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‘Fietsmaatjes’ zoekt 
stalling
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Gemeentepagina

3
Het einde van 
een tijdperk

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.

Subsidie voor uw idee? 
Vanaf 1 januari kunt u twee nieuwe subsidies aanvragen. Deze zijn bedoeld om de samenleving te  

verbeteren en/of de sociale kwaliteit van ‘s-Hertogenbosch te versterken.

Wethouder Kâhya over de nieuwe 
subsidiemogelijkheden. “Een sociaal 
’s-Hertogenbosch maken we samen.  
Inwoners hebben vaak goede ideeën om hun 
buurt of wijk leefbaarder te maken en zoveel 
mogelijk buurtbewoners mee te laten doen. 
Hebt u een goed idee waar u samen met 
buurtgenoten aan wil werken? Dan helpen 
onze medewerkers u graag om dat idee te 
verwezenlijken. En met de nieuwe subsidies 
kunt u een financieel steuntje in de rug 
krijgen voor de uitvoering. Zo zorgen we 
samen voor een ’s-Hertogenbosch waar we 
prettig samenleven en oog hebben voor 
elkaar.” 

 Wat houdt de nieuwe subsidieregeling in?
 
De regeling bestaat uit twee delen. U kunt 
subsidie aanvragen voor: 
 
1 ‘Nieuw initiatief’ 

Hebt u een aanvullend of vernieuwend idee 
op sociaal maatschappelijk gebied? Vraag 
dan deze eenmalige subsidie aan. Wij 
helpen u graag op weg om samen met 
anderen het idee op te starten. Daarbij is 
het de bedoeling dat u het zelf in de lucht 
houdt.

2 ‘Right to challenge’

Denkt u dat u een sociaal maatschappelijke 
taak van de gemeente anders, beter en/of 
slimmer kunt aanpakken met hetzelfde 
budget? Ga dan een ‘Right to Challenge’ 
aan. U kunt een subsidie krijgen voor het 
uitvoeren van de taak. Ook denken we graag 
met u mee.
 
Wilt u meer weten:        
www.s-hertogenbosch.nl/nieuwe-initiatieven
www.s-hertogenbosch.nl/right-to-challenge

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, januari 2020

Editie Wijkkrant Oost

Spouwmuur isolatie bij 188 appartementen aan de Maassingel

D E  W I J K  W A A R  D E  Z O N  O P K O M T

6
Onze Buurt 
Aardgasvrij?!

door Maria Hornman

Ze zijn binnen anderhalf jaar tijd 
spouwmuurspecialisten ge-
worden. Hermine van Balveren, 
Gerard Kentie, Sjaak van Esch en 
Gezien van  der Tempel vormden 
met z’n vieren de ‘Spouwmuur-
commissie’ van zes flats aan de 
Maassingel. Met de afronding van 
de isolatie half december, zit hun 
taak er inmiddels op. De bewo-
ners van de 188 appartementen 
zitten er nu letterlijk warmpjes 
bij: geen koude trek meer, de 
warmte blijft langer hangen en de 
verwarming kan ’s avonds eerder 
naar beneden. Wat nog mooier 
is: deze investering in een ‘extra 
warme jas’ heeft hen geen cent 
gekost en gaat zelfs geld opleve-
ren. Dat maakt nieuwsgierig. Hoe 
hebben ze dit voor elkaar gekre-
gen? 

Het begon met een bezoek aan een 
informatie avond van de gemeente 
in De Stolp van Gezien en haar 
buurvrouw. Waarom onze eigen 
appartementen niet laten isoleren, 
dachten ze na afloop. Dat bleek 
echter niet te kunnen. De hele flat 
isoleren was technisch wel mogelijk 
maar bracht weer financiële proble-
men. Het was alle zes flats isoleren 
of niet. Een babbeltje van Gezien 
met Gerard en later met Sjaak en 
Hermine en het initiatief was daar.

DAN MAAR ZONDER SUBSIDIE
Gerard: ‘We hebben eerst heel 
veel uitgezocht, zodat we met een 
goed plan naar de verenigingen 
van eigenaren toe konden stap-
pen. We zijn bij de gemeente op 
de koffie geweest om te kijken of 
er subsidiemogelijkheden waren. 
Die konden we alleen krijgen als 

we een adviesbureau inschakelden 
en dan moesten we ook nog de 
helft van het bedrag zelf betalen. 
Daarmee was er nog helemaal 
niets geïsoleerd. Ik vond dit zuur. 
Het kwam mij voor dat met deze 
regeling vooral het bedrijfsleven 
ondersteund werd. Is dit een goede 
besteding van gemeenschapsgeld? 
Een uniek initiatief als dat van ons 
zou een ambtenaar toch moeten 
aanspreken?’
Dan maar zonder subsidie. Er werd 
een slimme oplossing gevonden. De 
zes flats hebben blokverwarming en 
daarvoor is één financieringsrege-
ling. Alle bewoners dragen maan-
delijks een bedrag af voor deze ver-
warming. Een deel van dit bedrag 
wordt in een apart fonds gestort en 
is bedoeld als reservering voor de 
vervanging van de verwarmings-

ketels. Gerard: ‘Wij wilden deze 
reservering tijdelijk gebruiken voor 
de financiering van de spouwmu-
ren. We hebben het allemaal exact 
uitgerekend en volgens ons konden 
we dit bedrag gemakkelijk bin-
nen vijf jaar weer terugverdienen 
doordat onze energiekosten omlaag 
zouden gaan.‘ Sjaak vult aan: ‘Op 
deze manier hadden we een gratis 
lening, waarvan we jaarlijks 1/5 deel 
kunnen terugbetalen.’

ENTHOUSIASTE KARTREKKERS 
NODIG
Gezien: ‘Daarnaast moesten we 
ook uitzoeken of alles juridisch zou 
kunnen. Dat bleek het geval te zijn. 
We wisten dat we beslagen ten ijs 
moesten komen voor de verenigin-
gen van eigenaren. Alle feiten goed 
checken en met concrete inhoude-

lijke informatie en overtuigende  
argumenten komen. In het begin 
hoorden we: ‘Daar gaan jullie geen 
draagvlak voor krijgen’.  We heb-
ben echter iedereen meegekregen. 
Een project als dit heeft enthousi-
aste kartrekkers nodig, die vertrou-
wen genieten. Het is erg belangrijk 

om zeer regelmatig goed en duide-
lijk met iedereen te communiceren 
en alles eerlijk op tafel te leggen. 
We kregen het volledige mandaat 
van alle zes de verenigingen om het 
plan uit te voeren.’
Sjaak: ‘De volgende stap was de 
zoektocht naar een bedrijf, dat alles 
kon uitvoeren en aan onze wensen-
lijst kon voldoen. Na de nodige om-
zwervingen kwamen we terecht bij 
‘Comfort Company’. Het maken van 
de keuze voor een bedrijf voelden 
we als een grote verantwoordelijk-

heid op onze schouders drukken. 
Maar dit bedrijf dacht met ons mee, 
was bereid om over de prijs te on-
derhandelen en was erg deskundig. 
Het is uiteindelijk een prima keuze 
gebleken.’ 

VAN ENERGIELABEL E NAAR C
De vier zijn terecht trots op het 
resultaat. Ze zijn dan ook een 
goed team. Sjaak is goed in cijfers, 
Gezien is goed in communiceren 
en erg gestructureerd, Gerard is 
technisch goed onderlegd en goed 
in het vinden van informatie op 
internet en Hermine houdt steeds 
het overzicht en komt met goede 
ideeën. Gezien: ‘We hebben 31 
vergaderingen met elkaar gehad 
en ontelbare mails verstuurd.’ 
Een beetje jammer is het wel, dat 
de klus nu klaar is. Het geeft veel 
voldoening om samen zo intensief 
naar een doel toe te werken. Voor 
zo ver de appartementen voorzien 
zijn van dubbel glas, zijn ze van 
energielabel E naar C gegaan. 

Met spanning wordt de gasmeter 
in de gaten gehouden. De commis-
sieleden vinden het belangrijk om 
hun kennis en ervaringen te delen. 
Zij zijn bereid informatie te geven 
aan andere wijkbewoners die door 
dit succes geïnspireerd worden en 
ook zelf met medeflatbewoners aan 
de slag willen. Heeft u een vraag en 
wilt u met hen in contact komen, 
dan kan dat via Wijkkrant Oost: 
redactie@wijkkrantoost.nl 
Wij spelen uw vraag dan door!u

Oost

Wijkkrant niet 
in de bus gekregen?

Is de wijkkrant niet bij u 
bezorgd tussen 7 en 12 
februari?  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  u

Even voorstellen: 
nieuwe eindredacteur

et de start van het 
nieuwe jaar heeft Wijk-
krant Oost een nieuwe 
eindredacteur: Piet 
van den Boom. Hij 

neemt geleidelijk de taak over van 
Maria Hornman. Zij blijft actief in 
de redactie. ‘Dertig jaar geleden 
verruilde ik Den Bosch voor Eind-
hoven. Daarvoor heb ik ongeveer 
twintig jaar in Den Bosch gewoond 
en gewerkt, voornamelijk in het 
welzijnswerk. Den Bosch is dus niet 
helemaal vreemd voor me. In die 
tijd is er veel veranderd in de stad, 
maar veel is ook hetzelfde geble-
ven. Ik woon nu weer een jaar in 
Den Bosch en het werd dus tijd om 
me als vrijwilliger ergens voor in te 
gaan zetten. Dat is Wijkkrant Oost 
geworden. Een mooi middel om 
ervoor te zorgen dat de bewoners 
van de wijk op de hoogte blijven 
van het reilen en zeilen in Oost. 
Wijkkrant Oost is iets om trots op 
te zijn. Gedragen door vrijwilligers 
die sterk betrokken zijn bij hun wijk 
en die veel belang hechten aan het 
behoud van kwaliteit en onafhan-
kelijkheid van hun krant. Ik hoop op 
mijn manier hier een bijdrage aan 
te leveren.’ u

M

Het kost niets en levert geld op. 
Hoe doe je dat?

8
bij Kimberly 
Bakker en 
Johnno van der Sluijs

Kopijsluiting:    Verspreiding:
Maandag  23 maart  tussen 10 en 15 april
Maandag 8 juni   tussen 26 en 1 juli
Maandag 7 september  tussen 25 en 30 september
Maandag 2 november  tussen 20 en 25 november u

Wijkkrant Oost in 2020.

GERARD KENTIE EN GEZIEN VAN DER TEMPEL



 
Co

lof
on

Februari 2020  Oplage: 5500  
jaargang 21, nummer 101

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, Mieke Ver-
berne, Marie-France Vissers-
Claessen, Piet van den Boom
Vormgeving
Wim van der Plas
Foto’s 
Wim van der Plas , Wim en 
Mieke Verberne, Maria Hornman
Webmaster
Wim Verberne

Druk
Janssenpers in Gennip
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 102, 23 maart 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
Luisterlijn Den Bosch 
dringend op zoek 
naar vrijwilligers 

oor jij vaak dat je zo goed 
kunt luisteren? Dan is 
vrijwilligerswerk bij de 
Luisterlijn echt iets voor 

jou. De Luisterlijn ontvangt jaarlijks 
ruim 500.000 oproepen en dit 
aantal stijgt. Hiervan blijft een deel 
(ongeveer 165.000) onbeantwoord 
vanwege een tekort aan vrijwil-
ligers. 
De Luisterlijn in locatie Den Bosch 
is daarom dringend op zoek naar 
meer vrijwilligers. De Luisterlijn is 
dag en nacht beschikbaar voor een 
vertrouwelijk gesprek, per tele-
foon, chat en mail. Door te luisteren 
helpen de 1.500 vrijwilligers mensen 

om zorgen, pijn en verdriet (even) 
het hoofd te bieden. Zij werken 
thuis of vanuit een van de 28 loca-
ties. De vrijwilligers krijgen training 
en begeleiding door deskundige 
beroepskrachten. De Luisterlijn is al 
60 jaar de grootste organisatie in 
Nederland die emotionele steun op 
afstand biedt. 

Behoefte aan een luisterend oor? 
Bel naar 0900-0767 of ga naar 
www.deluisterlijn.nl. Wil jij meer 
weten over het vrijwilligerswerk 
bij de Luisterlijn? 
Kijk dan op de website www.
deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk 
en meld je aan. u

Buurtpreventieteam Oost: 
Samen zien we meer

Bij Buurderij Den Bosch kunt u 
groenten, zuivel, biologisch vlees, 
brood en gebak, bloemen en 
kruiden en nog veel meer bestel-
len, afkomstig van tien boeren 
en tuinders uit de directe omge-
ving. Al deze producten worden 
met weinig transportkosten en 
veel liefde op een biologische en 
duurzame manier geproduceerd. 
En dat proef je! 

kunt elke week een bood-
schappenlijst samenstel-
len op ‘boerenenburen.
nl’, online betalen en de 
boodschappen vervol-

gens elke woensdag ophalen op 
Plein Oost. Lukt dit niet dan kunt u 
een afspraak maken voor een ander 
afhaalmoment.Koeienhouderij  ‘De 
Regte Heijden’ is wekelijks met 
producten aanwezig op de Buur-
derij. De koeien van Harriëtte  en 

Wim geven tweederde minder melk 
voor de menselijke consumptie dan 
in de intensieve veehouderij. Dit 
komt omdat de kalveren tot een 
half jaar bij de moederkoe mogen 
drinken. Ze krijgen alleen gras en 
geen krachtvoer van sojaproducten. 
Gras gevoerde koeien zijn aantoon-
baar gezonder en in hun melk is de 
verhouding omega 3 en - 6 beter 
dan in de melk van met krachtvoer 
gevoerde koeien. ‘De Lekkere Man’ is 

eveneens te vinden op de Buurderij. 
Dit bedrijf verwerkt mannelijke die-
ren zoals hanen, bokken en stieren 
tot smaakvolle vleeswaren. Normaal 
worden deze dieren afgeschreven 
omdat ze geen melk produceren 
of eieren leggen.  Eigenaren Anne 
en Jorn werken samen met boeren 
die deze ‘afgeschreven mannen’ 
gewoon laten opgroeien en lekker in 
de wei laten lopen. De ‘mannen’ be-
horen tot rassen die speciaal gefokt 
zijn om melk en eieren te produce-
ren. Ze geven dus minder vlees en 
er is meer (groei) tijd nodig om het 
te kunnen gebruiken. Hierdoor zijn 
de vleeswaren duurder maar wel erg 
lekker en 100% biologisch.  

Kijk voor meer info op: boerenenbu-
ren.nl of wandel eens binnen.  
Elke woensdag op Plein Oost, van 
Broeckhovenlaan 4a, van 16.30 uur 
tot 18.30 uur. u
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Oost

e gemeente heeft sinds kort 
op diverse invalswegen in 
onze wijk borden geplaatst 
waarop aangegeven staat 
dat er een buurtpreven-

tieteam actief is. In Oost is al enige 
jaren een preventieteam actief. Ons 
loopgebied is van de Watertoren tot 
de Oosterplas en van de Zuid Wil-
lemsvaart tot aan de Aa.
Wat doet het buurtpreventieteam? 
Zij letten op onveilige situaties om 
te voorkomen dat er onveiligheid 
of overlast ontstaat. Bijvoorbeeld: 
melden van zwerfafval of afval 
naast containers, kapotte straatver-
lichting en losliggende stoeptegels 
of overlast en hinder.
Wij melden problemen indien nodig 
direct bij de politie of de wijkagent, 
of bij stadstoezicht bij Handhaving.  

Meestal via de Buiten Beter -App.
Het belangrijkste is preventief zicht-
baar te zijn in de wijk, waarbij we 
onze gele hesjes dragen. We worden 
dan ook regelmatig door buurtbe-
woners aangesproken op onveilige 
situaties.

Het buurtpreventieteam is op zoek 
naar nieuwe teamleden!
Heb je tijd om 1 tot 1,5 uur per 
week ’s-avonds een rondje te 
lopen door de wijk, samen met 
een ander team- lid ( en eventueel 
met je hond ) en wil je een beetje 
beweging en sociaal contact heb-
ben, neem dan contact op met de 
coördinator Jan Cools ( 073 6139617) 
of via email: buurtpreventie-
teamoost@outlook.com.u
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Farent Vrijwillige 
Thuishulp zoekt:

ezellige groene vingers 
Een mevrouw (1973) in Den 
Bosch Oost is op zoek naar 
een gezellig iemand die 
haar kan helpen met haar 

tuinwerkzaamheden. Vanwege fy-
sieke klachten kan ze dit niet meer 
zelf…. Ben jij degene met groene 
vingers en hou je ervan om na het 
tuinieren nog samen koffie te drin-
ken dan is dit een mooie match!. 
Mevrouw ziet je graag komen!

Voor een reactie graag contact 
opnemen met Marion Leeijen van 
Farent 06-46752847 u

G

Er is altijd koffie, thee of een kleine 
versnapering te koop in ons Kof-
fiehuis. Op woensdag verkopen 
we van twee uur tot half vier verse 
pannenkoeken. Eens in de twee 
weken is op donderdag om zes uur 
het Sociaal Restaurant open, waar 
u voor €4,50 een driegangenmenu 
krijgt. (uiterlijk op woensdagoch-
tend aanmelden). Onze maaltijden 

zijn altijd vegetarisch en groten-
deels veganistisch.

U BENT OOK WELKOM BIJ DE 
SPECIALE ACTIVITEITEN:
Op 4 april:  ’s middags: pubquiz 
voor iedereen vanaf 12 jaar, entree 
2,00 euro per persoon. Leuke prij-
zen te winnen. Op 13 april: Tweede 
Paasdag, paaseieren zoeken voor de 

kinderen tot ( ongeveer) 8 jaar.
Op 15 april: Speurtocht in het thema 
“Piraten”, voor kinderen van groep 
5 t/m 8. 
Ergens in mei: ( datum nog niet 
precies bekend) schaapscheren.
Op 26 juni:  Kunstmarkt.

WILT U MEEDOEN AAN EEN VAN DE 
ACTIVITEITEN OF HEBT U GRAAG 
MEER INFORMATIE?
Telefoon: 0623910121, per mail:  
oosterhoeve@gmail.com, website:  
www.stichting-oosterhoeve.nl, 
Adres: Kinder- en zorgboerderij 
Oosterhoeve, IJsselsingel u

Activiteiten kinder- en 
zorgboerderij Oosterhoeve

    Wijkwerkplaats

Met het voorjaar voor de deur is het de juiste tijd om weer actief te 
worden! Vind je het leuk om iets te maken of te repareren? Kom dan 
eens kijken bij Wijkwerkplaats Oost.

We maken prachtige vogelhuisjes, versierd met mozaïek. De vogels 
vinden ze ook heel mooi. Op donderdagmiddag tekenen en schilde-
ren we en herstellen we kleding.Van maandag t/m donderdag kunt 
u meedoen op de houtwerkplaats en de reparatiewerkplaats. Voor de 
reparatiewerkplaats bent u zelfs meer dan welkom. Heeft u verstand van 
techniek? Kom dan eens langs om te kijken of u mee kunt helpen. Voor 
mensen uit de wijk repareren we bijvoorbeeld koffiezetters en rollators. 
Misschien heeft u juist geen verstand van techniek, maar wilt u iets 
laten repareren: kom gerust langs met spullen die misschien nog een 
tweede leven kunnen krijgen!
U kunt ook meehelpen in de keuken of andere praktische klusjes doen. 
We hebben tweede kans kleding en spulletjes voor een klein bedrag te 
koop. Het is altijd druk. U kunt de kleding gewoon passen.

Is er iets wat (bij) u past? U bent van harte welkom bij Wijkwerk-
plaats Oost. Wij zitten op Plein Oost aan de van Broeckhovenlaan 4a. 
Neem de linker ingang. Telefoon 06- 28 62 71 81 Open van maandag t/m 
donderdag van 9.00 – 16.30 uur u

Dankzij de steun en donaties vanuit de wijk heeft de Oosterhoeve in 
2019 weer veel moois kunnen realiseren. Zo kwam er met hulp van de 
firma Blueriq, een grote schildpaddenvijver. Ook kwamen er mooie gro-
te aquaria, zodat de schildpadjes in de winter wat meer ruimte hebben. 
Dankzij een bijdrage van het BAG-geld kon het servies en keukengerei 
worden vervangen. En natuurlijk zijn we druk geweest om te zorgen 
voor een mooi en verzorgd terrein. In 2020 proberen we van iedere dag 
weer een klein feestje te maken op de Oosterhoeve.

Buurderij maakt klimaatvriendelijk consumeren mogelijk!
Farent bestaat 1 jaar

Een jaar geleden ontstond de 
organisatie Farent uit een fusie 
tussen Welzijnswerk Divers en 
Juvans maatschappelijk werk 
en dienstverlening. 

Farent is met 250 beroepskrach-
ten en ruim 1000 vrijwilligers 
actief in de regio ’s-Hertogen-
bosch, De Meierij en Midden-
Brabant. In ´s-Hertogenbosch is 
Farent op verschillende manieren 
aanwezig en actief voor de be-
woners in wijken. De medewer-
kers van Farent werken samen in 
het Buurtteam, PowerUp073 en 
Koo-Wijkpleinen (Oost-Hintham 
De Kiek: Dageraadsweg 39).

Meer informatie vindt u op de 
website: farent.nl u

U
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Basisschool de Oberon leeg. 
Einde van een tijdperk.

3Allerlei

door Piet van den Boom

Klusbedrijf Van de Oetelaar  stond 
er op de zijkant van een busje. 
Als je dat leest, dan denk je toch 
niet: die heet eigenlijk ‘van de 
kikkeraar’. Het woord ‘oetel’ 
heeft namelijk niks met kikkers te 
maken (met excuus aan wie van 
tradities houdt).

et woord ‘oetel’ bestond 
al in de Middeleeuwen. 
Den Bosch was toen een 
voorname stad. Bijna de 
helft van de inwoners had 

iets met de kerk te maken. De St. 
Janskerk en de vele kloosters gaven 
de stad aanzien en welvaart. Er 
was volop werk voor vaklieden als 
metselaars, timmerlui, schilders, 
glazeniers, borduurders en zo 

meer. Onze beroemde Jeroen Bosch 
deed net als zijn vader en broer veel 
werk voor kerk en geestelijkheid. 
Daarnaast was er werk in de land-
bouw, de handel en de wolindus-
trie. Alle vaklieden waren verplicht 
aangesloten bij de gilden. Zij 
beschermden hun belangen en hun 
prijzen lagen veel te hoog voor de 
gewone mensen. Wie een klusje 
te doen had aan zijn huis, schuur 
of kar moest het zelf opknappen 
of kon een beroep doen op een 
handige klusjesman in de buurt.  
Klussen heette in die tijd oetelen, 
een klusjesman of dagloner was een 
oetelaar. Er waren heel wat Bossche-
naren die zo aan de kost kwamen, 
maar ze hadden niks te vertellen 
in de stad. Behalve met Carnaval, 
wanneer de gewone man voor drie 
dagen de scepter zwaaide. Daar 

kwam de geuzennaam vandaan: 
het sjieke´s-Hertogenbosch werd 
Oeteldonk ofwel  Klusjemannen-
stad.

Hoe iemand ooit die kikker be-
dacht heeft? Den Bosch was een 
natte stad. De omgeving stond 
rond carnaval vaak nog blank 
door het overstromen van Maas, 
Dommel en Aa. Kikkers moeten er 
volop geweest zijn. ’s Nachts klonk 
door het moerasland hun vrolijke 
en luidruchtige gekwaak. Ook de 
Bosschenaren hielden het graag nat 
met carnaval, en ze zongen en toe-
terden ’s nachts hard en niet altijd 
even mooi. Dus toch wel een beetje 
kikkermoeras… 

Reageren? stuur uw reactie naar 
redactie@wijkkrantoost.nl u

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

Oost

door Marie-France Vissers

Sinds afgelopen januari zijn de 
leerlingen van de Oberon ver-
huisd naar het gebouw van de 
Aquamarijn. In augustus zijn deze 
twee scholen al gefuseerd, maar 
vanaf nu vormen ze ook fysiek 
één school: Kindcentrum aan de 
Oosterplas. Het samengaan in het 
gebouw van de vroegere Aqua-
marijn is een tijdelijke oplossing. 
Het is de bedoeling dat er binnen 
twee jaar een gloednieuwe school 
komt te staan op het terrein van 
de voormalige Oberon. 

Wie na de Kerstvakantie langs 
basisschool De Oberon liep is het 
misschien al opgevallen. De klassen 
zijn leeg, geen kleurige tekeningen 
meer aan het raam. Het einde van 
een tijdperk, zegt ook Wim Zoete. 
Hij werkte meer dan 40 jaar voor de 
Oberon, eerst als leerkracht en later 
als intern begeleider. In die jaren 
heeft hij de school op verschillende 
manieren zien veranderen. “De 
school begon in 1961 als Norbertus-
school, opgericht door Henk van 
Lith. De meeste mensen zullen hem 
nog kennen als ‘meneer van Lith’. 
Zo werd in die tijd een directeur 
aangesproken.” De school had een 
katholieke grondslag. “Er werd in 
die tijd gebeden in de klas, maar 
meneer van Lith ging ook voor in 
het gebed aan het begin van verga-
deringen”, vertelt Zoete. “Het was 

een school voor nette mensen met 
een duidelijke wijkfunctie. Meneer 
van Lith was een verbinder.” Hij re-
gelde bijvoorbeeld dat kinderen uit 
de wijk de eerste heilige communie 
konden doen en hij was voortrekker 
van festiviteiten op het schoolplein 
buiten schooltijd om. “In die zin 
was hij zijn tijd vooruit. We vierden 
al samen koninginnedag met spel-
letjes voor buurtgenoten nog voor-
dat het een landelijk feest werd.”

NORBERSTUSSCHOOL WORDT 
OBERON
In de jaren negentig kreeg de 
Norbertusschool concurrentie van 
de Aquamarijn. Deze kwam in het 
gebouw waar voorheen de MAVO 
gevestigd was. Ze werden directe 
buren. Dit had volgens Zoete  ef-
fect op het leerlingenaantal van 
de Norbertusschool. “Er was ineens 
een keuze voor ouders. Hoewel we 
al lang geen strenge katholieke 
school meer waren werkten we wel 
met een relatief oud team. Er was 
weinig verjonging en vernieuwing 
in ons onderwijs. De Aquamarijn 
was in dat opzicht het tegenover-
gestelde. De montessorischool heeft 
een andere kijk op onderwijs. Veel 
ouders sprak dat aan. We hebben 
de leerlingenaantallen sinds die tijd 
wel zien dalen.” 

HOOGTIJDAGEN MET 23 KLASSEN
In 2005 kwam er toch nog een ople-
ving. Leerlingen, ouders, het team 

en het schoolbestuur wilden uit-
drukking geven aan waar de school 
voor stond: openstaan voor de ont-
moeting met andere godsdiensten 
en levensbeschouwingen. Er kwam 
een naamswijziging. Sinds dat 
jaar heette de school ‘Oberon’. De 
school werd opgeknapt en er werd 
een reclamecampagne gevoerd. 
De leerlingaantallen gingen weer 
wat omhoog, maar ze zijn nooit 
meer op het oude niveau gekomen. 
“In de hoogtijdagen hadden wij 
23 klassen. Ik had zelfs wel eens 
een klas met 41 leerlingen”, vertelt 
Zoete. Een schril contrast met de 
afgelopen jaren. Er zijn nog maar 
vier combinatieklassen over. Vanaf 1 
februari nog maar drie. “De laatste 
jaren was de Oberon juist heel ge-
schikt voor leerlingen die wat extra 
aandacht nodig hebben. De klassen 
zijn klein, er is veel aandacht voor 
de individuele leerling. In dat op-
zicht kon de Oberon echt passend 

onderwijs bieden. Hoe dit verder 
gaat na de fusie en de verhuizing 
is niet te voorzien. De intenties van 
de directeur en het team zijn in 
ieder geval goed. We voelen ons 
heel erg welkom in het gebouw van 
de Aquamarijn en bij onze nieuwe 
collega’s. We zijn blij dat een stukje 
Oberon kan voortbestaan.”

De reactie van Wijkkrant Oost is 
benieuwd of er bijzondere verhalen 
te vertellen zijn over de vroegere 

Norbertusschool/de Oberon. Heb je 
een mooie anekdote? Een verhaal 
over verschillende generaties die 
naar deze school gingen? Of iets 
anders over de school dat het 
vermelden waard is? Stuur een 
bericht naar de redactie: redactie@
wijkkrantoost.nl
Wie weet plaatsen we jouw verhaal 
in de volgende editie van de Wijk-
krant Oost.u

Redactielid Marie-France: vliegende keep

inds vorig jaar help ik de redactie van Wijkkrant Oost met het 
schrijven van artikelen. Voornamelijk over jeugd, school en 
verkeer. Dit doe ik net als alle andere redactieleden vrijwillig. 
Ik noem mezelf ‘vliegende keep’, omdat ik niet voor iedere 
editie bijdragen kan leveren. In het dagelijkse leven ben ik 

moeder van drie jonge kinderen en werk ik parttime als communicatie-
adviseur. In de wijk zet ik mij in voor veilig verkeer en verleen ik hand-
en spandiensten op de school van onze kinderen. 
Doe jij ook vrijwilligerswerk? Help jij mensen in de wijk? Of vind je het 
leuk om een bijdrage te leveren aan de (goed gelezen) Wijkkrant? 
Laat het mij weten via: 
redactie@wijkkrantoost.nl of marie@marieschrijft.nl u    

Toekomst Annapark 

De afgelopen maanden is er veel 
te doen geweest over de moge-
lijke bouw van 16 appartemen-
ten in het Annapark (Hintham). 
Wethouder Roy Geerts (Rosmalens 
Belang) heeft hierover eind 2019 
een voorstel ingediend. Dankzij 
inspanningen van omwonenden 
en de Bossche Groenen zijn de 
plannen voorlopig van de baan. 
Maar het laatste woord is er nog 
niet over gezegd.

Begin januari was er een commis-
sievergadering waarin de plannen 
van de wethouder besproken zou-

den worden. Hem was verzocht met 
alternatieven te komen. Op welke 
andere plekken in onze gemeente 
zouden die 16 appartementen 
gerealiseerd kunnen worden? De 
wethouder kwam niet met alterna-
tieven en dus werd het onderwerp 
van de agenda gehaald. “Het was 
slikken, of stikken”, aldus Judith 
Hendrickx van de Bossche Groenen. 
En daar ging het merendeel van de 
Bossche politiek niet mee akkoord. 
De plannen zijn hiermee (voorlopig) 
van de baan. “Ga maar opnieuw 
naar de tekentafel en overleg 
vooral met de omwonenden”, is de 
opdracht die hij meekreeg van de 
gemeenteraad.
Of de wethouder bij de volgende 

raadsvergadering wel met alterna-
tieven komt is bij het ter perse gaan 
van deze krant nog niet duidelijk. 
Wat wel duidelijk is dat de Bos-
sche Groenen een motie gaan 
indienen om de plannen definitief 
van tafel te halen. “Er zijn wat ons 
betreft nog voldoende plekken in 
de gemeente waar die 16 woningen 
kunnen gebouwd kunnen worden. 
Onze stadsparken hebben een be-
langrijke functie. Het zijn de longen 
van onze stad en die moeten niet 
volgebouwd worden.”
In de volgende Wijkkrant  meer over 
het vervolg van deze kwestie. u

Oeteldonk een kikkermoeras? Echt niet!

H
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4 Kinderen / Jongeren

OP DE LANGE LATTEN
Geen polonaise voor Sara en Jasmijn 
met carnaval. Zij gaan skiën! Dit is 
een jaarlijks terugkerende traditie. 
Met de hele familie naar de sneeuw 
in Frankrijk. Wat daar zo leuk aan 
is? “Dat je het samen doet”, zegt 
Jasmijn zonder twijfel. “Ik ski nooit 
alleen, maar altijd met mijn nichtje 
Sara, mijn zusje, neefje en heel veel 
andere familie. Zelfs opa en oma 
gaan nog mee de piste af.” Carnaval 
mist ze geen moment als ze op de 
lange latten staat. Eén keer skiën 
overslaan om carnaval te vieren zou 
ze nog wel aandurven, maar vaker 
niet. “Anders verleer ik het skiën.” 
De twee nichtjes vieren overigens wel 
ieder jaar één ochtend carnaval op 

school. Dat gaan ze er helemaal voor. 
“Vorig jaar waren we Oeteldonkse 
cheerleaders. Dat was wel echt leuk!”

CARNAVAL IN MAASTRICHT
Niet alleen in Oeteldonk kunnen ze 
goed carnaval vieren. Zusjes Livia 
en Annelin reizen ieder jaar naar 
Maastricht om daar met confetti 
te strooien. Ze vinden carnaval in 
‘Mestreech’ vooral heel leuk omdat 
je daar zelf mag kiezen wat je aan 
doet. En wat doen ze dan aan?  “Al-
tijd iets anders!”, zegt Livia.
“Meestal zelfbedacht en gemaakt. 
Of we kopen ergens een gekke jurk 
waar we dan weer iets bijzonders 
van maken. En we worden we ook 
altijd mooi geschminkt.” Dat ze car-
naval in Maastricht vieren komt door 
hun moeder. Die is daar geboren en 
viert het haar hele leven al. De mei-
den gaan mee vanaf hun eerste jaar. 
Het is ze letterlijk met de paplepel 
ingegoten. Ze gaan dan ook alle 
dagen op stap. “Met papa, mama en 
een hele groep vrienden die we ieder 
jaar met carnaval zien. We spelen, 
zingen, feesten (en snoepen) de hele 
dag.”
 
ER GAAT NIETS BOVEN OETELDONK
Joyce viert naar eigen zeggen al 

‘sinds jaar en dag’ carnaval samen 
met haar zus. Zij woont in Haarlem, 

maar tijdens carnaval bivakkeert ze 
vier dagen bij Joyce. “We halen wor-
stenbroodjes, eieren, spek, bier en 
paracetamol in huis. Die dagen leven 
we weer als tijdens onze studenten-
tijd. Het is een echte traditie waar 
niemand tussenkomt!” Het leukste 
aan carnaval vindt Joyce toch wel 
dat je zoveel (oude) bekenden 
tegenkomt. “Het lijkt soms één grote 
reünie. Tegelijkertijd kun je ook 
zoveel plezier hebben met mensen 
die je nog nooit ontmoet hebt.” Dat 
ze nooit weet hoe de dag eruit gaat 
zien vindt ze ook heerlijk. 
“We plannen niets, blijven hangen 
waar het gezellig is en gaan verder 
als we het weer gezien hebben.” Een 
afspraak maken met Joyce tijdens de 
carnaval is dan ook kansloos. u

Drie keer carnaval in (en uit) de wijk....

Oost

Basisschool Het Rondeel kijkt 
terug op een mooi 2019 en is weer 
vol energie aan het nieuwe jaar 
begonnen. Er staan weer tal van 
mooie activiteiten op het pro-
gramma.

CARNAVALSOPTOCHT
In de middenbouw en bovenbouw 
werken we twee middagen per 
week in ateliers. Deze zullen in de 
komende periode in het teken staan 
van carnaval. Er zal in groepjes 
worden gewerkt aan voorbereiding 
van de carnavalsoptocht op vrijdag 
21 februari. In iedere groep wordt 
een bepaald thema uitgewerkt. 
Benieuwd naar de thema’s die ko-
men tijdens deze optocht? Kom dan 
kijken op vrijdag 21 februari!

IMC BASIS OP HET RONDEEL: NU 
ERVAREN WAT EEN BEROEP INHOUDT
De leerlingen van groep 7 en 8 

van het Rondeel zijn dit schooljaar 
gestart met het lesprogramma van 
IMC Basis. Zij krijgen wekelijks op 
woensdag les van vakexperts over 
verschillende beroepen en vakge-
bieden.  Dit lesprogramma is ont-
wikkeld om de kinderen al op jonge 
leeftijd enthousiast te maken over 
het bedrijfsleven en hun toekom-
stige studiekeuze of baan
In de eerste vier weken van het 
programma zijn de leerlingen aan 
de slag gegaan als journalist. Ze 
maakten een nieuwsitem voor DTV 
nieuws en de Bossche Omroep, 
schreven een krantenartikel en in-
terviewden mondhygiëniste Melek 
Altas tijdens een zelfgeorganiseerde 
persconferentie. Ze hielden een 
redactievergadering en oefenden 

met persfoto’s maken. 
Dit alles om een goed beeld te krij-
gen van het beroep van journalist.

EEN AANTAL LEERLINGEN 
AAN HET WOORD: 
Riley: ‘Het allerleukste vond ik in-
terviewen en foto´s maken. Het was 
super leerzaam. We leerden werken 
met perspectief en hoe het is om 
een journalist te zijn.’

Manar: ‘Ik vond fotograferen en 
mensen interviewen het leukst. We 
konden hier echt zelf mee aan de 
slag. Ik hoop nog een les van een 
bankier of iemand in de economie 
te krijgen want dat zou ik misschien 
willen worden.

Jalena: ‘Het leukste aan het vak 

journalistiek vond ik de les van de 
Kidsreporters waarin we aan de 
slag gingen met vogel- en kikker-
perspectief. Ook vond ik het heel 
tof om voor de camera van DTV 
Nieuws een item te maken. Samen 
met andere leerlingen maakten we 
een krant. Dit was heel leuk om te 
doen.  
Hind: ‘Ik heb leren fotograferen, 
filmen en een krant maken.’

Justin: ‘Ik vond journalistiek niet 
zo leuk, maar ik heb er wel veel van 

geleerd. Ik hoop het beroep voet-
baller te zien langskomen. 

MEEDOEN?
Het IMC Basis programma draait 
op vrijwillige inzet van enthousi-
aste beroepsprofessionals die hun 
liefde voor het vak door willen 
geven aan de leerlingen van groep 
7/8. Dit schooljaar worden er 
verschillende vakken behandeld 
zoals ondernemen, wetenschap, 
horeca en architectuur. Vindt u het 
leuk iets bij te dragen vanuit uw 
expertise? Neem contact op met 
lisa.verhaeghe@imcbasis.nl

Meer informatie vind je op de 
website: www.hetrondeel.nl en op 
Facebook:  
www.facebook.com/BSHetRondeel
Mailadres: info@hetrondeel.nl Tele-
foon: 073-8511333 u

Het Rondeel vol energie aan de slag in 2020

Start Kindertuin
Op 4 maart gaat bij de Graafse 
Akker de ‘Kindertuin’ weer 
beginnen! Alle kinderen vanaf 
6 jaar kunnen dan op woens-
dagmiddag leren tuinieren. 

We starten om 14.30 uur en ein-
digen om 16 uur. Je krijgt samen 
met een vriendje een eigen tuin-
tje waarin je groente en fruit kan 
verbouwen. We gaan ook knut-
selen of koken maar gewoon vrij 
spelen kan ook. Je hoeft er niet 
elke keer te zijn maar zo vaak 
mogelijk is fijn. Wil je meedoen? 
Kom dan 4 maart langs!

Gezocht: begeleiding Kindertuin
Weet je wat van tuinieren en 
vind je het leuk om kinderen iets 
te leren? We zoeken een bege-
leider voor de ‘Kindertuin’. Elke 
woensdagmiddag tussen 14.30 
en 16 uur verzorgen we activi-
teiten. Als je niet elke woensdag 
kan is dat geen probleem. Af en 
toe helpen zou al fijn zijn. Kom 
langs of mail sophie@transfar-
mers.nl u

Zestig leerlingen van basisschool 
de Kameleon, buurtbewoners en 
natuurorganisatie IVN hebben eind 
november een Tiny Forest geplant 
aan de Aartshertogenlaan. 

en Tiny Forest is een dicht-
begroeid, inheems bos ter 
grootte van een tennisbaan. 
Het is niet alleen een prettige 

en gezonde plek voor buurtbewo-
ners, maar ook voor vlinders, vogels, 
bijen en kleine zoogdieren. Het 
verbetert het klimaat en de biodiver-
siteit in de wijk, zorgt voor verkoe-
ling op warme dagen en waterber-
ging bij zware regenval. Naast het 
Tiny Forest komt er een buitenlokaal 
waar de kinderen les krijgen over de 
Nederlandse natuur. Ze worden op-
geleid tot tiny forest ranger. Rob van 
der Rijt, mede-initiatiefnemer van 
het Tiny Forest kijkt tevreden terug. 
“Ondanks het slechte weer hebben 
we toch met tientallen kinderen 
en vele buurtbewoners een mooi 

bosje gepland. Wat eerst een zwart 
modderveld was, moet dit voorjaar 
een prettige groene speelplek zijn. 
We zijn benieuwd wat de lente ons 
gaat brengen aan bloesem, blad 
en nieuwe diertjes.”  Dit project is 
mede mogelijk gemaakt dankzij een 
bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij, de gemeente, basisschool 

de Kameleon en de onmisbare inzet 
van buurtbewoners. IVN wil dat elke 
buurt een eigen minibos krijgt. Zo 
komt de natuur in steden steeds 
dichterbij.

Meer informatie op de website 
van het IVN: https://www.ivn.nl/
afdeling/s-hertogenbosch uE

Tiny Forest ‘Jeroen Boschje’ geplant
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Het doek valt na 
50 jaar voor 
de Trimmelaers.
 
door Mieke Verberne

Dit jaar zou trimclub de Trimmelaers 
50 jaar bestaan. In 1970 werd deze 
club opgericht door wijlen Theo 
Jonathans. Het aantal leden schom-
melde in de beginjaren tussen de 35 
en 40. 

e trimmers kwamen elke zon-
dagmorgen om half negen bij 
elkaar bij de parkeerplaats bij 
de Oosterplas. Onder leiding 

van een deskundige trainer werden de 
spieren van de deelnemers losgewerkt 
en daarna ging het hardlopend de plas 
rond. Van het gezamenlijke balspel na 
afloop werd de laatste jaren afgezien. 
De leeftijd van de trimmers liet dat niet 
meer toe.
De club bestond uit zeer trouwe deelne-
mers. De oudste, Dolf Kok, was van het 
begin af aan lid maar is nu, op 92-ja-
rige leeftijd, helaas niet meer in staat te 
sporten. Andere deelnemers waren ook 
al 20, 30, of meer dan 40 jaar lid. Het 
ledenaantal was weliswaar niet zo hoog 
meer als in het begin maar het was vrij 

stabiel. In de beginjaren van de club 
waren de leden vooral jonge mensen 
die soms zelfs hun kinderen meenamen 
om bij de Oosterplas aan hun conditie 
te werken. Naast het wekelijkse uurtje 
sport werden er ook andere activiteiten 
georganiseerd: een fietstocht, bowlen, 
een excursie of een etentje. 
Er was een hechte kern van trouwe 
leden en ook de trainers waren trouw. 
Maar langzaam maar zeker brokkelden 
het ledenaantal af. De redenen waren: 
blessures, ouderdomsklachten of tijd 

willen besteden aan andere interesses. 
Het werd moeilijk om jonge leden aan 
de club te binden. Toen er nog maar 
tien leden over waren, werd in 2019 het 
pijnlijke besluit genomen om te stop-
pen. Jammer maar onvermijdelijk. 
Eind december 2019 kwamen de leden 
en oud-leden voor de laatste keer bij 
elkaar. Al  wandelend rond de Ooster-
plas namen ze afscheid van elkaar en 
van de club. Eind maart volgt nog een 
afscheidslunch en dan zijn ‘de Trim-
melaers echt verleden tijd.u

Oost

De dagbehandeling voor jonge 
mensen met dementie (JMD) van 
Vivent bestond november tien 
jaar. Vivent vierde dit jublieum 
met een feestweek voor de cliën-
ten. Zo zijn we gaan wandelen 
onder begeleiding van een gids, 
zijn we naar een tentoonstelling 
geweest en  hebben we samen 
gegeten. 

In november 2009 startte Vivent 
met JMD. Destijds was het echt 
pionieren. De eerste cliënten waren 
nog jong, stonden midden in het 
leven en zochten meer interac-
tie, ondersteuning en vooral ook 

beweging. We zijn gestart met een 
speciaal programma JMD. Door 
kennis en scholing ontwikkelden we 
onze deskundigheid in de loop der 
jaren. Voor regio ’s-Hertogenbosch 
biedt Vivent als enige dagbehande-
ling JMD.

VOOR CLIENTEN EN 
MANTELZORGERS
‘Ik kwam alleen voor een rondlei-
ding’ ,vertelt de heer Willemen. 
‘Binnen het uur wilde ik echter 
hierheen voor mijn behandeling. 
Juist de ervaringen delen met je 
lotgenoten in de groep, daar kun 
je van leren. Je voelt je hier veilig 

en geaccepteerd zoals je nu bent. 
Ik wilde graag bij mezelf blijven, 
sociaal blijven. Samen met mijn 
begeleider hebben we een behan-
delplan gemaakt waarin mijn eigen 
doelen zijn opgenomen.’

‘De zorg van mijn vrouw is op dit 
moment eigenlijk een combinatie 
van dagbehandeling en mantel-
zorg’, vertelt de heer Franken. ‘Ik 
sta er dus niet alleen voor. Ik ben 

gestopt met werken om haar goed 
te kunnen ondersteunen en rust en 
regelmaat te kunnen bieden. Bij de 
dagbehandeling kan mijn vrouw 
haar ei kwijt en wordt ze gestimu-
leerd. Op die dagen heb ik rust om 
de accu weer op te laden. Iemand 
met dementie vraagt veel aandacht 
en je moet je daar compleet op 
kunnen richten.’

DAGBEHANDELING
Bij Vivent Dagbehandeling kijken 
we wat u nog wel kunt en waar u 
misschien wat steun kunt gebrui-
ken. Deze steun bieden we in de 
vorm van activiteiten en behande-

ling. De behandelaren van Vivent 
zoals psycholoog, fysiotherapeut, 
ergotherapeut en logopedist kun-
nen door de begeleiders van de 
dagbehandeling op ieder moment 
ingeschakeld worden. Samen met 
de cliënt maken zij een behan-
delplan. Dit plan gaat uit van de 
wensen en behoeften van de cliënt 
en zijn of haar familie. Een goede 
dagstructuur is daarbij van belang. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de 
website van Vivent: www.vivent.nl 
bij nieuws en dementie. u

Meer bewegen? 
Ben je op zoek naar gezonde leef-
stijl? Wil je een gezellige en leuke 
(beweeg)activiteit in de buurt? 
Maak dan een afspraak met de 
buurtsportcoach. 

Samen kijken we naar wat je be-
langrijk en leuk vindt. Je kunt dan 
kiezen uit een ruim aanbod aan 
activiteiten in de nieuwe sport- en 
beweeggids 
Wil je een afspraak maken of graag 
de gids ontvangen, bel dan naar 
José van den Broek 06-52584108.

YOGA
Yoga is niet prestatiegericht. Je 
hoeft er niet lenig voor te zijn maar 
het bevordert wel de soepelheid van 
het lichaam. In elke yogales voer 
je een aantal yogahoudingen uit. 
Alle houdingen hebben als doel de 
organen, de klieren, de gewrichten, 
het zenuwstelsel, de bloedvaten en 
het evenwicht beter te laten functi-
oneren. 
Lijkt het je wat? Je mag drie gratis 
proeflessen volgen. Kom dan op 
maandag naar wijkcentrum de 
Stolp, Rijnstraat 497, 5215 EJ ’s-
Hertogenbosch. Een deskundige 
yogadocente geeft twee lessen. 
Maandag van 09.30 - 10.30 uur en 

van 10.30 - 11.30 uur.
Aan het einde koffie/thee voor de 
deelnemers die dit wensen. Kosten 
per les 3,95 euro 
Voor aanmelding en informatie bel 
je naar buurtsportcoach José van 
den Broek 06-52584108. 

WANDELEN IN DE WIJK
Wil je actief zijn en jouw wijk nog 
beter ontdekken? Doe dan mee aan 
‘Wandelen in de wijk’. 
Van blokje om in de buurt tot 
rondje in de wijk. Gezellig samen of 
alleen aan de wandel. 
Je kiest je eigen afstand. Er zijn 
wandelingen van 3 tot 10 kilometer. 
Je wandelt wanneer het je uitkomt.
Plattegronden en routebeschrij-
vingen zijn gratis te leen bij de 
volgende startpunten: 
EasyActive (Rijnstraat 224), Groen-
Rijk (Graafseweg 244),Sociaal 

Cultureel Centrum de Biechten (Vin-
cent van Goghlaan 1) 
Door zoveel mogelijk te wandelen 
kun je een spaarkaart vullen. Bij een 
volle spaarkaart (zes routes) ont-
vang je een presentje van ´S-PORT. 

DUOFIETSEN
Met z’n tweeën naast elkaar een 
mooie fietstocht maken op een fiets 
met trapondersteuning. 
Eén persoon trapt en stuurt en 
de andere persoon kan meetrap-
pen. Heerlijk samen buiten. Lekker 
in beweging en genieten van de 
mooie omgeving. En eventueel 
ergens koffiedrinken. Wil je vrijwil-
liger worden op een duofiets? Of 
wil je als gast graag samen met een 
vrijwilliger op pad op de duofiets?
Mail dan naar info@fietsmaatjes-
denbosch.nl of bel naar José van 
den Broek 06-52584108. u

Fietsmaatjes zoekt 
stalling voor duofietsen.
Fietsmaatjes Den Bosch verbindt vrijwilligers met mensen die om 
wat voor reden dan ook niet (meer) in staat zijn zelfstandig te 
fietsen maar het wel heel graag willen. Samen kunnen ze op een 
duofiets mooie tochtjes maken in en rond Den Bosch te maken. 
Bij een duofiets zitten berijder en gast naast elkaar waardoor het 
gemakkelijker is met elkaar te communiceren. Tot op heden maakt 
Fietsmaatjes gebruik van geleende fietsen van verpleeghuizen. Maar 
het streven is om over eigen fietsen te gaan beschikken die dan in 
iedere wijk in Den Bosch gestald gaan worden. 

Een aanvraag bij het Maatschappelijk Initiatievenfonds had succes. We 
hebben twee fietsen  kunnen aanschaffen. Een fiets komt in onze wijk 
te staan. Daarvoor is er wel een overdekte stalling nodig. Fietsmaatjes 
is daarom op zoek naar een overdekte stalling, garage, schuur, of iets 
dergelijks. Omdat duofietsen trapondersteuning hebben moet er elek-
triciteit aanwezig zijn om de accu’s op te laden. Verder is het belangrijk 
dat de geregistreerde vrijwilligers een sleutel krijgen zodat ze altijd 
terecht kunnen om met hun gast te gaan fietsen. 

Hebt u een leegstaande garage of bergruimte of heeft u een tip, dan 
willen we daar graag met u over in gesprek. Neem contact op met 06 
36533432 of mail naar info@fietsmaatjesdenbosch.nl
Zie ook: www.fietsmaatjesdenbosch.nl u

Tien jaar Vivent Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie
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LOSSE WEEKENDACTIVITEITEN 

Februari:
Vrijdag    07 februari  
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag 15 februari  
Carnavalsknutselen* 10.30 – 12.00 u
Vrijdag 21 februari  
Carnavalsavond 20.00 – 00.30 u
Zaterdag 22 februari  
Familiecarnaval 13.11 – 17.11 u

Maart:
Vrijdag  06 maart  
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag  13 maart  
Kinderdisco 18.30 - 20.00 u
Zaterdag 28 maart  
Doedag*  10.30 - 12.00 u
Zondag  29 maart  
Rommelmarkt 11.00 - 14.30 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  14.45u – 16.00u  
Kinderknutselclub 5 t/m 12 jaar
Donderdag 18.30u – 19.30u  
Kinderdansgroep  vanaf 6 jaar

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.

CARNAVAL BUURTHUIS GRAAFSE-
WIJK NOORD
Vrijdag  21 februari: 
Carnavalsopwérmer: van 20.00 tot 
00.30 uur
Gezellige avond voor jong en oud 
met diverse artiesten m.m.v. Disco-
theek El Loco
en CV Knoidum.

Zaterdag 22 februari: 
Familiecarnaval: van 13.11 tot 17.11 
uur
Een gezellige middag voor het hele 
gezin met o.a. diverse spelletjes 
voor de kinderen, aparte kinder-
hoek en schminken. De muziek deze 
middag wordt verzorgd door disco-
theek El Loco.

ROMMELMARKT 
Op zondag 29 maart a.s. organi-
seert Werkgroep Graafsewijk Noord 
weer een rommelmarkt van 11.00 
– 14.30 uur. De entree bedraagt € 
0.50 vanaf 16 jaar.
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan het vrijwillig jeugd- en 
jongerenwerk in de Graafsewijk 
Noord.

BEWEEG U FIT: 
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 of kijk op 
www.s-port.nl u

 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

 Activiteiten Jongerencentrum Zuid Oost
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Toneelgroep MaandaG bestaat 30 
jaar. Sinds 2019 repeteert de groep 
in de voormalige school aan de 
Lucas van Leydenstraat. De groep 
wordt geregisseerd door Jan van 
der Els.
Voor 2020 staat een eigentijds 
stuk op het programma: ‘Pension 
De Richel’. Het stuk, geschreven 
door Ton Davids, is een blijspel 
met verrassende humor waarin 
ook de triestheid van het daklo-
zenbestaan belicht wordt.

en opvanghuis voor dak- 
en thuislozen midden in 
een woonwijk. Rika schuimt 
de straten af met haar win-

kelwagentje, Eduard is een gesjees-
de toneelspeler die aan de drank 

is, Jotie is een drugsverslaafde en 
aankomend dichter, Wanda speelt 
de hoer en Bennie leeft voorname-
lijk op alcohol. ‘Pension De Richel’ 
wordt bestuurd door Toos, bijge-
staan door vrijwilligster Pien.
Buurvrouw Meerman spreekt na-
mens de buurt en wil het pension 
laten sluiten. Het bestemmingsplan 
van de gemeente is haar belang-
rijkste wapen. Pien blijkt met haar 
werk als vrijwilligster een geheime 
bedoeling te hebben. De individue-
le talenten van de zwervers lijken in 
deze situatie de redding te zijn van 
‘Pension De Richel’. Hoewel, dan is 
het geen pension meer.....

’Pension De Richel’ wordt gespeeld 
in Buurthuis Graafsewijk- Noord, 

Lucas van Leydenstraat 27, Den 
Bosch.
vrijdag 13 en zaterdag 14 maart: 
20.00,
zondag 15 maart: 14.00 (matinee),
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart: 
20.00.
Entree 10 euro.

Kaarten zijn te bestellen via: 
wgn@home.nl of toneelgroepmaan-
dag@gmail.com
De eerste twee wijkbewoners/le-
zers van de wijkkrant die interesse 
hebben en reageren naar wgn@
home.nl krijgen twee vrijkaartjes 
voor de voorstelling. u
 

Toneelgroep MaandaG speelt: Pension De Richel
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Taalontmoetingen 
voor vrouwen

il jij je Nederlands 
oefenen? Bij de 
Taalontmoetingen 
oefen je Nederlands 

op een gezellige manier in een 
groep. Er wordt vooral veel met 
elkaar gepraat. Lezen en schrij-
ven doen we ook als je dat wil 
oefenen. In de taalontmoetingen 
komen allerlei thema’s aan bod: 
gezondheid, openbaar vervoer, 
boodschappen doen, activitei-
ten en vrijwilligerswerk.
De groepen zijn bedoeld voor 
vrouwen en worden begeleid 
door vrijwillige groepsleiders.

IEDERE DONDERDAG: 
BBS Aan de Aa, Acaciasingel 77
Zaal 1.02 Van 9.00 - 11.00 uur
De taalontmoetingen zijn gratis, 
je betaalt alleen voor koffie of 
thee.Deelnemers kunnen ook 
binnenlopen. Je hoeft je niet 
vooraf aan te melden.

Meedoen als deelnemer, of wil je 
misschien meehelpen?
Neem contact op met Sami Sezin 
06 15 44 61 30 | samisezin@
farent.nl u

Knutselclub Vrouwen aan de Aa
ilt u graag gezellig creatief bezig zijn? U bent welkom bij de knutselclub ‘Vrouwen aan de Aa’. 
Bij deze knutselclub voor volwassenen en ouderen worden verschillende dingen gedaan zoals; 3D 
kaarten maken, schilderen, breien/haken, diamond painting etc. Maar er is ook ruimte voor eigen 
initiatief!

Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur zitten we in BBS aan de Aa (Acaciasingel 77, 5213 VC). Deelname is gratis. 
Hebt u belangstelling? Loop een keer binnen bij de BBS op maandagochtend. u

10 jaar Zumba lessen 
bij Be on Dance!

De enthousiaste Bianca Schot-van 
der Steen startte 10 jaar geleden 
met haar eigen dansschool.De 
afgelopen jaren verzorgde ze 
diverse lessen die druk werden 
bezocht. Elke maandagavond 
geeft ze Zumba-les in wijkcen-
trum De Stolp aan een leuke en 
enthousiaste club leden. Sommi-
gen van hen zitten er al bij vanaf 
het eerste uur, anderen zijn in de 
loop van de jaren ingestapt. Er is 
altijd ruimte voor nieuwe leden! 
Aanmelden voor een gratis 
proefles Zumba kan via info@
beondance.nl of kijk voor meer 
info op www.beondance.nl u

Elke week zijn er volop activitei-
tenvoor jongeren in het jongeren-
centrum aan de Gestelseweg 2c. 

Op dinsdag en donderdagmiddag 
van 15.30 tot 17.00 is er huiswerkbe-
geleiding in ons jongerencentrum, 
hier kunnen jongeren werken aan 
school, een CV, of bijvoorbeeld 
zoeken naar een stage of baan. De 
jongerenwerker ondersteunt hen 
hierin.

Huiswerkbegeleiding  
Dinsdag   15.30 – 17.00u
Inloop (met quiz)  
Woensdag  18.00 – 20.00u
Huiswerkbegeleiding  
Donderdag 15.30 – 17.00u
Inloop    
Donderdag  18.00 – 20.00u
Lifestyle challenge  
Donderdag 18.30 – 20.00u
Inloop 15+   
Vrijdag  19.30 – 21.00u

Jongerencentrum Zuid Oost, 
Gestelseweg 2c
Meer weten? 
www.powerup073.nl u

Zomerschool 55+ genomineerd 
voor Help Nederland Vooruit

ent u de zomerschool voor Senioren in ’s-Hertogenbosch? Mis-
schien heeft u weleens mee gedaan met één van de 100 activiteiten 
die we nu al voor het elfde jaar aan gaan bieden..  
Nu is de zomerschool voor 55+ genomineerd voor de ING-campag-

ne Help Nederland vooruit. Dat betekent dat we een geldbedrag tussen de 
1000 en 5000 euro kunnen winnen om ook de komende zomerschool weer 
goed in de verf te zetten en voor iedereen betaalbaar te houden. We kun-
nen winnen door veel stemmen te verzamelen. Uw stem is dus belangrijk:   
Wilt u ons steunen? Ga dan vanaf 22 januari naar de website www.sasden-
bosch.nl en klik op de link om naar de stempagina te gaan. Alvast hartelijk 
dank en natuurlijk tot ziens tijdens de zomerschool 2020 van 13 tot en met 
31 juli.  Uw stem telt!
Meer informatie kunt u vinden op de website 
https://www.sasdenbosch.nl/index.php/zomerschool u

Onze buurt 
aardgasvrij !?

u 300 bewoners bij startbijeen
         komst op 4 november 2019
u 30 bewoners denken 
         actief mee
u 4 werkgroepen werken aan 
         ideeën en oplossingen

Noteer alvast:
Maandag 30 maart: derde buurt-
bijeenkomst, vanaf 19.30 uur in 
De Biechten u
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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.

Subsidie voor uw idee? 
Vanaf 1 januari kunt u twee nieuwe subsidies aanvragen. Deze zijn bedoeld om de samenleving te  

verbeteren en/of de sociale kwaliteit van ‘s-Hertogenbosch te versterken.

Wethouder Kâhya over de nieuwe 
subsidiemogelijkheden. “Een sociaal 
’s-Hertogenbosch maken we samen.  
Inwoners hebben vaak goede ideeën om hun 
buurt of wijk leefbaarder te maken en zoveel 
mogelijk buurtbewoners mee te laten doen. 
Hebt u een goed idee waar u samen met 
buurtgenoten aan wil werken? Dan helpen 
onze medewerkers u graag om dat idee te 
verwezenlijken. En met de nieuwe subsidies 
kunt u een financieel steuntje in de rug 
krijgen voor de uitvoering. Zo zorgen we 
samen voor een ’s-Hertogenbosch waar we 
prettig samenleven en oog hebben voor 
elkaar.” 

 Wat houdt de nieuwe subsidieregeling in?
 
De regeling bestaat uit twee delen. U kunt 
subsidie aanvragen voor: 
 
1 ‘Nieuw initiatief’ 

Hebt u een aanvullend of vernieuwend idee 
op sociaal maatschappelijk gebied? Vraag 
dan deze eenmalige subsidie aan. Wij 
helpen u graag op weg om samen met 
anderen het idee op te starten. Daarbij is 
het de bedoeling dat u het zelf in de lucht 
houdt.

2 ‘Right to challenge’

Denkt u dat u een sociaal maatschappelijke 
taak van de gemeente anders, beter en/of 
slimmer kunt aanpakken met hetzelfde 
budget? Ga dan een ‘Right to Challenge’ 
aan. U kunt een subsidie krijgen voor het 
uitvoeren van de taak. Ook denken we graag 
met u mee.
 
Wilt u meer weten:        
www.s-hertogenbosch.nl/nieuwe-initiatieven
www.s-hertogenbosch.nl/right-to-challenge

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, januari 2020

Editie Wijkkrant Oost
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Achter de voordeur:
8 uBij: 

KIMBERLY 
BAKKER 
EN JOH-
NNO VAN 
DER SLUIJS

Oost
door Maria Hornman

Ze zijn dolgelukkig met hun 
nieuwe huisje. Ook al heet het of-
ficieel een noodwoning. Niet meer 
hoeven bivakkeren bij familie. 
Eindelijk een eigen plek na een 
zoektocht van bijna drie jaar. 
Ze waren al bij voorbaat kans-
loos wanneer ze op een woning 
reageerden: niet lang genoeg 
ingeschreven en dus te laag op de 
wachtlijst. Met meer dan 26 te-
vergeefse reacties en een zoontje 
van twee jaar voldeden ze aan de 
criteria van woningcorporatie Za-
yaz voor een noodwoning. Vanaf 
november wonen ze hier. We zijn 
aan de Aartshertogenlaan achter 
de voordeur bij Kimberly Bakker 
(25) en Johnno van der Sluijs (27) 
en hun zoontje Johnno junior (2).

Alles is nieuw en ruikt nog nieuw. 
Nieuwe stoepen en nieuw aange-
legde parkeerplaatsen. De woningen 
zijn nog niet via Google Maps te 
vinden en ook de post en de taxi 
hebben nog moeite met het vinden 
van de nieuwe locatie. De twintig 
nieuwe noodwoningen op de brede 
groenstrook tussen de Aartsherto-
genlaan en de Pieter Breughelstraat 
kijken uit op het pas aangeplante 
Tiny Forest. Dat ziet er eerlijk gezegd 
nog een beetje zielig uit. Kimberly: 
We raakten snel aan de praat met de 
mensen aan de overkant. Iedereen 
is vriendelijk. Ik voelde me meteen 

thuis’. Johnno, (waaraan je hoort 
dat hij een rasechte Utrechter is): 
‘Ja maar dat is echt Den Bosch. Dit 
is de vriendelijkste stad van het 
land’. Kimberly: veel buurtbewoners 
hebben een hond en vinden het wel 
jammer dat ze hun vaste hondenuit-
laatroute zijn kwijtgeraakt. 

EEN BIJZONDER STEL
Alle nieuwe bewoners hebben op 
dezelfde dag de sleutel gekregen en 
begonnen allemaal tegelijk te klus-
sen. Zo’n gezamenlijke start geeft 
een band en maakt het leggen van 
contact gemakkelijk. Kimberly en 
Johnno vinden de locatie van de hui-
zen ideaal: vlakbij de IJzeren Vrouw, 
Station Oost en het centrum. 
Kimberly is in Den Bosch opgegroeid 
en heeft hier haar schoolopleiding 
gedaan. Zij en Johnno zijn een 
bijzonder stel. Ze kennen elkaar al 
12 jaar. Ze kregen verkering toen 
Kimberly 13 was en Johnno 15.  Hij 
woonde toen in Utrecht maar kwam 
wekelijks naar Den Bosch. Ze hebben 
enkele jaren in België gewoond. In 
de Ardennen, vlakbij de grens van 
Luxemburg. Kimberly: ‘We had-
den daar nog minder woonruimte 
dan hier en in het begin kon ik niet 
meer dan ‘oui’ en ‘non’ in het Frans. 
We leerden de taal snel want je 
kunt daar echt niet met Nederlands 
terecht.

GEEN LAST VAN 
DE STIKSTOF-
CRISIS
Johnno heeft een 
baan als pane-
lenbouwer bij 
een groot bedrijf. 
‘We zetten allerlei 
soorten panden 
neer en meestal 
hoeft alleen de 
loodgieter en de elektricien nog te 
komen. Wij hebben geen last van 
de stikstofcrisis en mogen gewoon 
doorbouwen. Dat komt doordat alle 
panelen in de fabriek worden ver-
vaardigd.’ Kimberly heeft een baan 
gevonden in een winkel in de bin-
nenstad en dat bevalt haar prima. 
Ze leiden een ander soort leven dan 
veel van hun leeftijdgenoten. Missen 
ze die vrijheid en bijvoorbeeld het 
’feesten’ niet? ‘Johnno: ‘Oh maar dat 
hebben wij ook allemaal gedaan. We 
blijven twee keer per jaar naar een 
festival van hardcore muziek gaan 
en dan feesten we de hele dag en 
nacht door.’ Volgens Johnno is het 
publiek op zo’n festival heel relaxed 
en vriendelijk. Dit staat in grote 
tegenstelling tot de muziek, die 
nogal agressief overkomt. Kimberly: 
‘Niet iedereen houdt ervan. Je bent 
met een groep liefhebbers die elkaar 
telkens weer treffen op die festivals 
en dat schept een band.’

HET PUTHUIS OP DE VOORDEUR
Ondertussen speelt kleine Johnno 
rustig met zijn duplo en probeert af 
en toe op een grappige manier con-
tact te maken. Blij dat hij nog niet 
naar bed hoeft omdat zijn ouders 
in gesprek zijn. Kimberly wil hem 
binnenkort meenemen naar John de 
kapper in de Pieter Breughelstraat. 
In de hoop dat deze Johnno over zijn 
angst voor kappers heen helpt. An-
ders wordt het maar een staartje als 
zijn haar te lang wordt.  Bij het weg-
gaan wijst Kimberly op de voordeur. 
Daarop is een grote sticker bevestigd 
met een gestileerde afbeelding 
van het Puthuis en het Onze-Lieve-
Vrouwehuisje. Iedere voordeur van 
de twintig woningen heeft een 
andere afbeelding. Johnno: ‘Ik wist 
eerst niet wat het voorstelde en nu ik 
het wel weet vind ik dat erg leuk op 
onze voordeur.’ Dat maakt hem weer 
een beetje meer Bosschenaar. Achter 
de voordeur bij: Kimberly Bakker en 
Johnno van der Sluijs u

Oproep!
Wilt u iemand 
bedanken en een 
taart bezorgen? 

Meld het de 
redactie.

Dank-

je Wel

Bedankt 
Marie van Herpen
ls iemand de taart verdient is dat 
wel Marie van Herpen. Bijna 40 
jaar heeft zij kinderen en volwas-
senen geleerd om iets moois te 
maken van allerlei soorten materi-
aal. Papier, klei, verf, stof, draad, 
niets had geheimen voor Marie.

at creatieve werk vond 
eerst plaats in het Sluske 
en later in de BBS aan de 
Aa. In het Sluske gaf Toon 

van de Kerkhof handvaardigheid 
voor kinderen uit de buurt. Voor de 
kinderoptocht van carnaval maak-
ten de kinderen prachtige creaties. 
Ze wonnen er verschillende keren 
een prijs mee. Toen Toon problemen 
kreeg met zijn gezondheid kwam 
Marie in beeld. Drie avonden in de 
week ging zij met kinderen creatief 
aan de slag. Tijdens de school-
vakantie organiseerden ze een 
creatieve week, die vaak afgesloten 
werd met een reisje naar de Efteling. 
Voor veel kinderen een te duur uit-
stapje maar Marie sprokkelde altijd 
wel weer geld bij elkaar.
Toen Toon meer tijd ging besteden 
aan de Wijkwerkplaats, ging Marie 
alleen verder. Ze volgde cursussen 
en workshops om nieuwe technieken 
te leren en bracht die vervolgens 
over aan haar kinderen en ook aan 
een groep volwassenen. Er was 
soms tegenslag: problemen met de 
locatie of de financiën. Maar Marie 
was onverzettelijk en wist de dingen 
altijd weer voor elkaar te krijgen. 
Ze deed het immers voor ‘haar’ kin-
deren. Haar directe aanpak en haar 

duidelijke mening vielen niet altijd 
in goede aarde. Maar toch kreeg ze 
veel steun voor haar vrijwilligers-
werk. In 2010 kreeg ze een konink-
lijke onderscheiding. Dat was een 
complete verrassing voor Marie. Er 
werd een feest voor haar georgani-
seerd en tientallen mensen kwamen 
haar feliciteren. Marie is nu 77 en 
heeft besloten om te stoppen. Dat 
ging niet helemaal van harte. Maar 
door omstandigheden is het plezier 
in haar werk niet meer aanwezig. 
Tijdens een mooie afscheidsbijeen-
komst kreeg ze de taart uit handen 
van wijkmanager Paul Hilgers. 
Met toespraakje en een kerstboom 
vol met persoonlijke wensen en 
cadeautjes.  De kinderen die nog bij 
haar op ‘de club’ zaten waren erg 
verdrietig toen ze hoorden van haar 
besluit. Marie gaat, dank zij enkele 

donaties, nog een keer met deze 
club kinderen naar de Efteling. 
 Marie blijft vrijwilliger bij de speel-
goedbeurs van Vincentius. Ook blijft 
ze betrokken bij de Kerstmaaltijd en 
de Zonnebloem. Ze gaat kijken of ze 
vrijwilligerswerk bij Wijkwerkplaats 
Oost kan gaan doen. Want 77 jaar 
is nog veel te jong om achter de 
geraniums te gaan zitten.

Marie wil graag alle mensen be-
danken die haar altijd door dik en 
dun gesteund hebben. Die mensen 
zal ze nooit vergeten en ze wil 
ook proberen daar contact mee te 
blijven houden. u
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Sòtò spruitjes, een smakelijke maaltijdsoep.
door Marjan Vonk

De winter is niet de meest actieve 
periode in de tuin. Af en toe kijken 
we even. Loopt de regenwateraf-
voer van ons kasje door? Komt de 
knoflook al op? We oogsten boeren-
kool of wat stengels prei. We bekij-
ken de zadencatalogus en maken 
plannen voor het volgende jaar.

 
e willen wat minder 
werk en gaan minder 
groente telen en meer 
bloemen. Die moeten 

dan wel weinig onderhoud vragen. 
We bestellen minder aardappelen 
en gaan ook geen spruitjes meer 
planten. Daar valt de oogst altijd 
van tegen op onze zanderige grond. 
Plannen maken is leuk. Dan denk je 
nog niet aan het werk dat een veran-
dering in de tuin met zich meebrengt. 
Moeten we het pad verleggen? Ja 
eigenlijk wel. Dan kunnen we links en 
rechts daarvan vaste planten laten 
groeien. Dat zou mooi aansluiten bij 
ons terrasje. Maar wat een klus.Afge-
lopen nazomer hebben we met flinke 
korting bijna veertig uitgebloeide 
lavendelplanten gekocht.  Bevrijd 
uit hun nauwe potje gingen ze in de 
volle grond weer bloeien. Tot en met 
november hebben we genoten van 
de heerlijke geur. De laatste spruitjes 
hebben we in december geoogst. 
Daar heb ik een Indonesische sòtò van 
gemaakt. Een oosterse maaltijdsoep 
met een oer-Nederlandse groente. 

NODIG VOOR 4 PERSONEN
Bakje sajoer boontjes uit de super-
markt, 2 eetlepels olie, 500 ml kokos-
melk 500 ml groentebouillon (van 
een blokje), 600 gr. kleine spruitjes, 4 
eieren, citroensap, 125 gr. taugé, een 

handje peterselie, sambal en rijst voor 
vier personen.

MAKEN: 
Maak de spruitjes schoon. Verhit 
de olie en bak in een pan de sajoer 
boontjes en een theelepel sambal 
enkele minuten, tot ze flink begint te 
geuren. Voeg kokosmelk, bouillon en 
de spruitjes toe. Laat deze sòtò een 
klein half uurtje koken en breng op 
smaak met zout, peper en citroensap.
Kook de eieren hard, pel ze en halveer 
ze. Kook de rijst

Op tafel zet ik de kom met rijst, een 
schaaltje met taugé, één met de 
eieren, één met de klein geknipte 
peterselie en de pan met de sòtò 
spruitjes.
Serveren in een diep bord of een 
soepkom:
Schep eerst de rijst op. Leg daarop 
twee halve eieren, een handjevol 
taugé en schep daaroverheen de sòtò 
spruitjes en wat peterselie.
Geef extra sambal en kroepoek als u 
dat lekker vindt.

Lijkt tuinieren u ook leuk? 
Zelf groente, kruiden en bloemen 
telen? Kijk dan op onze website: 
atvdeoosterplas.nl, of bel voor infor-
matie Anton Van Rijn, 06-51315247. 
De tuinen liggen aan de Oosterplas-
weg 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. u
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Gastheer/ -vrouw 
Graafse Akker gezocht

p de Graafse Akker kun 
je altijd binnen komen 
lopen. We geven je graag 
uitleg over wat we doen 

en we willen ook al je vragen over 
deze bijzondere plek graag beant-
woorden. We zoeken een gastheer 
of -vrouw die mensen, die langs 
komen, willen verwelkomen, wat 
willen vertellen over De Graafse Akker 
en een oogje in het zeil houden. Lijkt 
het je leuk om ons team te verster-
ken? Kom dan gerust eens langs om 
kennis te maken!

NL Doet
Zaterdag 21 maart is het weer NL 
Doet. Ook De Graafse Akker kan wel 
wat hulp gebruiken. Het voorjaar 
begint dat betekent dat we de ak-
ker graag klaar gaan maken voor 
een nieuw teeltseizoen. We gaan de 
paden schoonmaken, de kas van 
een nieuwe laag compost voorzien, 
een bessenhaag planten en nieuwe 
aardappels poten. 
Trek stevige, warme en waterdichte 
kleding en schoenen aan! Laarzen 
kun je bij ons lenen. Voor een lekkere 
lunch wordt gezorgd. We starten 
om 9.30 uur en werken tot 16 uur. 
Aanmelden is niet noodzakelijk maar 
kan wel via https://www.nldoet.nl/
klus/het-voorjaar-de-bol . 
Wil je meer informatie, mail dan naar 
albert@transfarmers.nl

De Graafse Akker is maandag tot en 
met woensdag en zaterdagochtend 
open. De entree is via het Mgr. van 
Roosmalenplein 32 (naast de par-

keerplaats van de Albert Heijn). u
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