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Opkomst en ondergang 
Gemeenschapshuis De Patio
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Onze buurt aardgasvrij?

3
Rondleiding 75 jaar 
bevrijding

Veertig jaar Wijkkrant Oost
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8
Baas in eigen Wijk: 40 
jaar bewonersinitiatief

oen we als redactie gin-
gen brainstormen hoe dit 
jubileum te vieren, kwamen 
er wilde plannen voorbij: 

een feest voor de wijk, een grote 
pubquiz, een fototentoonstelling.. 
Uiteindelijk besloten we om realis-
tisch te zijn. Onze beschikbare tijd 
was veel kleiner dan onze ambitie. 

Het is een nummer met vier extra 
pagina’s geworden. We blikken op 
pagina 5 t/m 8 terug, laten oud-
redactieleden aan het woord en ge-
ven aandacht aan enkele bijzondere 
acties uit de geschiedenis van Oost. 
Eén stukje geschiedenis hebben we 
uitvoeriger belicht. De geschiedenis 
van gemeenschapshuis de Patio. Die 

is nogal opmerkelijk: van een feest 
en zuiptent, een kraakpand, tot 
een duurzaam en ‘groen’ woon en 
werkproject.  

Dat we dit jubileum kunnen vieren 
is vooral te danken aan de tomeloze 
inzet van diverse opeenvolgende 
vrijwillige redacties. Die redac-

ties waren en zijn altijd een kleine 
groep mensen, die goed op elkaar 
ingespeeld is. Ieder redactielid 
vindt het leuk om iets te beteke-
nen voor de wijk, heeft plezier in 
schrijven, in het opsporen van 
nieuws, het vinden van mensen die 
wat willen vertellen in de krant of 
in het uitvoeren van uiteenlopende 
organisatorische klussen.

Wij informeren u over bewonersini-
tiatieven, activiteiten, initiatieven 
op het gebied van gezondheids-
zorg en nog veel meer. Het leukste 
is misschien wel wijkbewoners 
zichtbaar maken en hun verhaal 
te laten doen. Hoeveel boeiende 
en krachtige mensen hebt u al niet 
leren kennen via de rubriek ‘Achter 
de Voordeur’ of via de voorganger: 
‘Spot op’. Ook de rubriek ‘Bedankt’ 
laat zien hoezeer mensen zich inzet-
ten als vrijwilliger of als mantel-
zorger  en daar dankbaarheid mee 
oogsten. 

Bij het schrijven van de extra 
pagina’s hebben we hulp gehad 
van Tjeu Cornet. We kijken terug op 
een aantal heel gezellige redactie-
vergaderingen waarin de inhoud 
langzaam vorm kreeg. Veel lol 
hebben we gehad met het doorbla-
deren van de oude kranten.  Soms 
kwamen we ongezouten meningen 
tegen. Of we werden ontroerd door 
de kinderpagina. We constateer-
den dat de krant wat ‘braver’ en 
genuanceerder is geworden qua 
taalgebruik en dat een kinderpa-
gina toch wel een dingetje is om 
aandacht aan te besteden. 
Ook constateerden we dat we 
minder zorgen hebben over geld. 
Dankzij het Buurt- en Dorpsbudget, 
de gemeentepagina, het vinden 
van een veel goedkopere drukker 
en een vast groepje adverteerders 
en sponsors. We voelen ons als 
redactie gesteund en gewaardeerd. 
We krijgen vaak positieve reacties 
en complimenten. Daarom gaan we 
vrolijk door met voor u de wijkkrant 
te maken. l
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Wijkkrant niet 
in de bus gekregen?

Is de wijkkrant niet bij u 
bezorgd tussen 24 en 28 
november ?  Stuur even een 
mailtje met naam en adres 
naar redactie@wijkkrantoost.nl
Of bel of sms naar: 
06 36 53 34 32.
We zorgen dan dat u de krant 
alsnog in de bus krijgt  l
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Nieuwe redactieleden
 
Het afgelopen jaar hebben 
we hard gezocht naar nieuwe 
redactieleden. In het nieuwe 
jaar gaan Marie France Vissers-
Claessen en Piet van den Boom 
deel uitmaken van de redactie. 
Marie-France heeft het afgelo-
pen jaar al enkele artikelen voor 
de wijkkrant geschreven. 
Vlak voor de deadline van deze 
krant gaf Piet van den Boom 
aan dat hij ons in het nieuwe 
jaar wil komen versterken. 
In dit nummer kunt u al een 
verslag van zijn hand lezen 
over de opening van Woonge-
meenschap Oosterburen en een 
gedicht. Dat belooft wat. Piet 
is Stadsdichter van Eindhoven 
geweest. In het eerste nummer 
van het nieuwe jaar zullen de 
nieuwe redactieleden zich uit-
gebreider aan u voorstellen. l

Afscheid van redactielid Marjolein Thijssen

it is echt mijn laatste’nummer’ zei Marjolein bij de laatste 
redactievergadering, alsof het nog even moest doordringen. 
Ze heeft na 11 jaar Wijkkrant behoefte aan tijd en ruimte voor 
andere dingen. Bijvoorbeeld voor haar promotie onderzoek of 
tijd om af en toe een paar kilometer te zwemmen. ‘Er is altijd 

een soort druk als je met de krant bezig bent’ zegt Marjolein.  Ze wil op 
de achtergrond nog wel bij de krant betrokken blijven. Dat is fijn want 
we zullen haar inbreng, haar ideeën voor de invulling van de krant en 
haar oprechte betrokkenheid bij de inwoners van Oost zeer missen. 
Marjolein zegt er zelf over: ‘Door de krant kwam ik bij veel mensen 
achter de voordeur, stuk voor stuk bijzondere mensen en heb ik mooie 
gesprekken gevoerd. Het leuke van de krant is dat ik ‘mijn’ wijk en de 
bewoners goed heb mogen leren kennen. Dit jubileumnummer is als het 
toetje, een mooie afronding. Ik heb me met veel plezier voor de krant 
ingezet en blijf de krant een warm hart toedragen.’ l

D

‘Onze’ webmaster: 
Wim Verberne

 
e hebt van die stille krachten 
die op de achtergrond hun 
werk doen en dat bijzonder 
goed doen. Soms krijg je dan 
de neiging dat werk vanzelf-

sprekend te vinden, omdat de 
persoon zelf er geen aandacht op 
gevestigd wil zien. Zo iemand is 
onze webmaster Wim Verberne. 
Wim zorgt ervoor dat de informa-
tie op onze website up-to-date is. 
Wanneer u een activiteit zoekt, kunt 
u kijken in de ‘agenda’ van onze 
site.  Gegarandeerd dat deze infor-
matie prima op orde is.  Ook kunt 
u foto’s vinden in het fotoarchief. 
Wim bedankt voor al je werk en we 
hopen als redactie dat je hier nog 
een tijdje mee wilt doorgaan
Bezoek onze website. Zeker in de 
periode tussen twee papieren wijk-
kranten in: www.wijkkrantoost.nl l

JDE HuIDIGE REDACTIE WIJkkRANT OOST: 
V.l.N.R  MIEkE VERBERNE ,MARIA HORNMAN, MARIE-FRANCE VISSERS-ClAESSEN & MARJOlEIN THIJSSEN. 

Van de redactie

We vieren veertig jaar Wijkkrant Oost en het honderdste nummer. Dat honderdste nummer is gerekend vanaf 
1999. Toen maakte de wijkkrant, na een onderbreking van een half jaar, een doorstart met een nieuwe redac-
tie en een nieuwe vormgeving. We begonnen toen opnieuw met nummer 1. Omdat de krant de eerste twintig 
jaar tien tot twaalf keer per jaar uitkwam, zijn er totaal meer dan 300 nummers uitgebracht. Al die kranten 
vormen een weerslag van veertig jaar wijkgeschiedenis. Bijzonder en reden voor een klein feestje..

nr.100

12
Achter de voordeur bij 
Jan van Mil
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Wijkkrant Oost
- Verspreidingsgebied: 
AA-wijk Noord/Zuid,
Graafsewijk Noord/Zuid,
Grevelingen, Hinthamerpark. 
- Verschijnt gratis 
5 keer per jaar
- Website:
www.wijkkrantoost.nl

Redactie 
Maria Hornman, Marjolein 
Thijssen, Mieke Verberne, 
Marie-France Vissers-Claessen
Gastredactielid: Tjeu Cornet.
Vormgeving
Wim van der Plas
Foto’s 
Wim van der Plas , Wim en 
Mieke Verberne, Maria Hornman
Webmaster
Wim Verberne

Druk
Drukkerij DKzet in Hapert
Verspreiding
Door vrijwilligers uit 
de wijk Oost
Advertenties & Advertorials
Zie de voorwaarden op 
http:/www.wijkkrantoost.nl/
adverteren.html of mail met 
redactie@wijkkrantoost.nl

Redactie-adres
Maassingel 65, 
5215 GE ‘s- Hertogenbosch
redactie@wijkkrantoost.nl
De redactie heeft het recht 
ingezonden kopij te weigeren, 
in te korten of te redigeren
Rekeningnummer 
NL13 RABO 0171 9174 80 
[Rabobank]
kopij bij voorkeur via e-mail
redactie@wijkkrantoost.nl

uiterste inleverdatum kopij
Nummer 101, 20 januari 2020
klachten m.b.t. bezorging
redactie@wijkkrantoost.nl
Alle foto’s in deze krant zijn 
geplaatst met toestemming van 
de betrokkenen.
Deze krant bevat regelmatig 
gemeentelijk nieuws. 
Daarom wordt deze huis aan 
huis bezorgd ook bij adressen 
met een ‘nee-nee’ sticker.

2 Wijknieuws
Vrijwilligers 
gevraagd
RONDJE OOSTERPlAS
Een mevrouw uit Oost van 54 jaar 
zou het fijn vinden om regelmatig 
een rondje Oosterplas te doen! 
Mevrouw zit in een rolstoel maar die 
is heel licht om te duwen. 

Ben jij degene die dit met haar zou 
willen doen?

HulP BIJ THEORIElES
Een Mevrouw uit Burundi woont al 
lang in Nederland en beheerst de 

Nederlandse taal goed! Zowel met 
praten en lezen. Toch zou ze graag 
hulp hebben bij haar Theorieles. 
Ben jij degene die haar hierbij zou 
kunnen helpen? Mevrouw is 43 jaar 
en woont in Oost.

BElANGSTEllING?
Neem contact op met Marion 
Leeijen van Buurtteam Oost
06 - 467 52 847 | 088 – 023 75 00
marionleeijen@farent.nl 

Aanwezig: 
ma, di-/wo-ochtend en do.. l

Oost
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De Bewoners Advies Groep in 
Oost adviseert de wijkmanager 
over het al dan niet toekennen 
van aanvragen voor het Wijk- en 
Dorpsbudget. De leden blijven 
anoniem. 

e BAG toetst onder andere 
of de aanvraag aan alle 
voorwaarden van de 
subsidieregeling voldoet. 

Dit gebeurt tijdens maandelijkse 
vergaderingen. Jaarlijks is voor Oost 
80.000 euro beschikbaar. 
Een kleine greep uit de uiteenlo-

pende aanvragen die gehonoreerd 
zijn in 2019: het Walking Dinner en 
de buurtactiviteiten n.a.v. 75 jaar 
bevrijding, aanleg van een drempel 
in de Jekerstraat, activiteiten in het 
kader van Internationale Vrou-
wendag, kinderspeeldag in Aawijk 
Zuid.

Wie het hele overzicht wil zien kan 
kijken op  www.s-hertogenbosch.
nl/wdbudget

In 2019 zijn twee BAG leden gestopt. 
Op dit moment staat nog één vaca-

ture open. 
Kandidaten die belangstelling 
hebben om mee te praten en te 
beslissen over de invulling van het 
Wijk-en Dorpsbudget kunnen con-
tact opnemen met voorzitter Sjef 
Lievens sjef.lievens@gmail.com tel. 
0651428365. l

Gezocht: lid voor de BAG commissie in Oost.

Op 12 april van dit jaar overleed 
Nelly van de Ven. Zij zette zich al-
tijd volledig in om van Wijkwerk-
plaats Oost een geweldige plek te 
maken voor mensen met en zon-
der beperking. Het ging haar om 
de mens en niet om de beperking. 
Zij deed dit vanuit de overtuiging 
dat iedereen mee moet kunnen 
doen in de samenleving. 

aar motto was: etiketten 
plak je op flessen, niet op 

mensen.Het is begrijpelijk dat wij 
op de Wijkwerkplaats Nel erg mis-
sen. Maar we gaan verder, al zal het 
wat anders zijn. We blijven dit doen 
vanuit de overtuiging dat iedereen 
mee moet kunnen doen. Zoals de 
Wijkwerkplaats al 40 jaar doet.

Wij hebben zoals u vast en zeker 
weet verschillende activiteiten. 
Het winkeltje met tweede hands 
kleding en Klaasjes Snuffelhoek 
met kleine tweedehandse spullen 

zijn waarschijnlijk het best bekend. 
Het winkeltje staat natuurlijk in het 
teken van de kerst!
We hebben ook een reparatie werk-
plaats, waar bewoners van Oost 
hun rollator of fiets kunnen laten 
repareren. Ook proberen we kleine 
kapotte elektrische apparaten weer 
aan de praat te krijgen. Voor deze 
werkplaats zitten we nog te sprin-
gen om vrijwilligers met verstand 
van elektrotechniek. Dan kunnen 
we vaker open zijn en van grotere 
betekenis voor de wijk. Heeft u be-
langstelling? Kom dan langs!
Daarnaast hebben wij een hout-
werkplaats. Hier maken we spulle-
tjes, die op verschillende jaarmark-
ten verkocht worden. Soms worden 
ze afgewerkt door de vrijwilligers 
van de Crea-werkplaats. Zij maken 

de prachtigste mozaïeken met 
afbeeldingen van vlinders, ijsvogels 
en bloemen.
Alle activiteiten worden uitgevoerd 
door vrijwilligers. Vaak uit de wijk, 
maar ook uit de omgeving van 
Den Bosch. We vormen samen een 
hechte gemeenschap. Het is gezellig 
op de Wijkwerkplaats. U bent van 
harte welkom. 

De Wijkwerkplaats is open van 
maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 16.30
van Broeckhovenlaan 4a, 
telefoon 06- 28 62 71 81 l

Wijkwerkplaats Oost gaat verder

H
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Vechtstraat 15
5215 GW ‘s-Hertogenbosch

073 - 6480284 / 06 - 22455106

info@autorijschoolcoenen.nl
www. autorijschoolcoenen.nl

Ook voor AUTOMAAT
Theorie / Opfrislessen

Sinds 1971 een begrip in de regio

C

Gedicht
Ouder worden we allemaal en

als je de prognoses mag geloven
kunnen we de 130 halen

maar je hoort ook vaak verhalen 
over eenzaamheid en allerhande 

kwalen

we nemen van alles onder handen
willen het maximum uit 

het leven halen
en niet achter de geraniums stranden

maar zelfstandig blijven en actief 
zelf onze levensstijl bepalen

oppas nodig voor kat 
hond of planten?

een lastig klusje of om 
vervoer verlegen?

dan gaat er niets boven goede buren
op wie je gewoon een 

beroep kan doen 
even bellen mailen of een app-je 

sturen

je kunt auto ruimte en spullen delen
vanwege duurzaam en de centen

samen iets leuks doen 
en je niet vervelen

en tijd en aandacht nemen 
voor elkaar

ook op de mindere momenten

tobben we later ooit ergens mee 
willen we niet voor elke scheet 
de hoofdprijs moeten betalen

of ons leven laten bepalen
door wachtlijst keukentafel en pgb

het antwoord is simpel als 1 plus 1
doe wat je wil - 

alleen of lekker samen
het enige wat je misschien moet leren

om hulp te bieden of te vragen 
en je daarvoor je niet te generen 

wat wij hier samen hebben gebouwd
is geen huis van steen 

glas en duurzaam hout
voor een gezelschap saaie senioren

maar een bron van inspiratie
van een vitale generatie

ons geheim wil ik niet verzwijgen
delen is het nieuwe krijgen 

wil je voor de buurt iets organiseren
aarzel dan niet om binnen te lopen

de Oosterburen staan voor alles open

Piet van den Boom

nr.100



Zwarte furie: herinneringen 
aan bevrijding Hinthamerpark

3Allerlei

door Tjeu Cornet

Op 20 oktober vierde het Hintha-
merpark , net als de hele stad, de 
75ste verjaardag van de bevrij-
ding. Zo was er een wandeling 
langs een openlucht tentoon-
stelling in de buurt. Voormalig 
geschiedenisdocent René kok 
verzorgde voor meer dan 150 
bewoners een indrukwekkende 
rondleiding langs grote foto’s van 
de buurt in oorlogstijd. 

e rondleiding voerde onder 
meer langs plekken waar 
bewoners woonruimte 
moesten afstaan aan een 

Duitse compagnie, waar Joodse 
gezinnen werden weggevoerd, en 
waar verzetslieden werden gearres-
teerd. In de Jasmijnstraat vertelde 

René Kok een wel heel opmerkelijk 
verhaal.

‘Hier, in een van deze woningen, 
woonde een bijzondere mevrouw. 
Op zichzelf, zonderling en zeer 
zelfbewust. Niemand van de oude 
buurtbewoners heeft haar echt ge-
kend. Dus doen allerlei verhalen de 
ronde. Zo bezat deze mevrouw een 
motorfiets. Bij de nadering van het 
Duitse leger sprong zij direct op het 
gevaarte en reed erop weg, gehuld 
in een zwarte leren jas. Aan de 
Graafseweg wachtte zij de legerco-
lonne op. Ze zette zich aan de kop 
daarvan en reed vóór de troepen 
uit de stad in. Buurtbewoners zagen 
haar. Met haar jas fladderend in de 
wind leek zij een echte zwarte furie.
Kort daarna werd het in haar wo-
ning steeds drukker. Ze zou in haar 

souterrain regelmatig Duitse of-
ficieren ontvangen. Dat het bij een 
kopje thee bleef, geloofde niemand. 
Maar nog spannender was het dat 
zich boven in de woning Joden 
schuilhielden. 

Onder hen het echtpaar De Winter, 
volgens sommigen de ouders van 
schrijver Leon de Winter. Terwijl de 
vrouw des huizes zich in de kelder 
met Duitsers vermaakte, presen-
teerden haar Joodse kostgangers 
het gezelschap drankjes en hapjes. 
Slimme dekmantel of pure verne-
dering? We zullen het nooit weten. 
Ook niet hoe het met haar is afgelo-
pen. Niemand heeft deze mevrouw 
na de bevrijding ooit nog gezien of 
gesproken.’ l

door Piet van den Boom

‘Woongemeenschap De Oos-
terburen’ is de naam van een 
groep mensen die wonen in een 
appartementencomplex aan de 
Hertoglaan. In Wijkkrant num-
mer drie van dit jaar zijn in de 
rubriek ‘Achter de Voordeur’ al 
twee bewoonsters aan het woord 
gekomen. De gemeente heeft op 
het voormalige voetbalterrein 
bewoners de kans gegeven hun 
woonwensen te realiseren door 
zelf te bouwen. Bij de gegadig-
den waren mensen die graag een 
appartementencomplex wilden 
bouwen, dat geschikt was voor 
wonen met oog voor de toekomst.

De bewoners waren zelf opdracht-
gever in alle fases van de ontwik-

keling en de bouw. Ruim drie jaar 
intensief vergaderen en overleggen 
met gemeente, architect, bouw-

bedrijf, onderaannemers. Plan-
nen maken, offertes beoordelen, 
statuten opstellen: er kwam veel bij 

kijken. De bouwperiode was span-
nend, omdat de bouwmarkt snel 
aantrok. Eind december 2018 kregen 
ze de sleutels. Daarna was iedereen 
druk met inrichten van het nieuwe 
huis en de gemeenschappelijke 
ruimtes. Nu ook deze klus is ge-
klaard, was het tijd voor een feestje. 
Op 27 september 2019 vond de 
officiële feestelijke opening plaats 
in aanwezigheid van wethouder Roy 
Geers en van alle mensen die be-
trokken waren bij de realisatie van 
het project. Ook de buurtbewoners 
konden kennismaken en een kijkje 
komen nemen.  

AANDACHT VOOR ElkAAR
De bewoners zijn blij en trots met 
het eindresultaat: een mooi com-
plex met veertien levensloopbe-
stendige duurzame appartementen, 
waarvan elf koop en drie huur. 
De ‘Oosterburen hebben gekozen 
voor een woonvorm waarin veel 
aandacht is voor goede onderlinge 
relaties met behoud van individuele 
zelfstandigheid. Het doel is zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen, door elkaar waar nodig 
te steunen en van dienst te zijn. ‘De 
Oosterburen’ willen ook van bete-
kenis zijn voor de medebewoners 
van de nieuwe wijk. Wie iets wil 
organiseren met en voor de buurt is 
welkom. We kijken hoe onze geza-
menlijke huiskamer daarbij van nut 
kan zijn en ook wat we als groep 
kunnen bijdragen.

Het zelf ontwikkelen van een ap-
partementencomplex doe je niet zo 
maar. Daarbij is advies en goede 
ondersteuning onmisbaar. Kili-
manjaroWonen stond aan de wieg 
van het project. Deze Eindhovense 
organisatie begeleidt groepen 
mensen bij de ontwikkeling en 
bouw of verbouwing van de wonin-
gen van hun dromen. Eerder waren 
ze betrokken bij de verbouwing van 
de voormalige Kameleonschool aan 
de Geldersedam tot appartemen-
tencomplex. 
Bij veel mensen leeft de wens om 
zelf de regie te nemen en op een 
prettige manier in een fijne omge-
ving oud te worden en jong van 
geest te blijven. Deze twee mooie 
projecten laten zien dat het niet bij 
dromen hoeft te blijven.

Meer informatie:  
www.oosterburendenbosch.nl
www.kilimanjarowonen.nl l

Oost
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Wat een trieste aanblik: een vol-
ledig weggemaaide slootkant van 
de afwateringssloot, die parallel 
achter de Boterweg loopt. Het 
maaien gebeurt twee tot drie keer 
per jaar en enkele weken geleden 
was het weer zover. Sommige 
mensen vinden zo’n kale rand er 
misschien netjes en opgeruimd 
uitzien maar het draagt niet be-
paald bij aan een goed leefmilieu 
voor planten en insecten..  

Een door de gemeente 
ingehuurd bedrijf denderde 
enkele uren nietsontziend 

langs de sloot met te zwaar mate-
rieel. Flinke bandensporen zijn op 
het smalle pad achtergebleven. Alle 
begroeiing volledig weggemaaid. 
Weg met de voedingstoffen en 
schuilmogelijkheden voor insecten 
met alle gevolgen van dien voor 
hun populatie.
 
De afgelopen jaren hebben we de 
gevarieerde en uitbundige be-
groeiing van deze slootkant zien 
verschralen tot voornamelijk riet. 
Enkele bewoners proberen dit tegen 
te gaan door af en toe bloemen 
uit te zaaien. Vergeefse moeite 

want wordt het net wat: komt de 
maaimachine weer. Jammer van dit 
mooie landelijke stukje in onze wijk. 

Natuurlijk moet voorkomen worden 
dat de sloot dichtgroeit en is af 
en toe maaien noodzakelijk. Maar 
kan het met minder lomp geweld? 
Waarom niet maaien met  beschei-
dener materieel en met wat meer 
kennis van zaken? Dan duurt de 
klus maar wat langer.  En misschien 
zijn er ook buurtbewoners die willen 
meewerken aan het onderhoud?l

Aandacht voor biodiversiteit? Hoezo?

E

Woongemeenschap De Oosterburen viert openingsfeest

Oost
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4 Kinderen / Jongeren

e afgelopen periode heb-
ben er op Het Rondeel 
veel leuke activiteiten 
plaatsgevonden:

MEET & GREET MET DE 
AlBERT HEIJN:
Groep 3 is op bezoek geweest bij 
de Albert Heijn op het van Roos-
malenplein en wat was dat leuk! 
De kinderen hebben in de kantine 
mogen zitten, de winkelvoorraad 
bekeken, meegeholpen bij de 
broodafdeling en ze mochten zelfs 
een kijkje nemen in de vriezer waar 
het -17 graden was… Brrr!!  Natuur-
lijk zaten de kinderen boordevol 
vragen. Meneer Mike nam ruim de 
tijd om alle vragen te beantwoor-
den. Bedankt Albert Heijn!
 
GROEP ACHT NAAR VAN lANSCHOT:
Groep 8 is op 26 september naar 
de van Lanschot bank geweest. 
Hier hebben zij een rondleiding 
gekregen over de administratieve 
afdeling. In de klas hadden de kin-
deren al veel vragen opgeschreven 
over het werken bij een bank. Deze 
vragen mochten ze stellen aan de 
medewerkers. Ze hebben verschil-
lende inzichten gekregen over geld 
en de werkzaamheden die bij een 

bank plaatsvinden.  Daarna hebben 
ze de dag bij Hockeyclub Den Bosch 
afgesloten met een lekkere lunch 
en een hockey clinic. Kortom, een 
geslaagde dag! 
 
DE WEEk TEGEN EENZAAMHEID:
Van 1 tot en met 8 oktober was het 
“De week tegen eenzaamheid”. 
Door het hele land werd hieraan 
extra aandacht besteed. Groep 
7 heeft hier ook een steentje aan 
bijgedragen. Zij hebben twee keer 
een bezoek gebracht aan De Gre-
velingen. Samen met de bewoners 
hebben zij spelletjes gespeeld en 
portretten gemaakt. Het deed ons 
goed om te zien hoe de bewoners 
hiervan konden genieten.
 
BMX EN SkATEBOARD ClINIC:
De kinderen van de groepen 5 t/m 
8 hebben een BMX- en skateboard 
clinic gehad. Er waren echte profes-
sionals waar de kinderen verschil-
lende trucs van hebben geleerd. 
Met het afleggen van het BMX-
parcours vlogen ze over de schans. 
Dit was echt gaaf!
 
lEERlINGEN VAN HET RONDEEl 
ERVAREN WAT lATER IS
Op woensdag 30 oktober werd de 

aftrap van een nieuw onderwijs 
programma bij Basisschool het 
Rondeel feestelijk gevierd.
IMC basis laat de leerlingen van 
de groepen 7 & 8 wekelijks beroe-
pen ervaren vanuit de praktijk. 
Elke woensdag zullen leerlingen 
onderzoeken welke beroepen er zijn 
en hoe het is om dat beroep uit te 
oefenen. Daarvoor worden er iedere 
week enthousiaste gastdocenten 
uitgenodigd die op vrijwillige basis 
leerlingen willen inspireren door te 
vertellen over hun passie.
De leerlingen maken kennis met de 
beroepen via praktijkopdrachten: 
ze staan echt in de schoenen van 
de beroepskracht. Op deze manier 
krijgen leerlingen ook de kans om 
hun eigen talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. IMC basis haalt 
daarmee het ‘later’ naar nu. Door 
leerlingen op jonge leeftijd goed te 
informeren en laten beleven, kun-
nen ze op latere leeftijd de juiste 
keuzes voor opleiding, stage en 
uiteindelijk werk maken. 

NIEuW SCHOOlPlEIN
Ja, u leest het goed! Het schoolplein 
van Het Rondeel heeft een meta-
morfose ondergaan. Er is onder an-
dere een splinternieuwe klimmuur 
geplaatst en een klim- en klauter-
parcours. Dit maakt het buitenspe-
len in de pauze nog leuker. 

Wij passen regelmatig “bewegend 
leren” toe tijdens onze lessen. Deze 
nieuwe speelattributen komen dus 
ook hierbij goed van pas. l

Nieuws van 
het Rondeel

D

Nieuwe schoolnaam bekend
an het begin van dit schooljaar zijn basisschool Oberon en 
montessorischool de Aquamarijn gefuseerd. Samen vormen 
ze vanaf dit schooljaar een kindcentrum met daarin twee 
onderwijsconcepten onder één dak. Bij deze nieuwe start 

hoort ook een nieuwe naam. Op vrijdag 1 november is die nieuwe 
naam bekendgemaakt. Het kindcentrum heet vanaf nu: kindcen-
trum Aan de Oosterplas. kinderen, teamleden en ouders mochten de 
afgelopen weken meedenken over de naam voor het kindcentrum. 
uiteindelijk kwamen er twee stemrondes aan te pas. In de tweede 
stemronde koos een meerderheid voor de naam Aan de Oosterplas. 
Een bijpassend logo is in de maak. 

Na de kerstvakantie gaan de kinderen van beide onderwijsstromen 
samen in het gebouw van de vroegere Aquamarijn. In het eerste 
kwartaal van 2020 kan dan een start worden gemaakt met de sloop 
van de oude Oberon school en de bouw van het nieuwe kind-
centrum. Dat moet uiterlijk twee jaar later klaar zijn. Het nieuwe 
gebouw krijgt vrij uitzicht over de Oosterplas.  l

Oost
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Deze winter organiseert karate-
vereniging Tomoe Dojo weer een 
zelfverdedigingscursus. Deze 
cursus is voor iedereen vanaf 11 
jaar toegankelijk. Op 19 november 
is de eerste les in de gymzaal van 
basisschool ’t Ven in Rosmalen. 

ij karate denk je misschien 
niet direct aan zelfverde-
diging. Natuurlijk kan het 
handig zijn om wat “trucjes” 

te leren om jezelf in bepaalde situ-
atie te kunnen verdedigen, maar 
eigenlijk moet je leren vechten om 
jezelf te leren verdedigen.

De cursus bestaat uit acht lessen: 
vier voor de Kerst en vier na Nieuw-
jaar. Het doel is om eenvoudige 
en effectieve karatetechnieken te 
leren. Geen ingewikkelde grepen of 
worpen, maar verdedigen door te 
leren effectief een tegenaanval in te 
zetten in verschillende situaties. 

Daarnaast zult je de basis leren van 
‘vechten’, stoten, schoppen, blok-
ken, positie, balans, coördinatie 
en snelheid. Het gaat om: ‘Hoe zet 
ik mijn fysieke kracht zo effectief 
mogelijk in?’ 

Een stukje kracht- en conditie trai-
ning hoort erbij. Na iedere les heb 
je ook echt gesport!
Geinteresseerd? 

Kijk gerust eens op https://www.
tomoe-dojo.com/zelfverdediging of 
bel met Sensei Jet 0620407654 l

uw kind inschrijven 
op onze school

Bent u geïnteresseerd in onze 
school? Kom dan zeker eens 
langs voor een kennismaking 
en rondleiding op het Rondeel. 

Contactpersoon: Martha Rovers
Mailadres: info@hetrondeel.nl
Telefoon: 073-8511333
Voor een kijkje op de website 
kunt u kijken op: 
www.hetrondeel.nl 
Of volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/BSHetRondeel

Zelfverdedigingcursus vanaf 11 jaar.

B
A
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Veertig jaar vrijwillige redactie

l 

Warm bad
oen ik in Oost kwam 
wonen, wilde ik dat dit 
mijn plek werd. Daar 
ging ik voor. Iemand 

vroeg mij of ik niet mee wilde 
doen aan de werkgroep die een 
gezondheidscentrum voorbe-
reidde. Dat deed ik. En dat werd 
mijn nieuwe wereld. Die voelde 
als een heerlijk warm bad.  Via 
de werkgroep leerde ik ook de 
Wijkkrant kennen, die toen net 
bestond en die over alle nieuwe 
initiatieven schreef. Vanaf 1980 
ben ik redactielid. Ik herinner mij 
uit die begintijd een emotioneel 
interview met Piet Willems waarin 
hij heel openhartig was. Ik vond 
het mooi en bijzonder dat ik dat 
mocht meemaken. Ik denk dat wij 
als redactieleden een beetje vorm 
kunnen geven aan de behoefte 
van mensen om zich gezien en 
gehoord te voelen. Dat is in ieder 
geval wat ik heel belangrijk vind. 
Daarbij geeft de Wijkkrant infor-
matie aan wijkbewoners. En het 
is intussen nog het enige bind-
middel tussen de verschillende 
buurten. Daarom hoop ik dat we 
ook na 40 jaar de Wijkkrant met 
elkaar kunnen blijven maken!

Mieke Verberne 
(redactielid van 1980 tot nu) l

Oost
nr.100

veertig jaar valt de Wijk-
krant Oost in de bus bij 
alle inwoners van Oost. 
Ook al dreigde de re-

dactie de strakke deadline niet te 
halen: met kunst en vliegwerk, 
improvisatietalent en soms weinig 
nachtrust kwam het altijd goed. 
Redactieleden kwamen en gingen 
maar sommige waren en zijn wel 
erg trouw. Zo was Ari van der 
Dungen ruim 20 jaar redacteur, in 
tijd ruimschoots overtroffen door 
Mieke Verberne, die al bijna 40 jaar 
hart en ziel aan de wijkkrant wijdt.

START
Hoe was de start? Het begon met 
signalen uit de wijk dat er behoefte 
was aan meer en betere informa-
tie over activiteiten en acties. De 
start is voorzichtig. Eerst eens even 
kijken of een wijkkrant wel levens-
vatbaar is. In maart 1979 komt de 
eerste van twee proefnummers uit, 
gefinancierd door het toenmalige 
‘Welzijnsproject Oost’. In het eerste 
nummer schrijft de kersverse re-
dactie: ‘We gaan geen journalisten 
en schrijvers inschakelen. De krant 
blijft helemaal in handen van be-
woners. We kunnen toch zeker onze 
krant wel zelf maken?’  

AlTIJD DAT GElD
Na de proefnummers gaat de 
wijkkrant door en verschijnt bijna 
maandelijks. In zwart-wit, getypt, 
al knippend en plakkend opge-
maakt en tot slot gestencild. Ge-
meentelijke subsidie is er nog niet. 
De inkomsten komen uit adverten-
ties en donaties van wijkorganisa-
ties. Dat is echter niet genoeg en re-
gelmatig zijn publieksacties nodig. 
Daaruit blijkt de positieve waarde-
ring voor de krant. In maart 1980 
levert de actie ‘Steun de Wijkkrant’ 
5.618,-  gulden op. Een jaar later 

wordt 6.280 gulden opgehaald. 
In veertig jaar volgen nog diverse 
collectes. Het bij elkaar schrapen 
van voldoende geld neemt veel tijd 
energie van de redactie in beslag. 
De dreiging om vanwege geldge-
brek te moeten stoppen is eigenlijk 
altijd aanwezig. 

DOORSTART
Eind 1999, na 20 jaar, kondigt de 
toenmalige redactie aan te gaan 
stoppen. De advertentie inkomsten 

lopen terug en ook het vergaren 
van nieuws gaat steeds moeizamer. 
Een gewaardeerde informatie-
bron voor wijkbewoners dreigt te 
verdwijnen. Laten we dat zomaar 
gebeuren? De Wijkkrant is namelijk 
een bindmiddel geworden voor alle 
actieve inwoners van Oost en dat 
werkt door naar andere bewoners. 
Verschillende (vrijwilligers)organi-
saties in Oost pleiten dan ook voor 
behoud van de Wijkkrant met een 
doorstart als resultaat. In juni 2000,  

verschijnt het eerste nummer in 
een nieuwe outfit. Gedrukt in twee 
kleuren en met een nieuw logo. In 
plaats van maandelijks komt de 
krant vijf keer per jaar uit. Wijk-
krant Oost wordt een stichting met 
een bestuur en een nieuwe redac-
tie. De redactie krijgt onderdak bij 
Buurthuis Graafsewijk Noord. Na het 
verschijnen van het eerste nummer 
brengt een collecte 3.827 euro op.

SPRINGlEVEND
Twintig jaar na de ‘doorstart’ is de 
Wijkkrant springlevend. Er zijn veel 
wijkbewoners die ‘dat leuke krantje’ 
van voren naar achter spellen. 
Anderen lezen selectiever en halen 
informatie over de wijk uit de krant 
die hen anders nooit zou bereiken. 
Welzijns- en gezondheidsorganisa-
ties, wijkagenten, vrijwilligersorga-
nisaties, scholen e.d. maken graag 
gebruik van de wijkkrant voor hun 
nieuwsberichten. Soms zijn we het 
Brabants Dagblad voor met onze 
berichtgeving over het Hostel en de 
herinrichting van de bocht Geul-
weg/Rijnstraat. Uiterlijk is de krant 
steeds mooier geworden en is sinds 
enkele jaren in fullcolour. 

TOEkOMST
Helemaal zorgeloos zijn we echter 
niet als het om de toekomst gaat. 
Dit komt door vragen als: Lezen 
jongeren en jonge gezinnen de 
wijkkrant wel? Hebben we niet te 
maken met een vergrijzend en dus 
afnemend lezerspubliek? Worden 
we op termijn weggedrukt door de 
sociale media? En niet onze minste 
zorg: Hoe houden we onze redactie 
springlevend en zorgen we voor de 
broodnodige uitbreiding van onze 
redactie?  Heeft u ideeën hierover 
of wilt u een bijdrage leveren? Laat 
het ons weten: redactie@wijkkran-
toost.nl l

A

Doorzonnen
door Frans van Gaal

In 1945 presenteert burgemeester 
Hein loeff (1895-1973) zijn ambities 
in een tentoonstelling, ‘De groeiende 
stad’. loeff wil saneren, slopen, 
wederopbouwen én uitbreiden. De 
Pijp (nu Arena en loeffplein), het 
uilenburgkwartier zijn zo verkrot dat 
sloop volgens hem de enige oplos-
sing is. De stad moest ook groter 
worden, uitbreiden, vandaar een 
‘Algemeen uitbreidingsplan’. Plan 
West, plan Zuid en plan Oost staan 
model voor een stad die de vleugels 
uitslaat in de lege polders. Per plan 
waren er 3500 tot 4000 woningen 
nodig. 

n 1954 kijken de lokale pers en de 
Bossche gemeenteraad daarom 
reikhalzend uit naar sloop van de 
Pijp. ‘Hier worden de mensen met 

opgehouden handje geboren’, betoogt 
een progressief katholiek raadslid. 
‘Hier ruikt het naar armoe’, zelfs op 
maandag als de was buiten hangt’, 
roept weer een andere volksverte-
genwoordiger.  En de Binnendieze?... 
een open riool. Ook de GGD pleit voor 
het dempen van de Binnendieze. In 
mijn belevingswereld van een jong 
ventje gaf ik Loeff groot gelijk. Zo af 
en toe liep ik door de Pijp naar het 
voetbalterrein van Wilhelmina aan de 

fonkelnieuwe en frisse Wolfsdonken. 
Dat lonkte toch zoveel meer dan de 
Pijp en de stinkende Binnendieze. Zelf 
woonde ik in de Hennequinstraat op 
de Muntel.  Geen verkeerde buurt. 
Maar de vooroorlogse huizen konden 
wel een opfrisbeurt gebruiken. Wij 
hadden geen douche, weinig licht en 
het vele vocht leidde tot “paddenstoe-
len” op het behang.  

VOlOP RAMEN EN lICHT IN DE lOEkE-
MANSSTRAAT.
Nee, dan mijn tante Sjaan. In 1959 
verhuist zij van een wat bedompte 
woning naar de Loekemanstraat in 
Oost. Ze krijgt een doorzonwoning in 
een nieuwe woonwijk, met voor- en 
achtertuin, fris ogend, volop ramen en 
licht. Als de zon schijnt kan tante Sjaan 
doorzonnen.  Ik ging graag naar mijn 
tante en richting ‘plan Oost’. Voor mij 
hoorde het stadion De Vliert daar ook 
wel bij. Ik miste geen thuiswedstrijd 

van ‘hoofdbewoner’ van het stadion: 
BVV. Een thuiswedstrijd betekende dat 
heel ‘Oost’ in beweging kwam. Je zag 
het aan de lange slingers van mensen, 
gevormd door honderden voetbal-
liefhebbers, die vanaf de Graafseweg 
en Aartshertogenlaan naar het stadion 
liepen of fietsten. Dan was ‘plan Oost’ 
even één wijk. Voetbal verenigt dan 
nog. Een jongen die in een van de 
buurten van ‘plan Oost’ woont kiest in 
die tijd nog voor voetballen bij BVV, 
als hij tenminste talent heeft. Ook dan 
is Oost even één wijk. 

GEEN BEWEGING MEER 
VANuIT OOST
Kom er vandaag eens om. Ik ben een 
eenling in een naargeestige omgeving 
als ik naar een thuiswedstrijd van FC 
Den Bosch loop. Geen enkele beweging 
vanuit ‘Oost’. FC Den Bosch doet ook 
al lang niet meer aan klantenbinding. 
En BVV…?, eens de ‘trots van Oost’, 

is nu een van de ‘probleemclubs’ in 
de grote stad. Vraag je bewoners van 
Oost waarom hun kind of zijzelf niet bij 
BVV voetballen, dan is het antwoord: 
‘Dat voetbalterrein ziet er zo armoedig 
en verlopen uit. En wat die ouders 
langs de lijn roepen? Daar wil je toch 
niet bij horen.’ De bewoner van ‘Oost’ 
die zijn kinderen wil laten voetballen 
kiest voortaan anders. Hij wil vooral 
geen gedoe en wil probleemloos voet-
bal op een frisse accommodatie. Neem 
de jonge vader die op een steenworp 
afstand van de velden van BVV woont. 
Hij brengt zijn zoon naar wedstrijd en 
trainingen van RKVV Maliskamp, een 
groeiende amateurclub in een mooie 
omgeving.  

NODIG: SAMENBRENGERS
Niet meer dan normaal. Maar jammer 
is het, zeker in een tijd dat een voet-
balclub een flinke bijdrage kan leveren 
aan samenlevingsopbouw in een wijk 

of stadsgebied. Voetbal is nog steeds 
de meest drempelloze sport, poort 
naar de samenleving. Iedereen kan er 
aan mee doen, mannen en vrouwen, 
blank en zwart, oud en jong. En Oost 
kan, naast deze wijkkrant, nog wel wat 
samenbrengers gebruiken.  Gelukkig 
ziet de gemeente in dat er iets moet 
gebeuren. Ze wil het gebied rond 
Station Oost, de afgesloten Aartsherto-
genlaan en sportpark De Vliert nieuw 
leven inblazen. Kansen dus. Ik wens 
de Wijkkrant Oost nog vele jaren toe, 
op naar de 100. Maar dan wel met een 
gezonde voetbalclub-die-van-de-wijk 
is, BVV. Doorzonnen geblazen.

Frans van Gaal is een kenner van de 
sociale geschiedenis van Den Bosch, 
waar Oost onderdeel van uitmaakt. 
Daarom heeft Wijkkrant Oost hem 
gevraagd een bijdrage te leveren 
aan dit jubbileumnummer. l

I

nr.100

STADION BVV uITZICHT OP FlATS lOEkEMANSSTRAAT

Actie
ijkkrant Oost ontstond uit een actie na een dodelijk ongeval 
in de Cypresstraat. Toen bewoners het gevoel hadden dat 
niemand luisterde naar hun klachten over veel te hard 
rijden, braken zij de straat open.  Behalve in de Cypresstraat 

waren er in Oost veel meer acties. Informatie daarover bleef beperkt tot 
een stenciltje voor de buurt. Zo ontstond het idee om een wijkkrant te 
beginnen en de hele wijk te informeren over wat er in de buurten ge-
beurde.  Na een proef van twee maanden bleek er onder de middenstand 
voldoende belangstelling om te adverteren. Het Welzijnsproject Oost 
ondersteunde de krant. Zo konden de Wijkkrant 10 keer per jaar uit laten 
komen, soms zelfs 12 keer per jaar. Ik heb nog steeds mooie herinneringen 
aan mijn periode bij de Wijkkrant. De kracht zat vooral in de samenstel-
ling van een klein team. Dat geldt ook voor het huidige team.

Arie van den Dungen, oprichter van de krant en lid van de redactie 
van 1979 tot 2000

W

T



6

Vervolg artikel pagina 5

OP DE TyPEMACHINE
Vanaf het begin van de Wijkkrant in 
1979 was ik betrokken bij de krant. 
De kopij moest toen nog worden 
uitgetikt op de typemachine. Je 
kunt je nu haast niet meer voor-
stellen hoe dat was. Alles moest in 
kolommen getypt, elke typefout 
met Tipp-Ex gecorrigeerd.
Mijn man Gerard, die bij Weener 
Groep werkte, zat er achterheen dat 
de krant steeds op tijd bij het Wel-
zijnsproject was en rondgebracht 
kon worden.
De Wijkkrant is er steeds professio-
neler uit gaan zien en bestaat nu 40 
jaar. Mijn grote waardering voor de 
vrijwilligers. Van harte proficiat met 
het jubileum. Hopelijk gaan jullie 
nog een tijdje door!

Jeanne Coret, oud redactielid

   
TROuWRING VERlOREN
Hoe spannend was dat, in 2000, 
om een doorstart met de Wijkkrant 
te maken. Zou het financieel gaan 
lukken? Hoe treed je in de voet-
sporen van het ploegje vrijwilligers 
dat in 1979 aan de wieg stond van 
onze krant? Hoe maak je eigenlijk 
een krant? Ik wist het toen echt nog 
niet. Hoe welkom waren we destijds 
om te vergaderen in Buurthuis 
Graafsewijk Noord! Voor mij het 
leukste buurthuis van onze stad, 
vaste plek voor de redactie.
Toen ik net 25 jaar getrouwd was, in 
november 2008, hadden we opeens 
onvoldoende bezorgers. Toen ben ik 
zelf maar de kranten gaan bezor-
gen. Laat ik dan toch mijn trouw-
ring verliezen! Oh, wat een ramp-
spoed! Urenlang heb ik gezocht in 
de sneeuw, maar helaas.
Halverwege 2013 heb ik mijn pen 
voor de Wijkkrant neergelegd.

Ingrid Nijskens, redactielid van 
2000 tot 2013 

TIJDSDRuk
Ik werd destijds gevraagd mee te 
werken aan de Wijkkrant. Ik was 
al gewend materiaal te schrijven 
voor mijn onderwijslessen. Maar 
schrijven voor de Wijkkrant, hoe 
doe je dat?
Wijkbewoners schreven ook zelf 
verhalen. De redactie bepaalde 
wat er in kwam. Bij mijn weten is 

er nooit een stuk van bewoners 
geweigerd, omdat het niet door de 
beugel kon. Wel kortten we vaak 
stukken in en verbeterden we spel- 
en taalfouten. Altijd was er tijds-
druk, vaak door onszelf gecreëerd.
Geleidelijk ben ik erachter gekomen 
dat Oost niet één geheel is. Het is 
een wijk met een grote verschei-
denheid. Over eenzelfde onderwerp 
wordt verschillend gedacht . Ik 
heb altijd geprobeerd die verschil-
lende meningen goed weer te 
geven. Hopelijk ben ik in deze opzet 
geslaagd. 

Jan Wijers, oud redactielid

EEN ECHTE kRANT 
Veertien jaar ben ik vrijwilliger 
geweest bij Wijkkrant Oost. Na een 
doorstart van de krant in 2000 be-
gon ik als redactielid. Toen enkele 
vrijwilligers stopten ben ik nog 
ruim tien jaar samen met Ingrid 
Nijskens als bestuurslid verder 
gegaan. De wijkkrant vind ik be-
langrijk omdat deze mensen op de 
hoogte brengt van wat er speelt in 
de wijk. Het is een papieren versie, 
dus ook voor mensen die de krant 
niet digitaal kunnen lezen. Boven-
dien valt ie gratis op de deurmat 
en wordt helemaal gemaakt door 
vrijwilligers. Het is een echte krant 
met nieuws voor en door de mensen 
uit Oost.
Ondanks het feit dat ik al jaren bij 
diverse organisaties als vrijwilliger 
actief was heb ik toch kennis mogen 
maken met ontzettend veel nieuwe 
groepen, verenigingen, instellingen 
en bewonersinitiatieven. 
De afgelopen jaren is de krant 
steeds verder gegroeid, met nog 
meer kleur en meer pagina’s. De 
krant is bovendien digitaal te lezen 
via de website.  
Chapeau en op naar de 50 jaar!!!!!!!

Marcel van Houtum,, redacteur 
Wijkkrant van 2000 tot  2013

WAAR BlIJFT DE TIJD ?
Een jonge meid was ik, toen ik mee 
ging werken aan de wijkkrant die in 
Oost zou moeten gaan verschijnen. 
De krant stond nog in de kinder-
schoenen. De naam ervan was snel 
bekend: ‘De wijk waar de zon op-
komt’ was de ondertitel. Medewer-
kers van het eerste uur waren Mieke 
Verberne , Guus Huisman, Jeanne 

Coret, Arie v.d Dungen en Jo v.d 
Pol. De redactie kwam bijeen op Dr. 
Poelsstraat 10, waar het Welzijns-
project Oost was gevestigd. Tegen-
woordig is dit weer een woonhuis.  
Tijdens de vergadering bespraken 
we wat er in de volgende krant 
moest komen. Meestal een interview 
met mensen die het op dat moment 
verdienden om in het zonnetje ge-
zet te worden. Dat was ook de naam 
van de rubriek: ‘In het zonnetje’.  In 
wisselende samenstelling gingen 
we er op uit om achter het nieuws 
aan te gaan, dingen die in de wijk 
speelden, nieuwe clubs of gebeur-
tenissen. Zelf heb ik een tijdje voor 
de rubriek ‘De Kinderhoek’ gezorgd 
met onder meer puzzeltjes, raadsels 
en tekeningen van kinderen uit de 
buurt. De lay-out van de krant was 
ook nog een heel gepuzzel. Er waren 
nog geen computers en alles moest 
handmatig. Mooi, dat de krant nu 
al 40 jaar bestaat en nog steeds ge-
dragen wordt door mensen die hier 
vrijwillig hun tijd aan besteden. In 
de wijk woon ik allang niet meer, 
maar ik voel me altijd nog wel een 
beetje verbonden met ‘OOST’ waar 
ik 12 jaar heb gewoond .

Bernadette van den Heuvel, 
oud redactielid

De vormgevers
Femke Heumen van 2000 tot 2010
Femke meldde zich in 2000 op de 
dag van de doorstart van de krant. 
Ze had wat ruimte over en wilde 
zich als vrijwilliger inzetten. Een lot 
uit de loterij want Femke was goed 
in vormgeving. De deal was snel 
gesloten. Meer dan tien jaar heeft 

Femke de wijkkrant vormgegeven. 
Het digitaal opmaken was in op-
komst en daar was Femke heel han-
dig in. Ze verrichtte wonderen op 
haar computer in de ogen van de 
andere redactieleden. Een prachtige 
krant was het resultaat.

Wim van der Plas 2011 – heden
Na Femke kwam Wim van der Plas 
al nieuwe vormgever en hij is dit 
nog steeds. Ook Wim is zo’n stille 
kracht, die de aangeleverde kopij 
iedere keer weer nauwgezet een 
mooie plek geeft in de krant. Het 
resultaat van zijn inspanning valt 
vijf keer per jaar bij u in de bus.

De Bezorgers
25 JAAR BEZORGER
Ik ging vaak koffiedrinken bij 
Welzijnsproject Oost dat toen in 
de Rijnstraat zat. Jeanne Coret, zat 
met haar handen in het haar. Er 
lagen stapels kranten die verspreid 
moesten worden, maar er waren 
te weinig bezorgers. Toen bood ik 
aan om een aantal wijken voor mijn 

rekening te nemen. Samen met 
mijn dochter Jeanette en kleinzoon 
Glenn hebben we daarna meer dan 
vijfentwintig jaar de kranten bij 
wijkbewoners bezorgd.

klaas Smits, bezorger Wijkkrant 
van 1979 tot 2005 

DRIE JAAR BEZORGER
Hallo, ik ben Sinclair.
Ik doe 5 keer per jaar de wijkkrant 
rond brengen. Ik vind het leuk om 
te doen, lekker naar buiten. Lekker 
fris is wel fijn om te doen. Zo ken 
ik de wijk goed en leer ik nieuwe 
mensen kennen.

Sinclair van de Pol, bezorgt sinds 
drie jaar de wijkkrant

DE HuIDIGE REDACTIE VAN WIJkkRANT 
OOST BESTAAT uIT: MARIA HORNMAN, 
MARJOlEIN THIJSSEN, MIEkE VERBER-
NE, MARIE-FRANCE EN WIM VERBERNE 
(WEBMASTER) l
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Oost en zijn jeugd
door Tjeu Cornet

Net als overal ging ook in Oost de jeugd regelmatig over de schreef.  uit verveling en een teveel aan ener-
gie. Om de zoveel tijd kreeg de wijk een periode van overlast en diefstallen te verwerken. Altijd waren er 
wijkbewoners die zich dan niet tegen de jongeren keerden, maar hen juist opzochten. Anderen grepen de 
filmcamera. Ook Wijkkrant Oost berichtte erover. 

oals toen een groep jongeren in 1978 de omgeving van de Lingestraat onveilig maakte. De ‘Rakkers’ 
hadden hun thuisbasis in enkele barakken aan de Rijnstraat en trokken van daaruit door de buurten. 
Terwijl overal de gordijnen dichtgingen, stapte één van de vaders op de jongens af. Hij bouwde samen 
met hen een motorcrossbaantje aan de overzijde van de Zuid Willemsvaart. Daarna was het leed een 

heel eind geleden. Het was de ‘Rakkers’ toen al gelukt de hoofdrol te spelen in een film met de veelzeggende 
titel ‘Allemaal Tuig’.

In 2004 was het weer raak, ditmaal aan het Van Roosmalenplein. Daar bezorgde een groep Marokkaanse jon-
geren winkeliers en bewoners vervelende momenten. Vanwege overlast en diefstal werden regelmatig jonge-
ren door de politie opgepakt. Leden van het project ‘Van Jong 
tot Oud’ gingen met de jongeren aan de praat en arrangeerden 
gesprekken met de politie. Zo ontstond het idee om samen 
op survivaltocht te gaan. Jongeren én agenten samen dus. In 
oktober 2004 vertrokken 11 jongeren en 9 politiemensen naar de 
Ardennen. De survivaltocht werd een groot succes. Gaandeweg 
gingen de jongeren hun energie aan andere zaken besteden. Ze 
organiseerden een multiculturele sportmiddag voor kinderen in 
Oost, richtten een jongerencomité op, en zochten naar verdere 
samenwerking met de politie. Ook de belevenissen en activiteiten 
van deze jongeren zijn vastgelegd in een film (‘Wijk Oost’).l

Z
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Opkomst en ondergang van 
gemeenschapshuis De Patio
Het was één groot feest!

door Tjeu Cornet

Je kon er kienen en bridgen. 
Meedoen met activiteiten voor 
ouderen. Dansen op muziek van 
De Bolero’s en De Patiokrukken. 
Hard mee blèren met Potje van 
den Boogaard. uit je plaat gaan 
tijdens een ‘tetteravond’. En 
helemáál losgaan met carnaval. 
Ruim 35 jaar lang hadden tien-
duizenden bewoners van Oost het 
grootste plezier in De Patio.     

emeenschapshuis De 
Patio was al die tijd dé 
plaats in Oost. Aan de ac-
tiviteiten wist het bestuur 

steeds genoeg geld te verdienen 
om er nieuwe mee te organiseren. 
Tot het begin 2000 steeds minder 
ging. In 2004 hield De Patio ermee 
op. Een jaar later werd het pand 
gekraakt.

ZIlVERPAPIER
Het begint allemaal in 1960. Oost 
groeit als kool. Dus besluit de Heilig 
Hartparochie een nieuw gemeen-
schapshuis te bouwen aan de Pater 
van den Elsenstraat. De gemeente 
wil wel meebetalen aan de bouw 
die 400.000 gulden kost. Onder de 
voorwaarde dat de wijk zelf 10% 
opbrengt. Theo Leermans was toen 
jongerenwerker in Oost: ‘Er moest 
dus 40.000 gulden op tafel komen. 
Niet niks. Bewoners gingen langs de 
deuren en haalden geld, zilver-
papier en oud papier op.’ In 1969 
opent Stichting Gemeenschapshuis 
’s-Hertogenbosch-Oost ‘De Patio’.

GEkkENHuIS
Het bestuur runt de tent helemaal 
zonder subsidie. ‘We moesten dus 
geld verdienen,’ zegt voormalig 
voorzitter Ad van Liempt. ‘Tegelijk 

wilden we er zijn voor de verenigin-
gen en clubs in de wijk.’ De centen 
komen uit de verhuur van zalen, 
voor feesten en partijen. Die lopen 
als een trein. Soms zijn er meer dan 
40.000 mensen per jaar in huis. 
Frank Boelens is vanaf de jaren ’80 
beheerder: ‘Met carnaval en tijdens 
feesten was het een gekkenhuis. En 
helemaal als de Bossche liedjeszan-
ger Potje van den Bogaard kwam 
optreden. Potje had een keigoeie 
stem, maar een slechte gezond-
heid. Vóór zijn optreden vroeg ie 
drie glazen bier om zijn pillen weg 
te spoelen. En aan het slot liep ie zó 
over de lange tafels en schopte alle 
glazen omver. Vol overgave zong 
hij dan “I did it my way”, alsof hij 
Frank Sinatra zelf was. Intussen lie-
pen er 8 of 9 obertjes rond. Er werd 
hard gezopen. We zaten op zo’n 15 
consumpties per persoon, als Potje 
optrad waren dat er zelfs 20.’ 

VERHuuRBEDRIJF
Honderd meter verderop, bij Wel-
zijnsproject Oost aan de Dr. Poels-
straat, is men niet zo blij met De 
Patio. Theo Leermans werkte daar 
toen: ‘Voor ons was het een ordinair 

verhuurbedrijf van feestzalen. Wij 
wilden juist een plek waar bewo-
ners zelf iets konden organiseren. 
Waar ze ook voor een kop koffie en 
een praatje konden binnenlopen. 
Ze hadden er tenslotte flink aan 
meebetaald!’ Dus gaat welzijns-
werker Piet Willems praten met 
het Patio-bestuur. Het wordt een 
stevig gesprek onder leiding van de 
wethouder. Piet Willems springt in 
de bres voor de wijkbewoners. Het 
Patiobestuur zegt hetzelfde te doen, 
maar anders. Eens zijn ze het nooit 
geworden, tot een echt conflict 
komt het evenmin. 

SCHRAAl
In de loop van de jaren ’90 loopt 
het publiek terug, het gebouw moet 
gerepareerd. Ad van Liempt: ‘We 

moesten iets verzinnen. We maak-
ten een nieuwbouwplan en zochten 
samenwerking met andere partijen. 
Die pogingen mislukten.’ Dus moet 
De Patio op de oude voet door, met 
steeds schralere feestjes, herrie en 
overlast. Bovendien moet er geld bij 
ook. Uiteindelijk trekt het bestuur 
in 2004 de stekker uit De Patio. 
Woningcoöperatie Zayaz koopt 
het pand. Met de opbrengst uit de 
verkoop steunt het bestuur nog 
jarenlang nieuwe initiatieven in en 
buiten de wijk. Totdat in 2012 de kas 
helemaal leeg is. Als Ad van Liempt 
op een avond in 2004 de stad uit 
fietst, passeert hem een kleurrijke 
stoet jongeren op bakfietsen. Hij 
hoeft niet eens te vragen waar de 
tocht heengaat. ‘De Patio! Wij gaan 
De Patio kraken!’ 

EEN NIEuWE GEMEENSCHAP
Sophie Gruijters is een van die 
eerste krakers van het Patiogebouw: 
‘Wij waren met zes studenten van 
de Kunstacademie en net uit een 
ander pand gezet. Iemand uit 
Oost tipte ons over De Patio. Die 
stond toen een jaar leeg. Van de 
‘trouwzaal’, waarin altijd de feesten 

werden gegeven, hebben we met-
een onze werkplaats gemaakt. Daar 
heeft Abel bijvoorbeeld de IJsbeer 
gemaakt, die nu op de rotonde in 
de Aartshertogenlaan staat.’

FIk
De krakers, die van buiten de buurt 
komen, weten niet dat De Patio voor 
de buurt zo belangrijk is, een plek 
die al langer de tongen losmaakt 
en die nu zomaar is gesloten en 
onderhands verkocht. ‘Sommige 
buurtbewoners richtten hun boos-
heid op ons. Die eerste jaren waren 
heel naar. Onze ruiten gingen aan 
diggelen, auto’s werden bescha-
digd en een keer stond zelfs mijn 
kamer in de fik.
Toen wij wisten hoe het zat zijn we 
met de buurt gaan praten, onder 
meer met de “buurtvaders” die hier 
toen rondliepen. Die bekommerden 
zich om een aantal Marokkaanse 
jongeren die overlast veroorzaak-
ten. Samen met de buurtvaders 
hebben wij die jongeren een plek in 
De Patio gegeven. We hebben voor 
hen aan de achterkant het terrein 
geopend en een entree naar het 
pand gemaakt. Toen was alle gedoe 
over. Twee jaar later waren die 
jongens op een leeftijd, dat ze hun 
eigen weg zochten en hier weggin-
gen. Alleen hun voetbaltafel staat 
hier nog.’

BEZETTING
Sindsdien ontwikkelt De Patio zich 
in alle rust tot wat het nu is. Een be-
langrijk moment doet zich voor in 
2011. Dan verwerft Stichting Trans-
farmers Patio een flinke lap grond 
vanaf De Patio tot aan ongeveer 
de Seringenstraat. Het pachtcon-
tract komt er overigens pas na een 
grote bezettingsactie. Dat is de 
moeite waard gebleken. Nu heet 
het gebied De Graafse Akker, met 
veel ruimte voor stadslandbouw en 
allerlei andere activiteiten, zoals 
theater. Bij De Graafse Akker zijn 
veel direct omwonenden betrokken 
maar ook mensen van buiten de 
buurt. De landbouwgroep telt in-
tussen 60 ‘makkers’ die meehelpen 
op het land en die ook voor zichzelf 
groente en fruit verbouwen. 

NIEuWE WONINGEN
Van 2004 tot 2019 zoeken de nieuwe 
bewoners van De Patio een manier 
om de plek verder te ontwikkelen. 
Nu ligt er een plan van eigenaar 
Zayaz. In en achter De Patio komen 
19 sociale huurwoningen, een aantal 
huurappartementen én een grote 
activiteitenruimte voor de buurt. 
De bouw ervan start nog in 2019. De 
krakers van toen vormen dan een 
coöperatie die het hele complex 
gaat beheren. Helemaal in de geest 
van hun oorspronkelijke bedoelin-
gen: ‘met pand en land doen wat 
goed is voor ons allemaal’. Zo blijft 
De Patio een plek in Oost waar veel 
(om) te doen is.  l
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door Marjolein Thijssen

Oost kent een ‘traditie’ van 
wijkbewoners die, in hun ogen, 
misstanden aan de kaak stellen. 
Dat kan gaan over verkeersveilig-
heid, de problemen van kwets-
bare doelgroepen of anderszins. 
De Wijkkrant schreef er regelmatig 
over. In dit artikel blikken we te-
rug op deze ‘traditie’ aan de hand 
van sprekende voorbeelden uit de 
Wijkkrant Oost.

aas in eigen wijk: mogelijk 
gaan bij een aantal oude 
(trouwe!) lezers de haren 
recht overeind staan bij het 

lezen van deze titel. ‘Baas in eigen 
wijk’ was namelijk de titel van een 
nota die wethouder Van Beers in 
1979 schreef. Volgens de wijkbe-
woners sloeg hij met deze nota de 
plank volledig mis. Toen op een 
avond de wethouder op bezoek 
kwam ’om zijn oor te luisteren 
te leggen, werd dit oor prompt 
volgetoeterd met een lang reeks 
van klachten’, schreef de wijkkrant 
in 1979. Het gevoel leefde sterk dat 
Oost werd achtergesteld bij de ge-
meente en dat er te weinig naar de 
wijkbewoners werd geluisterd. 

Op de belofte van de wethouder dat 
‘de bewoners er uiteraard op voor-
uit zullen gaan’ werd gereageerd 
met ‘dat moest er nog eens bijko-
men ook!” Anders gezegd: bewo-
ners weten heus zelf wel wat goed 
voor hen is en de gemeente zou 
daar beter naar moeten luisteren.

ACHTERSTE BENEN
Wie niet horen wil, moet maar voe-
len! Dachten de wijkbewoners van 
de Cypresstraat in diezelfde tijd. Na 
meerdere signalen over de onveilige 
verkeerssituatie gebeurde er hele-
maal niets. Dus braken ze de straat 
open. Hun actie was groot nieuws. 
Het bleek te werken! De gewenste 
verkeersdrempels kwamen er. Als 
in hetzelfde jaar sprake is van een 
brug over de Aa (Scheldestraat/
Hesselstraat) voor een busroute, 
staat men opnieuw op de achterste 
benen. ‘De gemeente heeft laten 
weten dat er een inspraakavond 
komt, maar volgens bewoners is dat 
niet zo nodig; ze zeggen nu al “we 
zien dat niet zo zitten”, schrijft de 
Wijkkrant. Het artikel eindigt met 
een waarschuwing: ‘De gemeente 
kan op actie rekenen als ze hun 
plannen willen voortzetten’. De 
plannen zijn uiteindelijk niet door-
gegaan, het is niet duidelijk of de 
mening van de wijkbewoners daar 
een rol in speelde.

OPkOMEN VOOR ElkAAR
Oost in actie! Dat gebeurde re-
gelmatig. Niet alleen als het om 
verkeer en verkeersveiligheid ging. 
Bewoners kwamen ook op voor 
kwetsbare groepen als WAO’ers en 
WW’ers. ‘Zij staan bloot aan grote 
spanningen en lopen het risico zich 
nutteloos te gaan voelen. Aan de 
andere kant is er in de wijk heel wat 
werk aan de winkel dat nu blijft lig-
gen omdat het niet betaald wordt’. 
In bijna elke wijkkrant staat wel een 
artikel met activiteiten voor deze 
doelgroep. Zij laten zelf ook van 
zich horen met verhalen over hun 
ervaringen. In de wijkkrant vertel-
len ze bijvoorbeeld hoezeer zij zich 

met de nek aangekeken voelen en 
weinig begrip ervaren. 

ZEG WAT JE DENkT
In 1979 ontstaat de zogenaamde 
‘Vrouweninitiatiefgroep’. De hierin 
verenigde vrouwen komen zo tege-
moet aan hun behoefte aan contact, 
‘er eens uit te zijn’ en iets te leren. 
Ze organiseren diverse cursussen 
zoals een praat-werkgroep, Engelse 
les, gezondheids- en afslankgroe-
pen en een VOS-cursus (Vrouwen 
Oriënteren zich op de Samenle-
ving). Er is vooral veel belangstel-
ling voor de cursus ‘Hoe zeg je wat 
je denkt’. Die wordt gedurende acht 
weken twee uur lang extra aange-
boden. De deelnemers betalen 2,50 
gulden per keer.

ZElF DOEN!
Vanaf de jaren ‘80 lijkt er iets te 
veranderen. Bewoners en gemeente 
trekken meer samen op. In 1981 
ontstaat het Welzijnsproject Oost 
(WPO) waarin zowel bewoners als 
professionals zich verenigen ‘om 
allerlei zaken te bespreken die te 
maken hebben met werk en de 
wijk’.  Met elkaar in overleg dus. 
Zou dankzij deze nieuwe aanpak 
de gemeente beter naar bewoners 
gaan luisteren? Je merkt dat er iets 
verandert. Maar wat precies? 

Zoals altijd verzamelt zich op 
een avond in september 1983 een 
groepje bewoners bij de zogenaam-
de ‘vissersbank’, hun ontmoetings-
plaats aan de Acaciasingel. 

Ze vragen zich af waarom ‘er niets 
wordt georganiseerd voor men-
sen die dagelijks thuis zijn’ en zij 
vragen zich af ‘of daar al mensen 
mee bezig zijn’. Daarop volgt een 
krachtige reactie van Piet Wil-
lems, oprichter van Welzijnsproject 
Oost: ‘Allereerst een antwoord op 
de vraag of er iets georganiseerd 
wordt voor mensen. Het antwoord is 
kort, namelijk niets, en dat gaan we 

in de toekomst ook niet doen. We 
gaan namelijk uit van de gedachte 
dat mensen zelf een hoop kunnen. 
We gaan ervan uit dat we mensen 
hun problemen niet moeten afne-
men maar dat we er samen mee aan 
de slag moeten gaan’.

VAN ONDERAF TOTDAT…
Een duidelijke boodschap. Samen-
werken en initiatief zijn de (nieuwe) 
sleutelwoorden. Een mooi begin: in 
1984 is het bewonerscomité van de 
van Broeckhovenlaan en omstreken 
zeer tevreden over de samenwer-
king met de gemeente. Als het 
opknappen van de huizen bijna 

is voltooid, laten ze aan de wijk-
krant weten: ‘Jullie zetten toch vaak 
iemand in het zonnetje? Noem deze 
keer de gemeente maar.’ Het wijk-
gericht werken ‘van onderaf’ wordt 
in Oost met verve uitgedragen. 
Toch staan in 2005 de gemeente en 
de bewoners van Oost weer ouder-
wets tegenover elkaar. 

De gemeente wil een nieuwe ge-
biedsindeling doorvoeren waarbij 
Oost wordt samengevoegd met 
Hintham en de Bartjes. Wijkbewo-
ners vinden de gang van zaken 
autoritair en ‘haaks staan op het 
uitgangspunt ‘werken van onder-
af’. De wijkmanager vindt als ver-
tegenwoordiger van de gemeente 
‘iedereen erg bevooroordeeld, dat 
maakt het voor hem wel moeilijk’. 
Uiteindelijk zorgt een bemiddelaar 
voor een compromis tussen de 
gemeente en ‘Oost’.
 
DuuRT lANG
Toch wordt vaker overleg gezocht. 
Er ontstaan diverse werkgroepen 
waarin bewoners, professionals 
en de gemeente met elkaar aan 
één doel toewerken. In de jaren 
‘80  ontstaat de eerste werkgroep 
Oosterplas waar de gemeente bij 
aansluit, want ‘de gemeente staat 
heel positief tegenover de hulp van 
vrijwilligers en de grote betrokken-
heid van de gemeenschap’.  Deze 
positieve woorden leiden echter 
niet tot acties en wijkbewoners 
klagen dat de gemeente het laat 
afweten. Als deze in 2005 aangeeft 
‘dat het wel tot 2009 kan duren 
voordat er iets ondernomen wordt’, 
nemen wijkbewoners het heft in 
handen en vormen samen met een 
welzijnsprofessional een nieuwe 
werkgroep. Deze neemt contact op 
met personen binnen de gemeente. 
De houtbewerkingsgroep maakt een 
prachtige maquette van de toe-
komstige Oosterplas. De werkgroep 
heeft veel draagvlak in de wijk en 
brengt ook de politiek in beweging. 
In april 2008 start de herinrichting 
van de Oosterplas. Van het resultaat 
genieten we nog elke dag.
  
VERANDERD, OF TOCH OOk NIET?
Ondertussen is het 2019. Er is veel 
veranderd en misschien ook weer 
niet. Wijkbewoners zijn nog steeds 
actief en nemen zo nodig het voor-
touw. Zo breken ouders van basis-
school de Aquamarijn en omwo-
nenden de bocht in de Geulweg bij 
het Rivierenplein nog nét niet zelf 
open. Zij krijgen het wel voor elkaar 
dat de onveilige verkeerssituatie 
eindelijk aangepakt wordt. U hebt 
het vast gelezen of gezien. Ook de 
omwonenden van het Annapark zijn 
actief om het groen in hun buurt te 
behouden. 

Verder hebt u kunnen lezen over het 
initiatief om in de wijk een zoge-
naamd Tiny Forest te realiseren.  
Dit zijn maar enkele voorbeelden. 
Acties en initiatieven van bewoners 
uit Oost zullen in allerlei vormen 
blijven bestaan. Wijkkrant Oost 
houdt u daarvan perfect op de 
hoogte! l

Baas in eigen wijk!

B

Oost
nr.100

OPTREDEN MET CABARETlIEDJES lEDEN VROuWENINITIATIEF GROEP

lEVENDE kERSTSTAl uITGEBEElD DOOR VROuWENINITIATIEGROEP.
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Stel je eens voor. Geen aardgas 
meer in onze buurt! En dan? Hoe 
doen we dat? En wat kunnen we 
zelf doen? Op maandag 4 novem-
ber kwamen in De Biechten zo’n 
300 (!) bewoners van Hintham 
en Hinthamerpark bij elkaar. Zij 
hoorden wat er het komende 
halfjaar allemaal gaat gebeuren 
om antwoord te krijgen op alle 
vragen. Na afloop gaven zich 30 
bewoners op, die mee willen den-
ken en de kar gaan trekken.

en Bosch wil in 2050 vrij 
zijn van aardgas. Dat 
hoorden bewoners van 
Hintham en het Hint-

hamerpark, die al langer actief 
zijn om hun buurten duurzaam te 
maken. Begin dit jaar spraken zij 
met ambtenaren van de gemeente. 
Nu is ‘Hintham’ één van de vijf 
Bossche wijken die met steun van 
de gemeente alles uit de kast halen 
om klimaatneutraal en liefst gasvrij 
te worden. Interessant is dat er 
in deze wijk zoveel verschillende 
woningen staan, met even verschil-
lende bewoners. Precies daar ligt 
de uitdaging: om sámen de wijk 
voor te bereiden op een duurzame 
toekomst.
Er was duidelijk niet gerekend op 
zo’n grote opkomst. Vanuit alle 
hoeken van de  Biechten werden 
stoelen aangesleept, zodat ieder-
een kon zitten. Bernice Kamphuis 
van ‘Buurtkracht’ begeleidde deze 
startbijeenkomst. ‘Buurkracht’is 
een maatschappelijk initiatief dat 
overal in Nederland buren bij elkaar 
brengt en helpt om buurtinitia-
tieven van de grond te krijgen. 
Buurkracht gaat ook de bewoners in 
Hintham/Hinthamerpark begeleiden 
bij het maken van een ‘buurtplan’. 

Er volgden enkele toelichtingen, 
onder andere van de projectleider 
energietransitie van de gemeente: 
Michael Urlings en een kort filmpje 
over ‘Den Bosch klimaatneutraal’. 
Iedereen kon op kaartjes vragen in-
leveren en daar werd goed gebruik 
van gemaakt. Enkele vragen werden 
ter plekke beantwoord. De rest van 
de antwoorden komt op de website 
www.buurkracht.nl/hintham te 
staan of is te lezen via de gratis te 
installeren Buurkracht-app

Het doel is om in april 2020 een  
‘Buurtplan’ klaar te hebben. In dit 
plan kan een toekomstvisie opge-

nomen worden en allerlei ideeën 
over mogelijke stappen op de korte 
en de lange termijn om de buurt 
neutraal te maken. De 30 buurtbe-
woners die zich voor de  ‘Meedenk-
groep’ hebben aangemeld gaan 
hiermee aan de slag.   
De eerste bijeenkomst van de mee-
denkgroep is op 18 november in De 
Biechten om 19.30

Er volgen nog twee bijeenkomsten 
voor alle inwoners van Hintham/
Hinthamerpark om iedereen te in-
formeren over de voortgang. Deze 
zullen in januari en maart 2020 
gehouden worden lD
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Nieuwbouw en nieuwe 
bewoners in onze wijk

ven een rondje lopen door Oost laat zien dat het uiterlijk van onze 
wijk blijft veranderen. Door onder meer de bouw van nieuwe wo-
ningen op open plekken in de wijk. Niet tot genoegen van iedereen. 
Het blijft een groot dilemma: woningen bouwen om het grote tekort 

aan woningen te verminderen of zorgen voor behoud van zoveel mogelijk 
groen in de stad. Tussen de Aartshertogenlaan en de Pieter Breugelstraat 
zijn een aantal nieuwe kant-en klaarwoningen neergezet. De plaatsing zelf 
was een spectaculaire actie. De woningen bieden een tijdelijk onderdak 
aan eenoudergezinnen met een of twee kinderen. Het plan is om ze tien 
jaar te laten staan.  De voormalige H Hartenkerk aan de Graafseweg onder-
gaat ook een metamorfose. In de kerk worden twaalf stadsvilla’s gebouwd 
en in de kerktuin twee vrijstaande villa’s. Ook de werkplaats van De Graafse 
Akker aan de parkeerplaats achter het van Roosmalen plein is al een eind 
op weg. l

 Wethouder Roy Geers bij  oogstdiner op de Graafse Akker.

Zaterdag 28 september is wethouder Roy Geers aangeschoven bij het Oogstfeest van de Graafse Akker. Dit 
om de start van de bouw van de Werkplaats te vieren. De Werkplaats is het eerste onderdeel van de ver-
bouwplannen van Boschgaard en kan mede dankzij wethouder Geers zo snel worden gebouwd.
Boschgaard is een nieuw project dat sociale huur en een buurthuis 
combineert in een ecologisch gebouwd complex, geïnitieerd en beheerd 
door de bewoners zelf. Het wordt in 2020 gebouwd in samenwerking met 
woningcorporatie Zayaz, op de plek van de oude Patio in de Graafsewijk. 
De Werkplaats, die nu gerealiseerd wordt, doet tijdens de bouw van het 
grote project dienst als ‘Bouwkeet’. Boschgaard zal deze ruimte gebrui-
ken om de hergebruikte bouwmaterialen voor te bereiden, zodat de aan-
nemer ze hierna kan verwerken. Als het complex af is, zal de Bouwkeet 
de Werkplaats worden, waar buurtbewoners zelf kunnen klussen. l

De bocht waar de Rijnstraat en 
Geulweg samenkomen is weer 
open voor verkeer. De afgelopen 
vier weken heeft de gemeente 
aanpassingen gemaakt.. Aanlei-
ding was een aantal ongelukken 
met fietsers in de afgelopen jaren. 
Door de aanpassingen is er meer 
ruimte gekomen voor fietsers en 
voetgangers. Ook is de snelheid 
waarmee automobilisten de bocht 
kunnen nemen verminderd.

en officiële schouw van de 
nieuwe situatie moet nog 
plaatsvinden, maar het 
actiecomité is al voorzichtig 

optimistisch over de aanpassingen. 
“Eén van de belangrijkste proble-
men was dat auto’s met hoge snel-
heid de bocht konden afsnijden. 
Dat leverde gevaarlijke situaties 
op”, zegt Rob van de Rijt van het 
actiecomité. “Door het verleggen 
van de weg en fysieke obstakels 
moeten automobilisten nu afrem-
men. Dat geeft meer rust en over-
zicht.” Ook Kim Bevers ziet duidelijk 
een afremmend effect door de 
nieuwe verkeerssituatie. “Ik loop 

iedere dag met mijn zoontje langs 
de Primera naar school. Voorheen 
hield ik mijn hart vast voor al die 
scooters en fietsers die onverwacht 
de stoep op reden. Dat is nu zo 
goed als onmogelijk geworden. Dus 
voor de voetgangers is dit zeker een 
vooruitgang.”

Over de nieuwe situatie is niet 
iedereen tevreden. Fietsgroep 
Oosterplas merkte op dat belijning 
en markering (nog) ontbreken 
voor de fietsers. Ook wordt de hoge 
rand bij de oprit naar de Rijnstraat 
als een potentieel gevaar gezien 
voor fietsers. Zeker als het glad is 
in de winter. “De aansluiting van 
de rijbaan op de inritblokken in de 
Rijnstraat lijkt inderdaad niet goed 
aangelegd. De aannemer gaat dit 
aanpassen”, zegt Rens van Zwieten 
van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
Verder benoemt van Zwieten dat 
een nieuwe verkeerssituatie altijd 
een periode van gewenning nodig 
heeft. “Niet alleen om aan de 
nieuwe situatie te wennen, maar 
vooral om je gedrag er op aan te 
passen.” l

Onze buurt aardgasvrij!?

Bocht Rijnstraat – Geulweg 
weer open voor verkeer

E
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Goed initiatief
edere keer als ze hond Sam in 
haar buurt (Graafsewijk Noord) 
uitliet kwam hij terug met een 
‘buit’ in zijn bek; afval wat hij 

gevonden had. Dat zette  Yaël Bam-
bang Oetoma aan het denken. Als je 
toch buiten ben om de hond uit te 
laten zou jij tegelijkertijd het afval 
van de grond kunnen verwijderen. 
Via de gemeente kreeg ze grijpers 
en speciale plastic zakken om het 
afval in te doen. En sindsdien gaan 
Yaël samen met dochter Aimée en 
( soms) zoon Thijmen gewapend 

met grijper en zak, iedere dag met 
Sam de straat op en houden zo de 
buurt schoon. Volgens Aimeé ligt 
er van alles op de grond: papier, 
plastic, bakjes en blikjes, vooral 
red Bull. Maar dank zij deze familie 

wordt onze wijk weer een stukje 
schoner. Yaël hoopt dat als wijkbe-
woners dit lezen, er misschien meer 
mensen volgen die hetzelfde gaan 
doen. Kleine moeite toch….   l

DECEMBER:
Vrijdag  06 december  
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Woensdag 18 december  
Kerstknutselen* 14.00 – 15.30 u
Woensdag18 december  
Volw. Knutselen  20.00 – 22.00 u
Kerst* 

JANuARI:
Vrijdag 03 januari  
Nieuwjaarskaarten inschrijving 
vanaf 20.00 u
Vrijdag 10 januari  
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
Zaterdag 18 januari  
Kinderbingo* 14.00 – 15.30 u

* voor deze activiteiten dien je je 
vooraf op te geven bij: Anja Bau-
doin, Elzenstraat 17, 
tel: 073 – 614 40 70

VASTE GROEPEN VAN BuuRTHuIS 
GRAAFSEWIJk NOORD
Maandag  18.30u – 19.30u 
Steps   Volwassenen

Maandag  19.30u – 20.30u 
Beatballet/Salsa  Volwassenen
Woensdag  14.00u – 15.30u 
Kinderknutselclub 
Donderdag 18.30u – 19.30u 
Kinderdansgroep  

Voor meer informatie over één van 
deze clubs kunt u contact opnemen 
met de vrijwilligers van Buurthuis 
Graafsewijk Noord op tel: 073 – 612 
47 68 (avonduren) of kom gewoon 
eens een kijkje nemen.

BEWEEG u FIT: 
(Bewegen voor ouderen met gezel-
ligheid voorop)
Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag 13.00u – 14.00u Gym 
Maandag 14.00u – 15.00u Gym 
Dinsdag  11.00u – 12.00u Yoga

Binnen de groepen zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het 
servicepunt Sport en Bewegen 073: 
615 97 77. l

 Activiteiten Buurthuis Graafsewijk Noord

Advertentie

JOHN’S HAIRSTylING
Op woensdagmiddag van 

12 tot 17 uur een 
K N I P M I D D A G 

voor kinderen (t/m 12 jaar) 10 euro
Normaal 15.00 euro

JOHN’S HAIRSTYLING

JOHN’S ZONNESALON

Altijd zonder afspraak.
Volop GRATIS parkeerruimte

JOHN’S HAIRSTYLING
Pieter Breugelstraat 8 - ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6140333 - www.johnshairstyling.nl
Wifi aanwezig Maandag gesloten

elke woensdag een
KNIPMIDDAG

voor kinderen (t/m 12 jaar)
voor 7,50 euro

1x supersnelbruiner 25 min. €   6,00
10x € 54,50

1x megapower 15 min. €   7,50
10x € 67,50

Altijd zonder Afspraak
Volop gratis Parkeerruimte

Pieter Breughelstraat 8 - ‘s-Hertogenbosch
Tel.073 - 6140333    www.johnshairstyling.nl

Wifi aanwezig         Maandag gesloten

J O H N ’ S  H A I R S T y l I N G

MEGAPOWER:  1 X 15 MIN. 8,50 EuRO
10 X 76.50 EuRO

SNElBRuINER: 1 X 7.00 EuRO
10 X 63.00 EuRO

JOHN’S ZONNESAlON
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Iris werkt bij Dichterbij (organisa-
tie voor mensen met een verstan-
delijke beperking) en kwam zo tot 
haar droom: samen soep maken 
met mensen die een afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben. Soep is 
een product dat gemakkelijk te 
maken is. Een nuttige dagbeste-
ding, waardoor mensen met een 
verstandelijke beperking echt mee 
kunnen draaien in onze samenle-
ving.  

eze droom is al een stukje 
verwezenlijkt omdat Iris on-
langs haar eigen bedrijfje 
‘Bouillonkracht’ is gestart. 

Ze probeert via de Buurderij een 
klantenkring op te bouwen en 
hoopt zo op den duur ook ‘mensen 
met een verstandelijke beperking 

werk te kunnen aanbieden. 
De goed gevulde soepen van Iris 
bevatten minder zout, lokale verse 
groentes en biologisch vlees. De 

soep is supervers: op woensdag-
ochtend kookt Iris de bestellin-
gen, die woensdagmiddag op de 
Buurderij worden opgehaald.  De 
meeste soepen zijn vegetarisch.  Een 
uitzondering zijn de kippensoep en 
de erwtensoep. Vanaf woensdag 4 
december is de soep beschikbaar. 
Deze zit in glazen statiegeldpotten 
van een halve en hele liter. 

Wil je de soepen zelf proeven? 
Kom dan naar de Buurderij van 
woensdag 11 december. Er is dan 
een proeverij. Niet alleen van Bouil-
lonkracht maar ook bijvoorbeeld de 
eigengemaakte chocoladevla van 
De Regte Heijden en de worsten-
broodjes van bokkenvlees van de 
Lekkere Man. 
Tot ziens op woensdag 11 decem-
ber van 16.30 u tot 18.30 u, bij De 
Buurderij Plein Oost, Van Broeckho-
venlaan 4a. 
Lid worden van De Buurderij? Kijk 
op www.boerenenburen.nl
Ben je op zoek naar een origineel, 
lekker en lokaal kerst/nieuwjaars-
pakket? Ook daarbij kun je terecht 
bij de Buurderij. Mail naar buur-
derijdenbosch@gmail.com en wij 
nemen contact met je op. l 

Bouillonkracht: nieuwe producent bij de Buurderij!

D

Dank
Dank
Oproep!
Wilt u iemand 
bedanken en een 
taart bezorgen? 

Meld het de redactie.

je Wel

Bedankt 
Annemie 
van Bers

ewoonlijk wordt de taart 
door wijkbewoners over-
handigd aan personen die 
het gegund is. Deze keer 

vinden wij het als redactie  leuk 
om de taart zèlf te overhandigen 
aan één van onze bezorgers, die 
al meer dan 12 jaar de krant in de 
Graafsewijk Noord rondbrengt: 
Annemie van Bers.  

Ze wordt 70 en dat vindt ze een 
mooie leeftijd om te stoppen. An-
nemie is bezorger geworden toen 
zij, meer dan 12 jaar geleden, niet 
altijd de krant in de bus kreeg. 
Dat vond ze jammer want ze leest 
de wijkkrant heel graag. Dus bood 
zij haar diensten aan. Ze heeft de 
wijkkrant altijd met veel plezier 
rondgebracht. Zelfs toen ze negen 
jaar geleden naar Zuid verhuisde, is 
ze de krant trouw gebleven.
‘Het is gek’, zegt ze, ‘maar in al die 
tijd heb ik nooit slecht weer gehad’. 

Ze heeft ook nooit iets vervelends 
meegemaakt. Wel is ze een keer 
aangesproken door iemand die de 
krant in de bus kreeg ondanks een 
‘nee-nee sticker’. Annemie heeft 
toen uitgelegd dat, de krant bij ie-
dereen bezorgd wordt, ondanks een 
sticker, vanwege het gemeentelijke 
nieuws dat in de wijkkrant staat. 
De Wijkkrantredactie is erg blij met 
trouwe bezorgers als Annemie.  
Wanneer  er een mooie krant van de 
drukpers rolt, is het natuurlijk 

belangrijk dat deze bij iedereen in 
de bus komt. 
Annemie ontving de taart met veel 
genoegen. Het was voor haar een 
teken dat haar werk gewaardeerd 
wordt. Ze benadrukt nog wel dat 
ook haar man haar altijd een handje 
hielp. Dus die krijgt zeker een stukje 
van de taart. l

G

BEDANkT
RuBRIEk

I
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Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

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 wijk manager Paul Hilgers, tele foon nummer (073) 615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl.

Honden Doe Dag
Een prachtig initiatief door twee jonge meiden Daphne en Jessica die op eigen kracht een ‘Honden Doe Dag’ organiseerden.

En dat leverde een heel druk uitrenveld op 
bij de Lambooijbrug. De bedoeling is om het 
één keer per maand te organiseren. 

Complimenten dames!

Daphne (links op de foto) en Jessica 

Opknapbeurt lantarenpalen
De bewoners van de Graafsebuurt Noord zijn trots op hun mooie lantaarnpalen!

Maar de lantaarnpalen zagen er niet uit met 
hun afgebladderde verf en de roest. En 
hadden dringend een opknapbeurt nodig. 
De gemeente gaf echter aan dat die klus 
voorlopig nog niet op de planning stond. 
Waarop de wijkbewoners besloten het zelf te 
doen. Mede mogelijk gemaakt door het 
wijk-, buurt- en dorpsbudget van de 
Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Medio september zijn we begonnen. Gestart 
in de Abraham Bloemaertstraat, vervolgens 
de Lucas van Leijdenstraat tot de HH 
Hartkerk, links afgebogen naar de 
Rubensstraat, links de Pieter Breughelstraat, 
einde links de Van Grobbendoncklaan tot en 
met hoek Lucas van Leijdenstraat en tot slot 
de David Teniersstraat. In totaal 38 
lantaarnpalen die grondig zijn bewerkt en 
weer als nieuw staan te glanzen. We hadden 
ons voorgenomen te stoppen vóór de (natte) 
herfst en winter invalt. Dus we zijn  even uit 
de ether. Mits het weer het toelaat gaan we 
in het voorjaar weer verder. 
Weet je wat zo geweldig is? Allereerst dat 
we nu een aanbod van 15 vrijwilligers 
hebben. Ten tweede hebben we in een 
relatief kort tijdsbestek kunnen realiseren 
dat één derde van het totale aantal 
lantaarnpalen in de wijk er weer goed bij 
staat. Telkens in kleine groepjes gewerkt, 

doordeweeks en/of op zaterdag, eenmaal 
zelfs met zeven vrijwilligers op één dag.
Heerlijk die samenwerking, saamhorigheid 
en gezelligheid onderling. Buurtgenoten 
zorgden voor koffie. Bewoners stapten van 
de fiets af, waren belangstellend, even een

Marcel van Houtum

praatje, gezellige klets. Wat wil je dan nog 
meer, hartverwarmend allemaal. Dank je wel 
vrijwilligers voor jullie inzet en vooral ook 
dank aan de buurtjes. Wordt vervolgd in het 
voorjaar 2020. 

Henny de Beijer en Theo Timmermans Het trotse eindresultaat!

Maak ons wijzer!
We willen graag weten hoe onze inwoners over verschillende onderwerpen denken. Daarom doet de gemeente onderzoek. Eind september ontving bijna de helft van alle huishoudens een 
vragenlijst. Hebt u deze vragenlijst al ingevuld? Hartelijk dank daarvoor! Hebt u dit nog niet gedaan? Dan willen we u vragen dit alsnog te doen. Met de resultaten werken we samen aan een 
prettige, veilige en aantrekkelijke stad om in te wonen. 

Hebt u geen brief gehad, maar wilt u toch meedoen? Dat kan! U maakt dan kans op één van de 10 cadeaubonnen van €20. Ga naar www.s-hertogenbosch.nl/onderzoek  

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, november 2019

Editie Wijkkrant Oost

711076 WGW Oost oktober.indd   1 14-11-19   14:44



Achter de voordeur 
door Maria Hornman

Zijn blik en houding verraden 
iemand die graag de regie in 
handen heeft en een duidelijke 
eigen mening heeft . Zelf zegt hij: 
‘Ik zit nog overal met mijn neus 
tussen en hoef me nog steeds 
niet te vervelen’. We zijn achter 
de voordeur bij Jan van Mil (85) 
in de Dongestraat. Jan is al 73 lid 
van voetbalverening BVV en heeft 
een eigen stempel op deze club 
gedrukt.

k was geen grote voetballer. 
Ik heb in het derde gespeeld. 
Ik heb wel jaren in het bestuur 
gezeten. Al die tijd verzamelde 
ik alles wat met de club te ma-

ken had: krantenknipsels en allerlei 
andere dingen. Bij het 100-jarige 
jubileum van BVV in 2006 hebben 
we in de kantine een tentoonstel-
ling ingericht. ‘100 jaar Historie in 
een notendop’. Dat werd zeer ge-
waardeerd maar mocht niet blijven 
hangen. Toen heb ik met een boze 
kop alles ingepakt en alle dozen bij 
mij thuis in de garage gezet. Daar 
stond het maar te staan. Mijn zoon 
zei: ‘Pap, als je er straks niet meer 
bent, gaat alles in één keer in de 
container hoor!’

MuSEuM
Zover is het gelukkig niet gekomen. 
Jan kwam in contact met de Bossche 
historicus Frans van Gaal en samen 
met enkele andere  oud-BVVers 
hebben ze in het kantoor van BVV, 
naast de bestuurskamer, een per-
manent ‘museum’ ingericht. ‘Re-
gelmatig lopen mensen op zater-
dag en zondag door het “museum”. 
Vaak spelers van andere clubs die 
op bezoek zijn. Een tijd geleden ben 
ik hier ook met een groep bewo-
ners van Park Eemwijk geweest. Ze 
vonden het geweldig!’

WEDSTRIJDSE-
CRETARIS
Toen BVV in 
1965 terug-
ging naar de 
amateursta-
tus en in de 
vierde klasse 
ging spelen, 
werd Jan 
gevraagd om 
wedstrijdse-
cretaris te worden. Jan: ‘Daar moest 
ik even over nadenken. Dat is een 
hoop regelwerk, zeker in een tijd 
zonder email en andere snelle com-
municatiemiddelen. Ik plakte het 
wedstrijdschema van de komende 
week op het raam aan de voorkant 
van mijn huis. Stonden er altijd 
mensen voor mijn raam te kijken 
of een wedstrijd afgelast was. Dat 
gaat tegenwoordig heel wat sneller. 
In 1992 werd hij tot erelid benoemd. 
Vanwege ‘Zijn jarenlange werk in 
het belang van BVV, dat hij met to-
meloze energie en inzet en zichzelf 
vaak wegcijferend, verricht heeft’, 
aldus het bestuur.
Jan ziet tot zijn spijt zijn club 
veranderen. De aantrekkingskracht 
van de club neemt af en de saam-
horigheid van weleer is in zijn ogen 
ook veranderd. Omdat hij al zo lang 
meeloopt moet hij bij BVV soms op-
passen zich niet aan allerlei dingen 
te storen. ‘Ik denk nog steeds: als 
het niet gauw genoeg gebeurt, doe 
ik het zelf’. 

36 kEER DE VIERDAAGSE
Jan is zijn leven lang militair ge-
weest. De laatste tien jaar van zijn 
loopbaan in Nijmegen waren de 
mooiste. Hij heeft nog contact met 
een groepje oud-collega’s. ‘We 
treffen elkaar een keer in de twee 
maanden. Afgelopen donderdag 
hebben we elkaar nog gezien. We 
lachen veel, vertellen wel vaak 
dezelfde verhalen en eten na afloop 

met elkaar. Jammer genoeg begin-
nen er nu mensen af te vallen. De 
leeftijd hè’. 
Als militair liep hij mee met de Vier-
daagse en ook na zijn pensione-
ring ging hij ermee door. In totaal 
36 keer. Zijn laatste vierdaagse 
liep hij vier jaar geleden. Na een 
zware hartoperatie, om zichzelf te 
bewijzen dat hij het nog kon. Maar 
toen was het plezier eraf. Jan: ‘ De 
Vierdaagse is leuk maar je zou ’m 
eigenlijk niet moeten lopen. Het zijn 
vooral de reacties van het publiek 
langs de kant en de onderlinge ge-
zelligheid die het bijzonder maken.’ 
Hij houdt het tegenwoordig bij een 
bezoek aan de sportschool en hij 
wandelt wekelijks met zijn Nordic-
Walking groepje. Jan plant een 
afwisselend programma en weet de 
mooie plekjes in de omgeving goed 
te vinden: een rondje Wamberg, 
Park Voorburg, rondje Haanwijk en-
zovoort. Na afloop uiteraard samen 
koffie drinken. 

DRIE MAANDEN  ZWITSERlAND
Er zijn enkele moeilijke periodes 
in zijn leven geweest. Als 11-jarig 
jongetje verloor hij zijn moeder. 

Dat was in november 1944. Het 
gezin had op dat moment letterlijk 
geen dak boven het hoofd. Hun 
huis was beschoten en onbewoon-
baar geworden bij een aanval op 
het nabijgelegen Station in 1944. 
Ze kregen zo lang onderdak bij 
familie. Om even weg te zijn van 
alle ellende ging Jan mee met de 
zogenaamde ‘kinderuitzending’. In 
1945 mochten duizenden kinderen 
op adem komen in een omgeving 
zonder herinneringen aan oorlog 
en verdriet. Jan ging voor drie 
maanden naar een pleeggezin in 
Zwitserland. Hij heeft er zichtbaar 
nog heel warme herinneringen aan. 
‘Ik heb samen met mijn vrouw altijd 
contact gehouden en ook nu nog 
hebben we een keer per jaar contact 
met de dochter. De pleegouders 
wilden me wel adopteren maar mijn 
vader en zusje wilden natuurlijk dat 
ik weer naar huis kwam. Zelf had ik 
wel willen blijven. Ik had elke dag 
uitzicht op de hoge toppen van de 
Eiger en de Jungfrau. Tja, ik had 
ook een Zwitser kunnen worden. ‘

FAMIlIE BElANGRIJk
Negen jaar geleden overleed zijn 

vrouw. Jan ‘Dat zal nooit wennen’.  
Het is hem echter gelukt om alleen 
door te gaan en hij weet met wat 
hulp zijn eenpersoonshuishouden 
uitstekend te runnen. Mede dankzij 
de steun van zijn zoon, zijn lieve 
schoondochter en zijn drie school-
gaande en studerende kleinkinde-
ren, die erg blij zijn ‘dat ze opa nog 
hebben’. Jan is duidelijk geraakt 
wanneer hij over zijn familie vertelt 
en laat zien hoe belangrijk zij voor 
hem zijn. Daarbij noemt hij ook zijn 
buurvrouw, waar hij veel steun van 
had tijdens het ziekbed van zijn 
vrouw.  
Er zijn nog veel verhalen te vertel-
len. Jan: ‘Als ik eenmaal begin…Er 
staan echter weer andere afspraken 
op zijn programma. Elke dag rond 
half vier wacht hij zijn kleinzoon 
van bijna 18 op, wanneer die uit 
school komt. Gewoon voor de ge-
zelligheid. Ze kijken er beiden elke 
dag naar uit. Dat doet ook de be-
woner van Park Eemweg, die alleen 
met een opgestoken duim en een 
grijns op zijn gezicht kan duidelijk 
maken hoe fijn hij het vindt als Jan 
een keer per week met hem gaat 
wandelen.l
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Van Tuinvereniging Oosterplas
door Marjan Vonk

Tuinieren is leuk, oogsten nog 
leuker. Eigen groenten, daar 
wordt je echt blij van. Sommige 
planten doen het zo goed, dat je 
bijna teveel hebt. Dit jaar hebben 
we veel tomaten en  paprika’s. 
Dat komt omdat ik geen ‘nee’ kan 
zeggen. 

orig jaar hebben we zes 
paprika planten gekocht 
en dat was eigenlijk 
genoeg. Omdat ik 

paprika’s uit zaad wilde opkweken 
en deze slecht opkwamen, heb ik 
dit jaar alsnog zes planten bij de 
kweker gehaald. Op de tuin hebben 
we begin mei een plantenruildag. 
Bijna iedereen heeft zaaigoed over 
en biedt dat collega-tuinders gratis 
aan. Zo kreeg ik zes planten snoep-
tomaatjes en van die lekkere zoete 
puntpaprika’s. Daar kon ik geen 
‘nee’ tegen zeggen. 

Aan het einde van de ruildag wordt 
wat over is weggegooid. Maar weg-
gooien? Ik heb de overgebleven 
paprikaplanten op een verloren 

hoekje in de tuin gezet. En in-
eens gingen mijn eigen gezaaide 
paprika’s het ook heel aardig doen. 
Gevolg? Een echte paprikazomer. 
Er stonden ruim twintig planten in 
onze tuin te bloeien. We oogstten 
in september en oktober. Sommige 
vruchten zijn zo groot, dat ze met 
tak en al afbraken. We delen uit. We 
knabbelen rauw, ik maak zoetzuur, 
paprikasoep en stoofschotels. De 
rest gaat in de diepvries. 

RECEPT PAPRIkA-AARDAPPEl SCHO-
TEl NODIG VOOR 2 PERSONEN:
1 eetlepel olijfolie,1 grote rode pa-

prika, 1 rode peper, 1 teentje knof-
look, 200 gram champignons, 
450 gram niet te grote aardappelen
1 eetlepel (appel)azijn, 1 eetle-
pel gembersiroop, peper, oregano 
en bouillon poeder naar smaak.

AAN HET WERk
Schil de aardappelen en kook ze 
in ca 15 minuten bijna gaar. Laat 
ze afkoelen en snij ze in parten. 
Snijd de rode paprika doormidden. 
Verwijder de zaadlijsten en snijd de 
paprika in reepjes. Snijd de rode 
peper doormidden. Verwijder het 
zaad en de zaadlijsten en hak de 

peper fijn. Maak de knoflookteen 
schoon en hak ze fijn. 

Verhit de olijfolie in een pan, 
voeg de paprika, de rode peper 
en knoflook toe en bak deze tien 
minuten op een zacht vuur. Voeg de 
gesneden champignons toe en bak 
nog ongeveer vijf minuten. Blijf het 
geheel door elkaar roeren. Voeg als 
laatste de aardappelpartjes toe en 
laat die nog goed doorwarmen.

Voeg vervolgens 1 eetlepel gember-
siroop, 1 eetlepel (appel)azijn aan 
het gerecht toe en breng het hierna 
op smaak met peper, oregano en 
bouillonpoeder.

lIJkT TuINIEREN u OOk lEuk? 
Zelf groente, kruiden en bloemen 
telen? Kijk dan op onze website: 
atvdeoosterplas.nl, of bel voor 
informatie naar Anton Van Rijn, 
06-51315247. De tuinen liggen 
aan de Oosterplasweg nr. 49. Elke 
woensdagmiddag is onze kantine 
van 13.30 tot 16.30 uur open. Voor 
een kopje koffie en meer informatie 
bent u daar van harte welkom.l

I

uBij: 

Jan 
van 
MIl

Oost
nr.100

V
Vrouwenkoor Sirenen

it koor bestaat uit dertig vrouwen in alle maten, stemsoor-
ten en karakters. Iedere donderdagavond repeteren ze in 
Hintham.

Ze zingen muziek uit alle windstreken, kortom: wereldmuziek!
Meestal a capella, soms met pianobegeleiding. Zoveel zingen, zoveel 
talen. Heel gezellig, vaak een uitdaging.
Wie wil deze uitdaging ook aan gaan ? Er is nog plaats voor een 
sopraan en een mezzo.

Voor informatie of een keer komen kijken kunt u terecht bij
www.sirenenkoor.nl of sirenendenbosch@yahoo.nl l
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