overkant krijgt het huilende kind een mep 
van de vrouw. Zo te horen helpt het niet echt.
Ik sms mijn kennis in Utrecht dat ik later kom. 
Het is niet erg. Hij heeft alle tijd van de we-
reld, smst hij terug.
Als de slagbomen omhoog gaan, denk ik: “De 
brugwachter eens vragen hoe het straks gaat 
als het nieuwe stuk van het kanaal klaar is.” 
Wordt vervolgd. Dan mag de brugwachter 
behalve de klep van de brug ook eens zijn 
mond open doen.

Toon van Rijnsoever

Column
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Elly de Graaf is 61 jaar en geboren en geto-
gen in de Graafse Wijk en de Muntel. In 2008 
verkochten zij en haar man hun woning 
aan de Zuid-Willemsvaart vertrokken naar 
Vught. Daar hebben ze hun huis inmiddels 
helemaal naar hun eigen wensen verbouwd. 
Toch kan Elly bijna niet wachten tot ze vol-
gend jaar haar nieuwe appartement op de 
vierde etage van Amazone 1, aan de Mgr. 
Diepenstraat, kan betrekken.

Elly: ”Toen we naar Vught verhuisden, wis-
ten we al dat we ooit naar ‘s-Hertogen-
bosch terug zouden gaan, bij voorkeur 

naar de Muntel, waar we altijd met veel plezier 
hebben gewoond. 
We wilden in de toekomst een appartement 
kopen waar we ook uit de voeten kunnen als 
we  minder mobiel zouden worden. Toen we 
over de plannen voor de Amazones hoorden, 
vonden we dat zo’n buitenkans dat we nu al die 
stap hebben genomen. Volgend jaar rond deze 
tijd wonen we hier!”

Waarom was het een buitenkans?
Elly: “Vanwege de locatie en de inspraak bij de 
bouw. We hebben ons appartement casco ge-
kocht en konden zelf bepalen hoe de indeling 
zou worden. Al onze vragen en wensen kunnen 
we bespreken met een speciale bouwbegeleid-
ster. We hebben trouwens niets dan lof voor 
bouwbedrijf Hendriks. Ze zijn heel zorgvuldig, 
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid tij-
dens de bouw en communicatie.”

Komen jullie vaak kijken hoe de bouw vor-
dert?
Elly: “Ja, we vinden het leuk om hier rond te lo-
pen en ons voor te stellen hoe het straks zal zijn. 
Ik weet dat er veel verzet is geweest tegen de 
bouw van deze woontorens. Dat begrijp ik ook 
wel, want het zijn grote en beeldbepalende ge-
bouwen. Als ik hier rondloop maak ik vaak een 

praatje met wijkbewoners en dan hebben we 
het daar natuurlijk ook over. De mensen zijn 
meestal wel genuanceerd, ook al is niet ieder-
een blij met de ontwikkelingen.” 

Wat vind je zelf van de gebouwen?
Elly: “Architect v.d. Pol heeft goed werk ver-
richt. Hij heeft bij de keuze voor bouwmateri-
alen goed gekeken naar de directe omgeving. 
Ook heeft hij slanke gebouwen ontworpen, 
zodat je vanuit verschillende hoeken zicht op 
de IJzeren Vrouw houdt. Het terrein rond de 
Amazones wordt mooi groen ingericht en is 
vrij toegankelijk voor iedereen. Bovendien is 
het een heel milieuvriendelijk project. Er wordt 
gebruik gemaakt van aardwarmte, alles is goed 
geïsoleerd en de auto’s van de bewoners staan 
in een ondergrondse parkeergarage. Ik denk 

dat veel mensen in positieve zin verrast zullen 
zijn als de flats klaar zijn.” 

Wat verwacht je van je toekomstige woon-
situatie?
Elly: ”Het meest verheug ik me toch wel op het 
prachtige uitzicht dat we zullen hebben vanaf 
ons balkon! En dat de binnenstad zo dichtbij is 
met alle voorzieningen. We zijn de ontwikkelin-
gen hier in de wijk altijd blijven volgen, dus ik 
verwacht dat we ons snel thuis zullen voelen. 
Eigenlijk nemen we nu al een voorschot op 
ons toekomstige leven in de Muntel. We spor-
ten een paar keer per week in het Sportiom en 
wandelen regelmatig door het Prins Hendrik-
park. Als we hier straks  wonen gaan we mis-
schien wel bridgen in De Slinger!”

Anja Hoffmann

De Amazones

Sinds 9 oktober staat er bij de playground 
Buitenspel (achter de Sancta Maria Mavo) 
een mobiel clubhuis. Een prijsvraag onder 
de buurtbewoners leverde de naam ‘S-PORT 
spot op. Drie zogenaamde scholarshippers 
verzorgen iedere woensdag- en vrijdagmid-
dag van 15.00 - 17.00 een sportinstuif voor 
jongeren. Er staan nog veel meer activitei-
ten op stapel die in samenwerking met de 
buurtbewoners georganiseerd zullen wor-
den. Er wordt o.a. gedacht aan een buurt-
feest en een inzamelingsactie voor een goed 
doel. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom! Je 
kunt ermee terecht bij 
Sonny Cayaux, medewerker van ´S-PORT: 
s.cayaux@s-hertogenbosch.nl, telefoon 06 
15 94 99 71. 
Kijk op www.s-port.nl.

Mieke Groothuijse



Wat zijn we blij dat er in Nijmegen al zoveel  
denk- en experimenteerwerk is verricht! Na ja-
ren schaven en bijstellen is er daar rondom de 
wijkwebsite een gemeenschap ontstaan zoals 
ons die voor ogen staat. Bewoners vinden el-
kaar met vragen, aanbod, diensten, activiteiten 
en informatie. De buurtkeepers heten daar an-
ders, maar net zoals wij dat willen gaan doen, 
dragen ze eraan bij dat dat allemaal goed ver-
loopt. 

Wijkgerıcht
Wijkgericht Werken Muntel/Vliert/OrthenpoortDecember  2013

Word nu vrienden 
met wijkmanager 
Manon Karssen 
op Facebook

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Manon Karssen,
telefoonnummer (073) 615 58 35 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Doe mee met de Wijktafel!
De Wijktafel van Muntel, Vliert en Orthenpoort is 

actiever dan ooit. Het is een gemêleerde groep 

van buurtbewoners die meepraten en beslis-

sen over allerlei initiatieven in de wijk. En die bij 

deze u uitnodigen om ook mee te komen doen: 

hoe meer leden hoe meer activiteit!

Wilt u een muziekavond bij u in de straat organiseren en heeft 
u daar wat geld voor nodig? Of zoekt u een bijdrage voor de 
aanleg van een buurtgroentetuin? De goedkeuring daarvoor 
krijgt u dankzij de Wijktafel. De Wijktafel  bepaalt welke initi-
atieven gehonoreerd worden vanuit het BIG-gemeentepotje 
voor buurtinitiatieven en ook met welk bedrag. 
De Wijktafel is een groep van actieve Muntel-, Vliert- en Or-
thenpoortbewoners die regelmatig bij elkaar komen om te 
praten over het wel en wee van de wijk. Maar ook over nieu-
we initiatieven die er worden genomen door buurtbewoners, 
voor een gezellige, leefbare buurt en over het verloop van be-
staande projecten. 
Begeleider van de Wijktafel vanuit de gemeente, wijkmanager 
Manon Karssen, is erg enthousiast over ‘haar’ Wijktafel. Manon: 
“Het is een groep van heel verschillende mensen, met verschil-
lende achtergronden. Dat maakt het praten interessant. En ze 
hebben één duidelijke overeenkomst:  hun liefde en belang-
stelling voor de wijk en zijn bewoners. En daarin hebben ze 
elkaar gevonden.” 

Nieuwe BIG regeling
Manon is bijna twee jaar wijkmanager van Muntel, Vliert en Or-
thenpoort en een van haar eerste activiteiten was het opnieuw 
leven inblazen van deze Wijktafel, die, zo vertelt ze, al een tijdje 
niet meer zo actief was. 
De leden van de Wijktafel brengen grotendeels zelf de onder-

werpen aan waarover tijdens de vergaderingen wordt gespro-
ken. Ze zien en horen wat er leeft onder de bewoners en brengen 
dat ter sprake. 
Een belangrijk onderdeel van de vergadering is het doornemen 
van de aanvraagformulieren vanuit de wijk voor een bijdrage 
vanuit de BIG-regeling. Per jaar stelt de gemeente Den Bosch 
9.000 euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven in deze wijk, 
die de leefbaarheid in de buurt moeten bevorderen. 
Anders dan voorheen is de gemeente van plan om per aanvraag 
een bedrag van maximaal 750 euro beschikbaar te stellen. Dat 
maximum was er vroeger niet. Ook nieuw bij de toekenning van 
BIG-geld, is dat de aanvragers duidelijker moeten kunnen laten 
zien wat het resultaat zal zijn van hun initiatief. Is er niet voldoen-
de ‘tegenprestatie’ te verwachten, dan gaat het niet door.  De 
definitieve wijzigingen binnen de BIG-regeling vinden we eind 
december op de website van de gemeente.
Manon: “Een goed voorbeeld van een leuk buurtinitiatief, dat 
helemaal paste binnen de 
nieuwe BIG regeling was het 
‘running dinner’ dat in de 
Vliert werd georganiseerd. 
Het was een gezamenlijk di-
ner, waar bijna alle bewoners 
uit een straat aan hadden 
meegewerkt en, natuurlijk, 
van hadden meegenoten. De 
‘tegenprestatie’ was duidelijk: 
de straatbewoners hebben el-
kaar op een heel leuke manier 
beter leren kennen. Natuurlijk 
heeft de Wijktafel hiervoor 
BIG subsidie toegekend.”

Meedoen?
Inmiddels bestaat de Wijktafel uit ongeveer tien bewoners. 
En dat mogen er nog veel meer worden. Maar niet alleen aan 
Wijktafelleden is behoefte: heeft u een leuk idee waarmee u de 
wijk, of uw straat, een opkikker kunt geven? Meld het bij een 
van de Wijktafelleden en zij zorgen ervoor dat het bij de vol-
gende vergadering op tafel komt te liggen. Manon: “Wat voor 
idee dat is maakt niet uit: het kan ons niet gek genoeg zijn”. 

Aanmelden voor de Wijktafel kan via m.karssen@’s-Hertogen-
bosch.nl

Lieselot Leeflang

Geveltuinen aanleggen in de 
Jonge Voetboogstraat – ty-

pisch zo’n project dat met BIG 
een extra zetje kan krijgen.

Ik word buurtkeeper
Hoe staat het met de ontwikkelingen rond wijkwebsite De Buurtkiep? Heel goed! Na een 
lange aanloopperiode is de Buurtkiep in een stroomversnelling geraakt: een groep enthou-
siaste buurtbewoners wordt op dit moment opgeleid tot buurtkeeper, in een pittige cursus 
door een professionele deskundige. Straks staan daar zeven getrainde vrijwilligers die hun 
energie gaan inzetten om buurtgenoten met elkaar te verbinden met behulp van een nieuwe 
wijkwebsite. En ik ben er één van!

Buurtgenoten van 
Muntel, Vliert en 
Orthenpoort met 

elkaar verbinden, dat is al 
heel lang het doel van de 
Wijkkrant: we vinden het 
belangrijk dat er samen-
hang is in onze wijk. En 

dat de nieuwe technieken daarvoor meer mo-
gelijkheden bieden dan alleen een papieren 
krant, dat was ons ook al lang duidelijk. Dus wij 
horen erbij: de Wijkkrant en de Buurtkiep, dat 
zijn twee handen op één buik.

Dus heb ik maar eens diep ademgehaald en me 
in de opleiding voor buurtkeeper gestort. Want 
buurtkeepers  zijn de mensen die de nieuwe 
wijkwebsite tot een succes willen maken.  Zon-
der buurtkeepers geen Buurtkiep, zegt train-
ster Hanneke, en die kan het weten, want ze 
heeft  in Nijmegen aan de wieg gestaan van 
precies zo’n website als waar wij van dromen.

Het was wel even slikken, die eerste dag van de 
training. Hanneke zette er meteen al flink de 
sokken in en ze is daar niet meer mee gestopt. 
Het internet kent geen geheimen voor Hanne-
ke, maar we leerden ook dat dat niet eens haar 
belangrijkste aandachtspunt is: al die program-
ma’s en instrumenten gebruiken we  maar voor 
één doel:  het verbinden van mensen.

Ze wijzen de weg naar en in de website.
Na elke volle cursusdag heb ik het gevoel  dat 
er rook uit mijn oren komt. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat we er met ons allen iets 
goeds van gaan maken – niet alleen wij als 
buurtkeepers, maar vooral jullie als Buurtkie-
pers, de gebruikers van de Buurtkiep in Muntel, 
Vliert en Orthenpoort. 

 Anja van Kleef



  Sport en spel
op het Akeleiplein

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

Massagetherapie 
begeleiding voor volwassenen en kinderen

Massagecursus
persoonlijke ontwikkelingscursus 

met massage en meditatie

Frederik Hendriklaan 79  in Den Bosch

073 61 44 661073 61 44 661
www.helenderksen.nl

u Kindcentrum de Kamele-
on een paar maanden draait, 
willen we graag weten wat 
de kinderen er van vinden. 
Wat is de leukste plek van de nieu-
we school?

Justin en JayJay zitten in groep 12C en zij vin-
den de brede gezamenlijke ruimte bij hun 
klaslokaal de mooiste plek van de school, want 
daar staan de computers!
Justin: Ik doe graag computerspelletjes, dat 
vond ik in de oude school ook al leuk. Ik heb 
een koptelefoon op, dan heb ik geen last van 
het geluid om me heen. De kinderen van deze 
klassen mogen om de beurt op de computer.
JayJay: Kijk, dit Sinterklaasspelletje vinden wij 
heel leuk. Je moet aanbellen bij de deur op de 
computer, dan doet zwarte Piet open en dan 
kun je een cadeautje krijgen! 
Justin: Als we stoppen met spelen mag de 
computer niet uit, anders duurt het voor een 
ander kind zo lang voordat het spelletje weer 
kan beginnen
Mirte, Noura en Femke zitten in 4B en ze hou-
den alledrie van sport. Mirte zit op zwemles, 
Noura zit op turnen en Femke zit op allebei. De 
gymzaal is natuurlijk de mooiste plek van de 
school! 

 de toneelster
Ik speel mee
in de levende
kerststal op 
school !

Het is een
dragende rol
met pakkende
tekst.

Oeps. Dat klinkt
best wel moeilijk.

Valt wel mee... Ik roep alleen maar:
ia ia, ik ben de ezel.

Superleuk joh.

een nieuwe school voor de Kameleon

Tip
Je komt toch wel op 22 decem-

ber, als we een gezellige kerstmid-

dag vieren op het Taxandriaplein? 

We gaan lampionnen maken en 

de kerstboom versieren. Met een 

lekker bekertje chocolademelk 

erbij! Het begint om drie uur, 

bij de Hobbel.

Mirte: Nu hoeven we niet meer met de bus 
naar de gymzaal bij een andere school. Dit is 
veel makkelijker. Deze zaal is groter en er zijn 
meer spullen.
Femke: We hebben hier twee keer per week 
gym. De gekleurde strepen op de vloer gebrui-
ken we voor spelletjes. Deze kleuren zijn wel 
anders dan wat we gewend waren.
Noura: In deze gymzaal hangen ringen, ik hoop 
dat we dat heel gauw gaan doen! Pas geleden 
deden we een stok tussen de touwen en toen 
gingen we schommelen, dat was ook leuk. En 
er zijn springplanken.
Mirte: En hoepels! Dat kunnen wij best goed. 
Kijk maar! Rick en Redouan, groep 6a

Volgens Rick en Redouan is de nieuwe aula toch 
echt de mooiste plek van de school. Waarom?
Rick: Hier gebeuren allemaal leuke en 
bijzondere dingen, zoals oefenen voor het cir-
cus. Wij hebben een grote klas, daarom is ons 
lokaal voor sommige dingen te klein. Hier in de 
aula hebben we lekker de ruimte!
Redouan: We gaan hier bijvoorbeeld ook op 
een rode loper kleren uit Afrika showen. Dat 
is voor een project van onze school dat heet 
topondernemers. En pas geleden hebben een 
paar meiden uit onze klas een slaapfeestje ge-
organiseerd in de aula. Toen hebben we super-
veel lol gehad!

N Sinds 25 oktober kunnen kinderen van de 
Orthenpoort weer spelen en sporten onder 
begeleiding van Michel Lensen en stagiaire 
Claudia van Divers. 

Zij brengen leuk speelmateriaal mee en zor-
gen voor een fijne sfeer. 
Er zijn al veel kinderen langs geweest, maar 
er kunnen er altijd meer bij. Het is superge-
zellig! Elke vrijdag van 15.30 - 17.00 uur ben 
je welkom. Alleen bij slecht weer gaat het 
niet door. 
Maar… jammer genoeg is het niet helemaal 
zeker of Divers volgend jaar nog voor de be-
geleiding kan zorgen. Michel en Claudia ho-
pen op de hulp van jullie ouders zodat jullie 
je ook volgend jaar lekker kunnen uitleven 
op het Akeleiplein!.
(M.lensen@divers.nl.)


