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Wijkgericht
Campus073

Wijkgericht Werken Oost/Hintham, april 2021
Editie Wijkkrant Oost

Campus073 is enerzijds een plek om je huiswerk te maken of te leren

Voor wie?

voor bijvoorbeeld het theorie-examen voor je bromfiets. Anderzijds

Campus073 is er voor alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die

is er ook ruimte voor een goed gesprek, te chillen, een potje

binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch wonen of naar school gaan.

schaken, poolen, darten, voetbal of pingpongen met andere
jongeren of met de begeleiders. Voorafgaand en tussen het huiswerk
maken in wordt er tijd gereserveerd hiervoor. Dit alles binnen de

Waar en wanneer?
JC NumberOne(T.M. Kortenhorstlaan 1, Rosmalen) op maandag en
donderdag van 15.30u - 17.00u.

geldende coronarichtlijnen van het RIVM. Campus073 wordt gratis
aangeboden door gemeente ‘s-Hertogenbosch, De Poort en

JC Zuid-Oost
JC 4West

De begeleiders van Campus073 ondersteunen jongeren bij het

(Gestelseweg 2C, Zuid-Oost) op dinsdag en donderdag
van 15.30u - 17.00u.

PowerUp073 i.s.m. Avans en Fontys Hogeschool.

Begeleiding

(De Eendenkooi 15, West) op dinsdag en donderdag
van 15.30u - 17.00u.

JC De Poort

zelfstandig maken van huiswerk en geven dus géén bijles. Ze hebben

(Geerke 8, Maaspoort) op maandag, woensdag en
donderdag van 16.00u - 18.00u.

niet alle wijsheid in pacht, maar zijn meer dan bereid om iets samen
met de jongere uit te zoeken als ze het zelf ook niet weten. De
begeleiding bestaat uit jongerenwerkers van PowerUp073 en
studenten van Avans en/of Fontys Hogeschool.

Aanmelden of meer informatie?
www.powerup073.nl/campus073
Of neem contact op met Bob Heemskerk tel. 06-51940059
b.heemskerk@powerup073.nl

Bericht van uw wijkagenten
Algemeen

in de wijk te zijn. Wij zijn natuurlijk
om u goed te helpen en zichtbaar en aanspreekbaar
Ook wij merken dat het aanpassing vraagt
samen met u en de netwerkpartners aan.
in de wijk en pakken (veiligheids) problemen
‘gewoon’ aan het werk, rijden surveillance

Ook via Instagram zijn wij
gemakkelijk te bereiken.
Volgt u ons al?
Wijkagent Genevieve Bak
Graafsebuurt-Noord en Aawijk-Noord

veel kunt u ook via onze website Politie.nl
het politiebureau in principe gesloten Maar
In verband met de corona-maatregelen is
een keer een kijkje te nemen.
of aangifte kwijt. Sowieso leuk om daar eens
vragen of regelen. U kunt daar ook uw melding
112 of 0900-8844

(spoed/
moeten kiezen. Vooral de keuze tussen 112
weten wanneer ze welk telefoonnummer
Voor veel bewoners is het moeilijk om te
op het algemeen nummer altijd
is lastig. Van belang is te weten dat een melding
heterdaad) of het algemeen nummer 0900-8844
agent ziet dan achteraf wat zich in de wijk
op dat moment geen politie komt. Een (wijk)
wordt vastgelegd bij de politie, ook als er
zoveel mogelijk. Het heeft altijd nut.
gepaste actie(s) op ondernemen. Dus meld
heeft voorgedaan en kan daar dan alsnog

Handige telefoonnummers:
spoed of heterdaad
112
geen spoed, wel politie
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
meldnummer voor dieren in nood
144

wijkagent_genevieve_denbosch
Wijkagent Eric van Dijk
Aa-wijk zuid, De Bossche Pad,
Grevelingen en De Brand

8

wijkagent_eric_denbosch
Wijkagent Bram van Buuren
Graafsepoort Barten en Graafsebuurt-Zuid

Hulp gevraagd

en
van de relschoppers tijdens zowel de oud
om hulp heeft gevraagd bij het herkennen
Het zal u niet ontgaan zijn dat de politie
naar de foto’s die inmiddels
2021. U kunt via onze website Politie.nl doorklikken
nieuw- als de avondklokrellen van 25 januari
over WhatsApp-fraude.
Tot slot kunt u hier ook informatie vinden
uitgebreid getoond zijn in Bureau Brabant.

HANNAH

wijkagent_graafsewijk

Kijk eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over je wijk.
Heb je vragen, neem dan contact op met de wijkmanager: Paul Hilgers , tel. 073 615 9119 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.

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

Kinderen ruimen
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Achter de voordeur bij
Zus van Ooijen

Verzet omwonenden tegen torenflats bij IJzeren Vrouw
door Marie-France Vissers-Claessen
In maart maakte de gemeente
haar plan bekend voor het
bouwen van drie torens op de
voormalige plek van het Brabantbad aan de IJzeren Vrouw. De
torenflats in het Prins Hendrikpark
worden respectievelijk 60, 54 en
48 meter hoog en moeten ruimte
bieden aan 177 woningen en twee
lagen met commerciële functies.
Volgens omwonenden zijn de
plannen van wethouder Roy Geers
in strijd met het bestemmingsplan
voor het 100 jaar oude park. Ze
hebben zich verenigd in de ‘Stichting IJzeren Vrouw’ om het park te
beschermen.

D

De plek waar vroeger het Brabantbad en een sporthal stonden is al
jaren een punt van discussie. De
gemeente wil er bouwen, maar
omwonenden en gebruikers van
het park zien dat niet zitten, vertelt
Okke Boom van Stichting IJzeren
Vrouw. “De waarde van het park
is sinds de jaren negentig enorm
toegenomen. Juist door alle bebouwing eromheen. Op een mooie

zonnige dag kun je zomaar 700
mensen tegenkomen die recreëren, sporten of wandelen in het
park. Het is een groene plek voor
veel mensen die in de stad wonen
en er staan prachtige monumentale bomen. Door hoogbouw toe
te staan wordt de waarde van het

Ingezonden
Zoals altijd lees ik de wijkkrant aandachtig. Nu ook dat stukje over
mondkapjes in de vorige wijkkrant. Deze mondkapjes worden voornamelijk door volwassenen gedragen. Die zouden toch beter moeten
weten maar dat is niet zo. Ik zie in mijn wijk bij de containers van
glas en plastic van alles liggen. Ondanks die leuke bloemetjes liggen
er regelmatig spullen die je niet kwijt kunt in de betreffende bakken. Het lijkt of mensen hardleers zijn en nog te vaak de mentaliteit
hebben van ‘gooi maar neer’. Zeg je er iets van, dan maak je kans op
een minder vriendelijke reactie. Ik vind dat de wijkkrant de volwassenen er echt weleens op aan kan spreken. Die moeten uiteindelijk
het goede voorbeeld geven.
Met vriendelijke groet, E. Pennings
Antwoord redactie: Dat ‘aanspreken’ doen we in deze krant op een
positieve manier nl. door verslag te doen van een zwerfvuil opruimactie (zie pagina 4) waaraan veel kinderen (en ook volwassenen)
hebben meegedaan. Jonggeleerd is…. u

park geminimaliseerd.”Om aan alle
onrust over eventuele bebouwing
een einde te maken is er in 2010 een
bestemmingsplan vastgesteld voor
het park. Dit plan geeft aan dat
er beperkt gebouwd mag worden
op de plek van het voormalige
Brabantbad. Volgens de stichting
betekent dit: beperkt in hoogte,
omvang en ondergronds parkeren.
Het ‘rondje park’ moet mogelijk
blijven. Bovendien zou eventuele
bebouwing enkel een woonfunctie
mogen hebben.
STRIJDIG MET BESTEMMINGSPLAN
Met de plannen die projectontwikkelaar Heijmans nu - in opdracht van de gemeente - heeft
neergelegd gaat deze, volgens
de stichting, zijn boekje te buiten. Alle uitgangspunten uit het
bestemmingsplan zijn volgens Okke
Boom aan de kant geschoven: “Er
wordt buiten de contouren van de
bouwgrens gebouwd, teveel in de
richting van het water. Bovendien
zijn het veel meer woningen dan
toegestaan, met daarbij bovengrondse parkeerplaatsen. Als ‘klap
op de vuurpijl’ voegt de gemeente
commerciële functies toe, die ook
niet voorzien zijn in het bestemmingsplan.” Alles bij elkaar een
grote domper voor mensen die
vaak gebruik maken van het park.
De stichting vindt het moeilijk te
begrijpen dat de gemeente totaal
voorbij gaat aan de belangrijke
functie die het park heeft in een
drukbevolkt gebied. Zij willen een
gemeentelijke uitspraak over het
belang van het park voor de stad.
“Er ligt een plan voor ontwikke-

ling van 2000 nieuwe woningen bij
station Oost. Ook voor die mensen
wil je dat er groene ruimte is om te
recreëren. Dan is het niet logisch
om een groot deel van het Prins
Hendrikpark op te offeren.”
ALTERNATIEVEN VOOR BEBOUWING
Het verzet tegen de plannen van
de wethouder wordt gesteund door
de Bossche Groenen. Samen met de
stichting schrijven ze een voorstel
voor de gemeenteraad. Daarin worden enkele alternatieven voorgesteld. “Het liefst willen we helemaal
geen bebouwing in het park”, zegt
Judith Hendrickx van de Bossche
Groenen. “We moeten juist zuinig
zijn op onze stadsparken. Het zijn
de longen van onze stad. Ons voorstel is dan ook om de geplande 177
appartementen mee te nemen in de
plannen rondom station Oost. Daar
zijn al 2000 woningen gepland. Ga
dan niet ook nog de paar stadsparken die we hebben volbouwen.”
Als er toch gebouwd moet worden
in het Prins Hendrikpark zijn er twee
scenario’s denkbaar volgens Hendrickx. “Je laat er een mooi theehuis
bouwen aan het water waar mensen
van kunnen genieten. Misschien
wel met een kanovereniging erbij.
Hiermee versterk je de functie van
stadspark als recreatiemogelijkheid”. In de andere optie worden
er toch appartementen gebouwd,
maar dan op de plek waar nu
het tankstation (met parkeerterrein) staat. “Dat tankstation wordt
binnen enkele jaren overbodig
vanwege elektrisch rijden. Het zou
samengevoegd kunnen worden
met het tankstation op de Bruis-

tensingel. Op die manier haal je de
bouwopgave uit het park.”
PETITIE
Om aandacht te vestigen op de
plannen van de gemeente heeft
de stichting IJzeren Vrouw al een
aantal ludieke acties in gedachten.
Op zaterdag 3 april gaan ze de contouren van de beoogde gebouwen
neerzetten. Zo kunnen gebruikers
van het park in één opslag zien wat
de plannen van de gemeente betekenen voor het park. Ook zijn ze een
petitie gestart waarmee ze hopen
druk uit te kunnen oefenen op het
stadsbestuur. De wethouder moet
zijn plannen nog voorleggen aan
de gemeenteraad. Daarna volgt een
inspraakprocedure. Via de website
van de gemeente en/of de omgevings app van de gemeente kunnen
geïnteresseerden op de hoogte
blijven. Stichting IJzeren Vrouw is te
vinden via www.ijzerenvrouw.nl.
De petitie staat op de website:
www.petities.nl.u

Wijkkrant niet
in de bus gekregen?
Is de wijkkrant niet bij u
bezorgd tussen 16 en 21
april? 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
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Wijknieuws

Goed eten uit
de Aawijk
In de Moorstraat wonen Jorn en
Anne, allebei Bosschenaren en
sinds de winter van 2018 bewoners van de Aawijk. Toen we er
net woonden, vroegen de buren
zich regelmatig af wat voor werk
we doen, we waren zo vaak aan
het sjouwen. ‘Staan jullie soms op
rommelmarkten?’

N

ee, we hebben een cateringbedrijf. Inmiddels zijn
we gesettled in onze bedrijfsruimte in Berlicum.
En de Aawijk blijkt een perfecte
uitvalsbasis, we zijn zó in Berlicum.
We fietsen via de Aa en de Stenen
Kamerplas die kant op.
Ook dit jaar kijken we weer uit naar

de klaprozen en nijlganskuikens
die we onderweg zullen gaan zien.
Maar ook naar de daslook, vlierbloesem en magnolia voor in pesto,
siroop en desserts (en onze zelf
gebrouwen cider). Minstens zo erg
kijken we uit naar de dag dat we
ons werk weer mogen oppakken zoals we dat gewend waren; de weken
vol diners, feesten en proeverijen.
Ondanks alle beperkingen, hebben
we niet stilgezeten. Dat hebben ook
de buren gezien (en geproefd). We
hebben verschillende toffe concepten bedacht waarmee we hebben
kunnen doorwerken. We geven
graag wat voorbeelden:
Het (t)huisrestaurant waarmee
je thuis uit eten kunt. Wij komen
koken en schenken en nemen alles
mee: van muziek tot servetten en
amuse tot kaarsen. Maar ook het
bierpakket houdt ons lekker bezig.

Wijkwerkplaats Oost
Naar hartenlust hobbyen bij Wijkwerkplaats Oost
Jammer van de Lock-down anders was je nú al welkom in de Wijkwerkplaats Oost. Waarvoor je bij ons terecht kunt is eigenlijk heel eenvoudig en laagdrempelig. Als je een hobby hebt, of zoekt en je bent het
beu om dat in je eentje te doen dan kun je bij ons kijken of er een stoel
of tafel vrij is. Je kunt dan naar hartenlust hobbyen.

D

Colofon

aar zijn natuurlijk wel
een paar voorwaarden
aan verbonden: er wordt
wel van je verwacht dat
je bereid bent om anderen te helpen! Soms is dat een directe buur
(in de werkplaats) even helpen met
vasthouden, soms vragen uit de
wijk oplossen en soms kan het ook
iets van algemene aard zijn, zoals
bijvoorbeeld even mee opruimen.
We werken eigenlijk als een soort
vereniging, met een hoog democratisch gehalte en sociaal gevoel.
We gaan er daarom vanuit dat als
je komt je dit ook voor langere tijd
doet. We rekenen geen contributie,
maar wel een kleine vergoeding
voor verbruikt materiaal.
Ja, maar wat kan ik dan doen,
horen we vaak. Eigenlijk kan bijna
alles, maar het moet wel een beetje
passen in de groep en in de ruimtes. Bijvoorbeeld: metaalbewerking
(we hebben een draaibank) maar
lassen is een probleem in verband
met de veiligheid. Vind je het leuk
om met elektronica en/of aan huishoudelijke apparaten te werken?
Dan kan dat. We hebben eenvoudige meetapparatuur in huis. We
zouden het zelfs fijn vinden als je bij
ons in het reparatie team zou willen
meedoen.
Wil je borduren, breien, naaien?
Ook hiervoor hebben we van alles
in huis. Wil je je postzegelverzameling bijwerken en heb je meer tafels
nodig? Daar is over te praten. Wil

je een middag tekenen/schilderen
in de groep? Dat kan! Heb je wel
materiaal, maar geen ruimte voor je
hobby”Denk aan sieraden maken,
tassen ontwerpen, macrameeën,
bloemschikken of een andere
hobby: we staan er altijd voor open
om je een mogelijkheid te bieden.
WIL JE GEWOON EVEN KOMEN
KIJKEN EN EEN PRAATJE MAKEN?
KAN OOK AL!
Maar vanwege de huidige Coronaregels wordt je verzocht om eerst
even te bellen: 073-7858589
PS, Onze kringloopwinkel is wél
open (op verzoek) daarvoor moet
je eerst even bellen met Carlo van
‘Klaasjes snuffelhoek’ en een afspraak maken.
Telefoon 06-84604699 u

Oost
Samen met een biersommelier uit
Vught, stellen we elk seizoen een
bierproeverij samen van vijf bieren,
vijf culinaire hapjes en een leuke video met uitleg over de combinaties.
De lenteproeverij is er al!
Ons nieuwste idee, zolang de
horeca dicht is, is dat we zijn gaan
koken voor de wijk. Elke donderdag en vrijdag bereiden we twee
verse maaltijden, voor een tientje,
die we gratis thuisbezorgen in de
Aawijk. Een leuke manier om onze
wijkgenoten beter te leren kennen
en lekker door te kunnen koken.
Lasagne, aardappelgratin, gnocchi
en curry’s, er is al van alles langsgekomen op het menu. We plaatsen
het menu onder de naam ‘Verse
Maaltijden – Den Bosch Oost’ op
facebook, voor als je nieuwsgierig
bent geworden. Je vindt ons op
www.delekkereman.nl u

Boschgaard gaat vooruit!
In de oude Patio, aan het Mgr. van Roosmalenplein, worden nog steeds
stappen gemaakt. Weliswaar minder voorspoedig dan gehoopt, maar
de ontknoping is in zicht. Wooncoöperatie Boschgaard is, samen met
woningcorporatie Zayaz al geruime tijd bezig om van het oude buurthuis een nieuw gebouw te maken. Daarin komen negentien sociale
huurwoningen en een aantal buurtruimtes. Ook Transfarmers, de
organisatie achter de Graafse Akker, gaat daar natuurlijk gebruik van
maken.

V

olgens de planning zou
aannemer Versteegden in
februari begonnen zijn.
Maar door omstandigheden heeft het project een aantal
maanden vertraging opgelopen.
Toch is er al een hoop gebeurd.
Zichtbaar is natuurlijk de Werkplaats die in het afgelopen jaar
gebouwd is, maar ook binnen de
oude Patio is hard gewerkt.Zodra

de vergunning rond was, zijn de
bewoners voortvarend aan de slag
gegaan met alles wat er maar te
strippen en te slopen viel.Er is echter met beleid gesloopt. Bijzonder
aan Boschgaard is dat er ecologisch gebouwd wordt door met
hergebruikte materialen te werken. Daarom gaan we ook zoveel
mogelijk materiaal van de oude
Patio hergebruiken: de fundering,

veel muren, delen van de dakconstructie, de vloeren. Maar toch zal
er nog flink wat herkenbaar blijven
van het oude buurthuis.
De toekomstige bewoners zijn
ondertussen ook druk met ‘oogsten’, zoals ze het verzamelen van
hergebruikte materialen noemen.
In een loods in Berlicum liggen
inmiddels herbruikbare balken en
dakspanten klaar voor de houtskeletconstructie, deuren uit een oude
school en sanitair uit het Erasmus
MC. Nog deze week zijn zes pallets
systeemplafondplaten geoogst uit
de oude Grasso-fabriek! Boschgaard verwacht nu voor de zomer
écht te kunnen beginnen. Ben je
benieuwd naar de plannen? Check
www.Boschgaard.nl of loop eens
binnen bij de Werkplaats of de
Graafse Akker. u

Woordzoeker
De vrijwilligers van Buurthuis
Graafsewijk Noord missen iedereen enorm. Daarom hebben ze
voor alle wijkbewoners uit Oost
een woordzoeker gemaakt. Maak
een foto van de woordzoeker
met de oplossing en mail deze
door naar wgn@home.nl. Uit de
ingezonden oplossingen trekken
wij een aantal winnaars.
De winnaars krijgen persoonlijk
bericht en worden in de volgende wijkkrant vermeld.u
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Cultuurmakers gezocht!
door Suzanne Jansen
Het Bossche Amateur Cultuur Huis
(BACH) is gevestigd aan de Elzenstraat 4 en de Lucas van Leijdenstraat 25. Hier was voorheen de
Pater Damiaanschool gehuisvest.
Op dit moment loopt er een proef
om te kijken of het idee van een
Cultureel Centrum levensvatbaar
is. Door Corona is deze proefperiode verlengd tot januari 2022. En
goed om te weten:
er is nog ruimte voor nieuwe
amateurgroepen.

T

oen de school in 2004 leeg
kwam te staan, huurden De Stadspijpers als
eersten, samen met een
crèche, ruimtes in het voormalig
schoolgebouw. Later kreeg deze
muziekgroep gezelschap van een
mannenkoor en een toneelver-

eniging. Sindsdien is het aantal
amateurgroepen verder gegroeid.
Om al deze groepen goed te kunnen
bedienen bleek aanpassing van het
gebouw aan de nieuwe gebruikers
noodzakelijk.
Er is een theaterzaal gerealiseerd
waar maximaal 60 bezoekers een
voorstelling kunnen bijwonen. Ook
is er een foyer gebouwd met een
bar waar ditzelfde aantal bezoekers ontvangen kan worden. In de
toekomst wil de gemeente investeren in het verduurzamen van het
gebouw. Dit geeft perspectief naar
de toekomst.
RUIMTE VOOR NIEUWE GROEPEN
Als de proef slaagt wordt de Stichting BACH de verhuurder van het
cultureel centrum.
Momenteel zijn er acht verschillende culturele groepen in het gebouw

actief. Maar er is zeker ruimte voor
zo’n 15 culturele groepen. Denk
aan dans- en muziekgroepen die
niet al te groot zijn of een dam- of
schaakgroep. Er is bijvoorbeeld ook
ruimte voor een docent muziek die
overdag aan cursisten wil lesgeven. Dagdelen huren is eveneens
mogelijk. De ruimtes zijn 8 bij 8
meter. Parkeren is prima te doen op
de oude speelplaats.
VRIJWILLIGE CONCIËRGE GEZOCHT
Ook wordt er nagedacht over hoe
het gebouw kan worden beheerd.
Hoe meer groepen komen repeteren
en bijeenkomen, hoe meer behoefte
er is aan een conciërge.
Daarom zouden de huidige beheerders graag in contact komen met
iemand, uit de omgeving van het
gebouw, die als vrijwilliger deze
taak op zich zou willen nemen.

Voor vragen over de ruimtes en
vragen over eventueel vrijwilligerswerk, kunt u een mail sturen naar

info@stadspijpers.nl. Bij interesse
kunt u een afspraak maken om te
komen kijken.u

Mag ik me even
voorstellen
Sinds kort versterk ik het redactieteam van deze Wijkkrant Oost. Ik ben
Suzanne Jansen, 49 jaar en woon sinds
2018 in de Cypresstraat in deze wijk.
Heerlijk wonen hier, lekker de ruimte
en fijne buren. Van beroep ben ik
leerkracht en werk momenteel op basisschool Kameleon en op basisschool
Het Ijzeren Kind. Hiervoor heb ik lesgeven op het voortgezet onderwijs in
handvaardigheid en CKV. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met interieurontwerp, zeilen, tennis en groen projecten (voor de buurt). Verder hou
ik van gezelligheid en kan ik niet wachten om weer lekker op het terras te
mogen zitten en een dansje te mogen wagen in de stad. Met veel enthousiasme wil ik graag een positieve bijdrage leveren aan de buurt en dat
kan prima bij wijkkrant Oost. u

Gratis taal en rekenen voor volwassenen
Nieuw in Den Bosch: gratis lessen taal, rekenen en computeren van Stichting Prago.
De lessen zijn speciaal voor mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking. Ken je zo iemand, woon je misschien zelf begeleid of volg je dagbesteding, lees
dan vooral verder.
Lezen, schrijven, rekenen, internetten,
mailen, appen – vanzelfsprekende vaardigheden? Niet voor iedereen. Stichting
Prago geeft speciale lessen voor volwassenen die moeite hebben met leren.
Prago is hier nog onbekend, maar geeft
deze lessen al jarenlang in Utrecht,
Arnhem, Gouda en nog meer dan dertig
andere plaatsen. Hoe werkt het en wat
kunnen we van Prago verwachten?
SOLO EN SAMEN
Regiomanager Annemarie Wink: ‘Het
mooie van Prago is dat alles draait om
onze cursisten. Zij hebben verschillende

niveaus en verschillende manieren van
leren. Daarom volgen zij allemaal hun
eigen programma, dat speciaal voor hen
is samengesteld op basis van hun eigen
leerwens en hun eigen mogelijkheden.
Anders gezegd: we kijken eerst naar wat
je zelf kan en wil, en pas daarna pakken
we de lesmaterialen erbij. Echt maatwerk dus. De cursisten volgen individueel onderwijs.
Maar dan wel in een gezellige groep,
want dat is ook belangrijk: het motiveert
extra en we maken tijd om met elkaar
te praten, ook over andere dingen. De
combinatie van die twee uitgangspun-

Nieuwe denkrichtingen over toekomst Annapark gepresenteerd
Minder of helemaal niet bouwen is het advies

Omwonenden ontevreden over reactie wethouder
door Marie-France Claessen-Vissers
Begin april presenteerde een
adviesbureau Space Value drie
denklijnen over de mogelijk
herinrichting van het Annapark
aan omwonenden en wethouder
Geers.

D

e ideeën kwamen voort
uit gesprekken die eind
vorig jaar zijn gevoerd
met betrokkenen,
waaronder veel omwonenden
van het park. De belangrijkste
conclusie is dat het park verbeterd kan worden met of zonder
bebouwing. In twee van de drie
denklijnen kwam (beperkte)
bebouwing voor. Deze suggesties werden echter kritisch
ontvangen door de aanwezige
omwonenden. De door Space
Value aangewezen plaatsen voor
kleinschalige bebouwing zijn in
strijd met eerdere uitspraken van
de gemeente.

De laatste denklijn is er één waar
geen bebouwing in voor komt.
Daarin spelen omwonenden een
belangrijke rol, omdat zij via een
Crowdfundingsactie het Annabos kunnen aankopen en daarna
zelf zorg kunnen dragen voor
het gehele park. Die optie werd
omarmd door vrijwel alle aanwezigen, behalve de wethouder. Die
suggereerde dat er ongelijkheid
kan ontstaan tussen buurten.
‘Een rijke buurt kan haar lot afkopen, andere wijken niet’. Ook
wees hij op de hoeveelheid werk
die het onderhouden van een
park met zich meebrengt. Omwonenden zijn teleurgesteld in deze
reactie. Zij gaven aan al mooie
initiatieven klaar te hebben liggen. Het is nu aan de wethouder
om de resultaten voor te leggen
aan het college. Direct na de
zomer wordt één (of meerdere)
denklijn(en) voorgelegd aan de
gemeenteraad. u

ten, solo en samen, dát is de kracht
van Prago. We zien mensen opbloeien.
Zij leren bij ons niet alleen lezen of
schrijven, maar zij krijgen ook meer zelfvertrouwen en meer plezier in leren.’
AANDACHT
Cursisten van Prago zijn volwassen,
hebben moeite met leren en kunnen
niet terecht in het reguliere onderwijs.
Prago Den Bosch richt zich speciaal op
mensen met een licht verstandelijke of
psychische beperking. Nieuwe cursisten
zijn welkom. Omdat de lessen individueel zijn, kunnen zij op elk moment
aansluiten. Heel groot gaat de groep
nooit worden: bij de aanpak van Prago
hoort een maximale groepsgrootte van
vijftien. Wink: ‘Onze cursisten krijgen
veel persoonlijke aandacht. We hebben
voor elke groep een deskundige en bevoegde docent en een of meer vrijwillige
begeleiders. Daarnaast houden we de
groepen klein. Dat is fijner en rustiger
voor iedereen. Krijgen we meer dan
vijftien aanmeldingen, dan starten we
een nieuwe groep.’
DE STOLP
Zo ver is het nog niet in Den Bosch.
De eerste cursisten zijn al wel binnen,
vertelt Wink. ‘Zij hebben ons gevonden
via een zorgorganisatie waar mensen begeleid wonen of dagbesteding
volgen. Daar hebben we een paar weken
geleden letterkoekjes rondgebracht om
onszelf te introduceren. Verder werken
we samen met andere taalaanbieders in
het Bossche Taalnetwerk. Daar konden
we ons direct bij aansluiten. Een heel
prettig netwerk.’ Vanwege corona zijn
de lessen op dit moment nog online. Zodra het weer mag, gaat Prago Den Bosch
van start in wijkcentrum De Stolp aan de
Rijnstraat op donderdagmiddag.
WAAR:
wijkcentrum De Stolp,
Rijnstraat 497,
5215 EJ ’s-Hertogenbosch

WANNEER:
elke donderdag 13.30-15.30 uur
Kosten: geen, Meer informatie en aan-

melden: regiomanager Annemarie Wink
06 42 10 77 40 annemarie.wink@prago.
nl. Zie ook: prago.nl u
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Nieuws van S-Port
KONINGSSPELEN
De jaarlijkse koningsspelen op 23
april zullen dit jaar wat anders
vorm krijgen.
Elke school kiest zelf of het de Koningsspelen organiseert of uitstelt
tot een later tijdstip.
De scholen die de Koningsspelen
organiseren wensen we heel veel
plezier!

KNVB STRAATVOETBAL
VOORRONDES
Voorlopig worden de voorrondes
voor het KNVB straatvoetbal toernooi nog even uitgesteld. Wanneer het weer mag ontvangen de
kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar
een flyer om zich met een team in te
schrijven. Vanuit Zuidoost kunnen
twee jongens- en twee meidenteams door naar de Finale van het
KNVB straatvoetbal toernooi op 16
juni.
BOSSCHE SPORTWEEK
De Bossche gezondheidsweek staat
de gehele week in het teken van
sporten, bewegen en gezondheid.
De Bossche gezondheidsweek is van

21 tot 25 juni. De scholen bieden
deze week allerlei leuke sportieve
activiteiten aan, waar de kinderen
aan mee kunnen doen. Want bewegen is leuk en nog goed voor je
ook! Het thema tijdens de Gezondheidsweek is: Bewegen is LEUK! In
samenwerking met de GGD maken we die week een leuk gezond
aanbod!
JUDOLESSEN
Zodra het weer mag, gaan we dit
jaar weer starten met het schooljudo project. Alle groepen 3 en 4 van
de basisscholen in Zuidoost krijgen
twee weken lang één uur per week
judoles. In alle gymzalen zijn er
dan judomatten en judopakken
voor alle kinderen. Zo kunnen de

Houd je buurt vrij
van zwerfafval

judoschool JuJiBa.
Aanbod op de club:
http://jujiba.nl/lestijden u

Kinderen opvoeden lijkt zo vanzelfsprekend, maar wie kinderen opvoedt weet dat dit niet altijd harmonieus, gezellig en rustig verloopt.
Waar in een gezin verschillende personen dicht naast elkaar leven,
zullen verschillen in behoefte bestaan. Wat kan leiden tot machteloosheid, frustratie en onbegrip voor elkaar.
Want wie herkent het niet? Het
kind dat niet altijd wil luisteren, zijn
spullen laat rondslingeren, strijd
voert over eten, aankleden of tandenpoetsen, urenlang wil gamen en
als dit niet mag het stiekem doet.
Hoe zorg je dat je kind beter luistert?
Hoe voorkom je dat je je geduld
verliest?
Hoe kan je je kind beter begrijpen
en bereiken?
Dat kan met de praktische vaardigheden die de Gordon® training
‘Effectief Communiceren met Kinderen’ biedt. Want de woorden die je
kiest en de toon waarop je iets zegt zijn cruciaal of je in contact komt
met je kind.
Wil jij ook je kennis en vaardigheden vergroten voor meer
saamhorigheid, rust en gezelligheid in huis?
Ik ben Simone van Dijk en geef de Gordon® training ‘Effectief Communiceren met Kinderen’ in Sociaal Cultureel Centrum De Biechten in Den
Bosch. Wil je weten of deze training iets voor jou is? Geef je op voor het
gratis kennismaking webinar.
Kijk voor meer informatie op: www.gelijkingezin.nl u

N

a een uurtje werken zaten
de vuilniszakken behoorlijk vol en stond de koffie
met taart klaar op de
Akker. Leuk dat zoveel volwassenen
en kinderen enthousiast hebben
meegedaan. De Graafse Akker heeft
via het Wijk- en Dorpsbudget 50
afvalprikkers kunnen aanschaffen.
Wil je dus ook een keer de buurt
schoonmaken? De prikkers zijn te
leen bij de Graafse Akker. Dit kan
op elke doordeweekse dag en op
de zaterdagochtend. Aanmelden is
niet nodig.
Heb je vragen?
Dan kun je bellen met Caroline Holleufer: tel. 06 15055495 u
plein. De leerlingen uit de leerlingenraad hebben deze insectenhotels in iedere klas gepresenteerd
als afsluiting van de ‘Week van de
Lentekriebels’.

Nieuws van
het Rondeel

D

kinderen op een leuke, uitdagende
en stoere manier leren judoën.
De lessen worden gegeven door

Effectief Communiceren met Kinderen

Op zaterdag 20 maart hebben zo’n
35 volwassenen en 30 kinderen
zwerfafval rond de Akker en het
Hinthamerpark opgeruimd. Dit
als onderdeel van de campagne
‘Schoon NL’ Een geslaagde actie die
zeker voor herhaling vatbaar is.

De overgang van basis- naar middelbaar onderwijs is voor ieder kind
een spannende en belangrijke stap.
Dit jaar, met onderwijs op afstand
en met online open dagen, zijn die
verschillen nog groter dan anders.
Daarom heeft de ‘Gelijke Kansen
Alliantie’ Soufiane Touzani gevraagd om per provincie één groep
acht naar de middelbare school
te coachen. Hij heeft een grote,
trouwe aanhang onder kinderen en
jongeren, die hij dagelijks bereikt
met zijn voetbalvideo’s en een

Oost

optimistische boodschap. Groep 8
van het Rondeel is uitgekozen in de
provincie Noord-Brabant om deel
te nemen aan het coaching traject.
Op 4 maart is Soufiane Touzani op
bezoek geweest. Na dit bezoek krijgen de leerlingen nog drie online
coaching sessies met hem.
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Van 15 maart t/m 19 maart 2021
hebben we deelgenomen aan ´De
week van de lentekriebels´. Dit is
een nationale projectweek voor
het speciaal- en basisonderwijs.
Deelnemende scholen geven een
week lang les over weerbaarheid,
relaties en seksualiteit. Zo leren we
bijvoorbeeld over verschillen tussen jongens en meisjes en hoe een
baby in de buik groeit. De ´Week
van de lentekriebels´ start ieder
jaar weer met een leuke opening.
De onderbouwgroepen zijn naar de
kinderboerderij gegaan en de bovenbouwgroepen zijn met QR-codes
aan de slag gegaan.
Vorig jaar zijn er insectenhotels
aangeschaft voor op het school-

EEN GASTLES VAN JACQUES VRIENS
Groep 7 heeft op donderdag 4
maart een schrijfles gehad van de
enige echte Jacques Vriens. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens had
voor groep 7 een verhaal bedacht
over het bekende en populaire boek
‘Meester Jaap’. Dit verhaal was
echter nog niet af. Groep 7 mocht
even in de huid van een kinderboekenschrijver kruipen en dit verhaal
voor hem afschrijven.
EEN GASTLES VAN DE GROENE POORT
Groep 5/6b heeft een gastles ge-

kregen van juf Kitty van de Groene
Poort. Tijdens deze les hebben de
leerlingen buiten verschillende
proefjes gedaan die met de lente te
maken hebben. Ze zijn onder meer
op zoek gegaan naar insecten. Er
werden bloembollen geplant en
elke week werd bijgehouden hoe
deze aan het groeien waren.
VERKEERSLESSEN IN GROEP 5-6
In groep 5 en 6 zijn de leerkrachten
gestart met verkeerslessen, waarin
verschillende onderdelen aan bod
komen. De afgelopen keer was
dat de rol van een voetganger en
fietser. Ook hebben de leerlingen
kennis gemaakt met de betekenis
van verschillende verkeersborden.
Waar moet je op letten als je een
voetganger, fietser of automobilist
bent? Om dit extra te oefenen kreeg
iedereen een werkblad met allerlei
verkeersborden erop. De leerlingen
moesten achter de betekenis van
deze borden zien te komen en deze
van de juiste kleur voorzien! Als
we naar de gymzaal lopen in de
Rijnstraat, komen we veel verkeersborden tegen, de meeste kinderen
oefenen die borden dan ook!
LESSEN OVER ONDERNEMEN
In maart zijn groep 7 en 8 van
basisschool Het Rondeel tijdens IMC
Basis gestart met het thema ondernemen. Wat is een onderneming,

hoe kun je een eigen onderneming
starten en wat komt daar allemaal
bij kijken. In de eerste les moest een
eigen ondernemingsplan gemaakt
worden en in de volgende les een
begroting. Het waren interessante
gastlessen!
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
Website: www.hetrondeel.nl.
Facebook: Basisschool Het Rondeel,
Instagram: het_rondeel en Twitter:
Het Rondeel. u

Algemeen

Oost

Eten aan de Aa brengt
paaspresentjes!

Nieuwe website
van het Netwerk
tegen Armoede

H

et is al meer dan een jaar
geleden dat bewoners
bij ons aan tafel zaten
om samen te eten.
We vinden het enorm jammer dat
het er nog niet in zit.
Toch wilden we de deelnemers
graag in het zonnetje zetten en
hebben we ieder persoonlijk een
paaspresentje gebracht, gemaakt
door onze eigen Miriam!
Iedereen vond het heel erg attent
en leuk!

Het Netwerk tegen Armoede bestaat sinds 2014 en verwees tot nu
toe veel mensen via haar website
naar organisaties die hulp bieden
bij armoede en schulden. Om die
hulpvragers in de toekomst nóg
beter te ondersteunen, is er nu
een nieuwe website: www.sta.nl

O

p www.sta.nl
( ‘Sta’betekent: ’s-Hertogenbosch Tegen Armoede)
komen zo’n zeventig
organisaties samen die op allerlei
gebieden hulp bieden bij armoede
en schulden. Zij zijn er voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch, maar
kinderen krijgen speciale aandacht.
‘Geen kind zou in armoede mogen
leven’, was dan ook het streven bij
de oprichting van het Netwerk zeven jaar geleden. Sindsdien werden
onder andere ‘Quiet Community
Den Bosch’ en ‘Eerste hulp bij Geldzaken’ opgericht, en zijn er via het
netwerk veel mensen geholpen door
de diverse organisaties. Niettemin
blijft armoede een serieus probleem. Door de Coronacrisis zal de
situatie voor velen niet verbeteren.
Het blijft dan ook belangrijk om
inwoners te informeren over de vele
vormen van steun die de hulporganisaties verlenen.
De nieuwe website helpt daarbij. Op
www.sta.nl wordt overzichtelijk en
eenvoudig getoond welke soorten
hulpverlening er zijn en bij welke
organisaties je daarvoor terecht
kunt. Van kleding tot huisraad, van
financiële ondersteuning tot onderwijs en opvang. u

Groetjes van ‘Eten aan de Aa’ u

Bedankt

Zonnebloem
Oostelijke Zon
Nog steeds leven we met Corona en alle beperkingen die
daarbij horen! De besmettingen
lopen weer op, dat is geen goed
teken! Helaas konden we voor
Pasen geen lunch organiseren,
maar gelukkig mochten we wel
de Paaspakketten van de Riki
Stichting rondbrengen bij onze
gasten. Ook een lieve lentegroet
boekje erbij via de afdeling. De
vrijwilligers vonden het fijn om de
gasten weer even te spreken en
de gasten waren heel blij met het
pakket.We hopen maar dat we in
mei weer iets kunnen organiseren, dan zijn er veel gasten ingeënt. Nu maar op naar een zonnige
lente. Team Zonnebloem u

Het is alweer ruim een maand geleden dat ik met
pensioen ben gegaan. Ik geniet erg van de vrije
tijd. Helemaal nu het zo’n heerlijk lenteweer is. Ik
heb al veel gefietst, gewandeld en heerlijk (in de
tuin!) gelezen. Ik wil graag iedereen bedanken
voor mijn feestelijke afscheidsperiode. Bedankt
voor alle lieve woorden, kaarten, bloemen,
chocola, wijn, boeken en nog veel meer!. Jaren terug vertelde een collega mij
dat het beste wat je kunt doen, als je je down of ondergewaardeerd voelt, is
afscheid te nemen. De waardering die dan voor je wordt uitgesproken is hartverwarmend. Uit eigen ervaring kan ik dat nu helemaal bevestigen. Nogmaals
allemaal van harte bedankt en tot ziens in de wijk.
Meggy van Kruijsdijk u u

Zin om te schilderen?

Een activiteit voor jong en oud
Als Buurtteam-Oost zijn wij bezig
met een Buurtwerkplan. Dit is een
plan dat ontstaan is met de inbreng van bewoners uit Den Bosch
Oost en het verzoek daartoe vanuit
de gemeente. Activiteiten die de
verbinding tussen bewoners in de
wijk vergroten zijn belangrijk. Zeker
in tijden van Corona.

A

an de muur of aan het hek
bij het kantoor van het
Wijkteam op Plein Oost
gaan we een grote houten
plank ophangen. Iedereen die langskomt mag los gaan met verf of graffiti
op het hout. Het doel is om samen
iets moois te maken. Wat kan er op
dit bord? Bijvoorbeeld een wens of
boodschap voor andere bewoners,
iets wat je gevoel over wonen en
leven in deze wijk verbeeldt. Het mag
ook een geheel eigen creatie zijn. Wie
weet wordt je geïnspireerd door mensen, activiteiten, groen of bepaalde
buurten in de wijk. Weet ons te
vinden en laat je mooiste creatie zien.
We houden rekening met de Corona
maatregelen: maximaal twee Buurtteamleden begeleiden de activiteit.
Deze vindt buiten plaats en we letten
op de 1,5 meter afstand. We zullen
vragen of personen, om en om, iets
op het hout willen schilderen. Spontaniteit wordt zeker gewaardeerd!
De activiteit vindt plaats op:
Maandag 17 mei 2021 van 13:30u t/m

De twaalfde Zomerschool komt eraan!!
De twaalfde editie van de zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch
en omstreken is in aantocht! Maar
liefst drie weken! In de periode van
26 juli tot en met 13 augustus bieden
we diverse workshops, presentaties
en excursies aan, waarin “kennis maken met” op de voorgrond staat.

L

ekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport
en bewegen, creativiteit en
op pad in de omgeving. Voor
iedereen is er wel wat te halen. Dit jaar
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zijn er nieuwe activiteiten zoals wandelen in stilte, presentatie over bekende
cabaretiers, zoals Toon Hermans, fotograferen bij zonsopkomst, de Petrus in
Vught, sieraden maken van koffiecups,
de invloed van klankschalen, presentaties over internetgebruik, etc. Dit alles
natuurlijk op gepaste afstand, soms
met mondkapje in openbare gebouwen
en geheel volgens de dan geldende
Coronamaatregelen!
Inschrijven gebeurt dit jaar grotendeels digitaal, maar we gaan het ook
mogelijk maken om persoonlijk in te

schrijven met onze hulp. Dit zal nog
nader worden uitgewerkt.
Alle informatie is rond 26 mei te vinden
op www.sasdenbosch.nl onder het
kopje ‘Zomerschool’. Daar kun je nu
alvast een kijkje nemen en nagenieten
van de Zomerschool 2019 om alvast in
de sfeer te komen! Helaas kon onze
editie in 2020 niet doorgaan.
Dus houd vast rekening met afspraken
in de zomer en houd de drie weken tussen 26 juli en 13 augustus gereserveerd
voor wederom een geweldige twaalfde
editie van de Zomerschool 55+ u

15:00u en woensdag 19 mei 2021 van
13:30u t/m 15:00u (indien het regent
gaat de activiteit niet door!)
Plaats: Van Broeckhovenlaan 4A, Den
Bosch, parkeerplaats Plein Oost/de
Kleine Beurs.
Heb je interesse of vragen? Neem
dan contact op (via WhatsApp) met:
Olga van Eijden (06-51866614).
Spontaan op de dag zelf langskomen
kan natuurlijk ook. u

Contact met het
Buurtteam
Het Buurtteam biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken
ons sterk voor een omgeving
waarin mensen aandacht hebben
voor elkaar en voor hun leefomgeving; waar het prettig wonen is.
Dat willen wij bereiken samen met
bewoners in de wijk!

U

kunt met allerlei vragen
terecht bij het Buurtteam.
Bijvoorbeeld met vragen
op het gebied van relaties,
financiën, opvoeding, gezondheid
of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als
u iets wilt organiseren in uw buurt
samen met andere bewoners, als u
opzoek bent naar vrijwilligerswerk
of vragen hebt over mantelzorg.
U kunt bellen met KOO of binnenlopen bij wijkplein de Kiek.
Wijkplein De Kiek 		
Dageraadsweg 39, 5213 TM ’s-Hertogenbosch, 073 687 26 40 		
			
Facebook Buurtteam Oost: https://
www.facebook.com/BuurtteamOH
wijkpleindekiek@kijkopkoo.nl
KOO: 073 206 88 88
www.kijkopkoo.nl u

C
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
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Nieuws Werkgroep Graafsewijk Noord

D’n Hooidonk in Den Dungen:
een unieke bomentuin
door Piet van den Boom
Nu het elke dag een beetje meer
lente wordt, krijgen we zin om er
eens met de fiets op uit te gaan.
In de omgeving van Den Bosch
zijn veel plekjes de moeite van
een bezoek waard. Een daarvan
is zeker Arboretum D’n Hooidonk
in Den Dungen. Vanuit Oost een
kwartiertje fietsen.

V

Voor veel mensen zijn
bomen iets vanzelfsprekends. Een soort achtergrondbehang, waar ze
weinig aandacht aan besteden.
Maar wie bomentuin D’n Hooidonk
bezoekt zal verrast worden. Op een
terrein van 7,5 hectare zijn ruim
2000 bomen te vinden die je zelden
of nooit ergens anders te zien
krijgt. Want waar vind je 80 soorten
ginkgo’s, 80 varianten van de
sequoiafamilie, 60 soorten beuken.
Er zijn maar liefst 1800 verschillende
soorten te bewonderen, volwassen
en jong. Veel daarvan zijn zul je
elders in Nederland en omstreken
tevergeefs zoeken. Wat de bomentuin ook uniek maakt is het feit dat
ze aangelegd is door Frens en Mia
van den Biggelaar. Veertig jaar lang
hebben ze kosten, tijd noch moeite
gespaard om de bomen te planten, het terrein uit te breiden en te
onderhouden. Waarom? ‘Omdat we
de aarde mooier willen achterlaten
dan we ze hebben aangetroffen’

vertellen ze. Maar de bomentuin
dient ook een praktisch doel: ‘Hier
kunnen we zien welke bomen
bestand zijn tegen de gevolgen van
klimaatverandering: drogere en
nattere periodes, onstuimiger weer.
De natuur zal zich hierbij moeten
aanpassen.’ De bomentuin biedt
ruimte om in alle rust te wandelen,
te ontdekken en te genieten. Een
klein vogelreservaat maakt deel
uit van de bomentuin, dus neem je
verrekijker mee! Er zijn bankjes om
uit te rusten en je kunt er een kopje
koffie drinken. De bomentuin is een
oase van rust: geen spektakel, geen
commercie. Alleen jij en de natuur.
Voor je het weet zijn er twee uur
voorbij en heb je nog lang niet alles
gezien…
INGANG EN PARKEERPLAATS :
Rijndonksestraat, Den Dungen
De bomentuin is 7 dagen per week
open, in de zomer van 09.00 19.00 uur
Entree: vrijwillige bijdrage welkom.
Honden zijn niet toegestaan! Toilet
aanwezig.
Ben je slecht ter been of rolstoelafhankelijk, laat dit dat dan tevoren
weten: telefoon
073 594 06 69
Ben je met een groep van 10
personen of meer, dan kun je een
rondleiding aanvragen. De kosten daarvan bedragen 4 euro pp.
Reserveren per
mail: info@denhooidonk.nl u

Helaas is het buurthuis nog steeds
gesloten. Wanneer wij weer open
mogen, zal op onze website te zien
zijn:www.graafsewijknoord.nl of mail
uw vraag naar
wgn@home.nl

14.00u – 15.00u Gym  
De Beweeg U Fit gymessen worden op
een ontspannen manier aangeboden.
De lessen zijn speciaal voor mensen van
65 jaar en ouder en gericht op het verbeteren van conditie en spierkracht.

NOG PLAATSEN VRIJ VOOR DE
VOLGENDE GROEPEN:
Steps Volwassenen:
Maandag 18.30 – 19.30 uur
Steps is een swingende en uitdagende
groepsles voor mensen met pit! Door te
trainen in groepsverband ben je meer
gemotiveerd en daag je jezelf meer uit.
Aan het einde van iedere Stepsles zal je
jouw benen en billen voelen branden
tijdens een lekker bakje koffie/thee.

Yoga
Dinsdag 11.00u – 12.00u
Beweeg u Fit!
Yoga is speciaal voor inwoners van 65
jaar en ouder. Ontspannen kan iedereen
leren. Als het lichaam ontspant wordt

Zumba/Salsa Volwassenen:
Maandag 19.30 – 20.30 uur
Gezellige groep dames die 1x per
week dansen onder begeleiding van
een ervaren dansdocente. Er worden
verschillende soorten dansen gegeven
zoals Salsa en Zumba etc.
Voor meer informatie: wgn@home.nl
of loop gerust tijdens de lessen eens
binnen
Dance for kids:
Woensdagmiddag 15.00 – 16.00 uur
Gezellige danslessen waarin alle stijlen
worden behandeld met o.a. streetdance, afro house, hip hop en natuurlijk
ook aandacht voor de nieuwste tik tok
dansjes. Wil jij een keer komen kijken/
meedoen. Graag vooraf aanmelden via
Liesbeth Horsen: 06- 30 88 57 42
Beweeg U Fit:
Maandag 13.00u – 14.00u en

het denken vanzelf kalm en komt u
helemaal tot rust. Er zijn stoelen om op
te zitten als dat op de grond niet meer
gaat of als houvast bij evenwichtsoefeningen.
Voor meer informatie over
Beweeg U Fit:
Servicepunt Sport en Bewegen
073: 615 97 77 u

Meer Groen in de wijk; aanpakkers gezocht
door Suzanne Jansen
‘De Graafse Wijk mag zeker wat groener’.
Deze gedachte schoot door me heen toen
ik met trots door de Muntel fietste, de wijk
waar ik eerder heb gewoond. Wat heerlijk
om van al dat groen in de straat te kunnen genieten. Kleine vlinderstruikjes zijn nu
uitgegroeid tot bijna hele bomen. Straks in
de zomer staan de zonnebloemen alweer te
stralen in de zon!
In samenwerking met de gemeente en Oranje fonds hebben we mooi een
plan gemaakt en uitgevoerd voor leuke plantenperkjes om het straatbeeld
vriendelijker te maken, ook voor de vogels en insecten.
Dit kan in de Graafse Wijk ook. Ik zou heel graag samen met een groepje enthousiastelingen de buurt (omgeving Cypresstraat) groener willen maken.
Niet alleen plannen maken maar ook echt de handen uit de mouwen. Voor
positieve buurtinitiatieven kun je altijd rekenen op de medewerking van de
gemeente. Er zijn ook heel wat subsidie mogelijkheden, zodat je ook echt
wat kunt aanpakken.
Doe je mee? Mail even naar: suzannejans@hotmail.com u

Een krant vol nieuwe energie!
door Tjeu Cornet
Heb je hem gezien? De dikke krant
van Duurzaam Hintham? Acht bladzijden over de weg naar alternatieve energie. Hoe staan de zaken
ervoor in Hintham en het Hinthamerpark? Welke projecten gaan
van start. En wat volgt daarna?
Heb je de krant per ongeluk bij het
oud papier gegooid? Vis ‘m uit je
blauwe container! Lees ‘m alsnog
en je bent in één klap helemaal bij!

D

De krant is een uitgave
van bewonersinitiatief
Duurzaam Hintham. Al
meer dan twee jaar denkt
een groep van 25 wijkbewoners na
over onze energievoorziening in de
toekomst. Op gezette tijden ontmoeten zij elkaar, eerst in de Biechten,
later noodgedwongen online. Dat
is nog wel te doen. Maar hoe tref je
in coronatijd méér wijkbewoners:
hoe denken zij erover, wat zijn hun
wensen, en wat willen ze doen? Met
wijkbijeenkomsten lukt dat nu niet.
Vandaar het idee een krant uit te
brengen, om iedereen te informeren
en reacties los te maken. Een groepje
van zeven actievelingen ging aan de
slag, ieder met hun eigen ervaring.
Sommigen leverden kennis aan,
anderen lieten zich interviewen,
weer anderen schreven het op. Het
resultaat is een variatie aan artikelen
over allerlei onderwerpen die een rol
spelen bij de overgang naar nieuwe
vormen van energie. In de krant komen ook veel mensen aan het woord:
bewoners van Hintham en van een
andere wijk, de wethouder en enkele
ambtenaren, vertegenwoordigers van
woningcorporaties, en een expert
die binnenkort woningen in Hintham
gaat onderzoeken.
Wat foto’s betreft maakten we dank-

baar gebruik van de portretjes die
iedereen zelf wel ergens had. Anders
foto’s plukten we van internet,
waarbij we een manier vonden om de
rechten af te kopen. Fotograaf Olaf
Smit was bereid enkele foto’s van en
in de wijk te maken. Spannend werd
het toen we al ons materiaal op het
bureau van vormgever Désirée Kramer
legden. Haar puzzel ging een aantal
keren op en neer tot we er allemaal

tevreden over
waren. Voor het
drukwerk zorgde de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Heb je
de krant nog steeds niet bij de hand?
Dan heb je geluk! De hele uitgave
staat op onze website als digitaal document. Je leest het net als een echte
krant, bladzij voor bladzij.
Ga naar www.duurzaamhintham.nl

en je bent weer helemaal bij! u
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Campus073 is enerzijds een plek om je huiswerk te maken of te leren

Voor wie?

voor bijvoorbeeld het theorie-examen voor je bromfiets. Anderzijds

Campus073 is er voor alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die

is er ook ruimte voor een goed gesprek, te chillen, een potje

binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch wonen of naar school gaan.

schaken, poolen, darten, voetbal of pingpongen met andere
jongeren of met de begeleiders. Voorafgaand en tussen het huiswerk

Waar en wanneer?

maken in wordt er tijd gereserveerd hiervoor. Dit alles binnen de

JC NumberOne(T.M. Kortenhorstlaan 1, Rosmalen) op maandag en
donderdag van 15.30u - 17.00u.

geldende coronarichtlijnen van het RIVM. Campus073 wordt gratis
aangeboden door gemeente ‘s-Hertogenbosch, De Poort en

JC Zuid-Oost

van 15.30u - 17.00u.

PowerUp073 i.s.m. Avans en Fontys Hogeschool.
JC 4West

Begeleiding
De begeleiders van Campus073 ondersteunen jongeren bij het

(Gestelseweg 2C, Zuid-Oost) op dinsdag en donderdag
(De Eendenkooi 15, West) op dinsdag en donderdag
van 15.30u - 17.00u.

JC De Poort

zelfstandig maken van huiswerk en geven dus géén bijles. Ze hebben

(Geerke 8, Maaspoort) op maandag, woensdag en
donderdag van 16.00u - 18.00u.

niet alle wijsheid in pacht, maar zijn meer dan bereid om iets samen
met de jongere uit te zoeken als ze het zelf ook niet weten. De

Aanmelden of meer informatie?

begeleiding bestaat uit jongerenwerkers van PowerUp073 en

www.powerup073.nl/campus073

studenten van Avans en/of Fontys Hogeschool.

Of neem contact op met Bob Heemskerk tel. 06-51940059
b.heemskerk@powerup073.nl

Bericht van uw wijkagenten
Algemeen

aar in de wijk te zijn. Wij zijn natuurlijk
u goed te helpen en zichtbaar en aanspreekb
om
t
vraag
ssing
aanpa
het
dat
en
merk
Ook wij
aan.
emen samen met u en de netwerkpartners
e in de wijk en pakken (veiligheids) probl
‘gewoon’ aan het werk, rijden surveillanc

Ook via Instagram zijn wij
gemakkelijk te bereiken.
Volgt u ons al?
Wijkagent Genevieve Bak
Graafsebuurt-Noord en Aawijk-Noord

veel kunt u ook via onze website Politie.nl
het politiebureau in principe gesloten Maar
In verband met de corona-maatregelen is
eens een keer een kijkje te nemen.
ng of aangifte kwijt. Sowieso leuk om daar
vragen of regelen. U kunt daar ook uw meldi
112 of 0900-8844

d/
kiezen. Vooral de keuze tussen 112 (spoe
wanneer ze welk telefoonnummer moeten
weten
te
om
ijk
moeil
het
is
ners
bewo
Voor veel
een melding op het algemeen nummer altijd
8844 is lastig. Van belang is te weten dat
heterdaad) of het algemeen nummer 0900agent ziet dan achteraf wat zich in de wijk
op dat moment geen politie komt. Een (wijk)
wordt vastgelegd bij de politie, ook als er
zoveel mogelijk. Het heeft altijd nut.
gepaste actie(s) op ondernemen. Dus meld
heeft voorgedaan en kan daar dan alsnog

Handige telefoonnummers:
spoed of heterdaad
112
geen spoed, wel politie
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem
0800-7000
meldnummer voor dieren in nood
144

wijkagent_genevieve_denbosch
Wijkagent Eric van Dijk
Aa-wijk zuid, De Bossche Pad,
Grevelingen en De Brand

wijkagent_eric_denbosch
Wijkagent Bram van Buuren
Graafsepoort Barten en Graafsebuurt-Zuid

Hulp gevraagd

en
van de relschoppers tijdens zowel de oud
om hulp heeft gevraagd bij het herkennen
Het zal u niet ontgaan zijn dat de politie
dels
doorklikken naar de foto’s die inmid
ri 2021. U kunt via onze website Politie.nl
nieuw- als de avondklokrellen van 25 janua
over WhatsApp-fraude.
Tot slot kunt u hier ook informatie vinden
uitgebreid getoond zijn in Bureau Brabant.

wijkagent_graafsewijk

Kijk eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over je wijk.
Heb je vragen, neem dan contact op met de wijkmanager: Paul Hilgers , tel. 073 615 9119 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.

Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Achter de
voordeur:

door Maria Hornman
De voordeur staat wagenwijd
open bij wat Zus van Ooijen (59)
‘haar huiskamer’ en ‘haar kindje’
noemt. Dit is eethuis Croissanterie ‘Le Jardin’ aan de Graafseweg.
De naam is geïnspireerd op ‘Le
Jardin de Paris’ het voormalige
café van haar ouders, waar Zus
als 13 jarige meehielp achter de
bar. Toen al merkte ze dat ze
het contact maken met mensen
van allerlei pluimage in de vingers had.

Z

‘Zoiets kan je niet leren’
zegt Zus ‘dat moet in je zitten. Er komen hier al 25 jaar
veel mensen over de vloer.
Echt niet alleen uit de omgeving
van de Graafseweg. Ik heb een
kring van vaste klanten, die elkaar
kennen en die hier goed gezelschap
zoeken en gezelligheid.’
Bij Zus wordt lief en leed gedeeld.
Daarbij is haar rol als sfeermaker
en vertrouwenspersoon niet te onderschatten. Ze is altijd in voor een
praatje. En als ze merkt dat mensen
daar geen behoefte aan hebben,
dan trekt ze zich onopvallend
terug. ‘Mensen kunnen veel bij mij

Oost

u

Ze zeggen nu van wel maar een
jaar is lang. Ik hoop dat ze woord
houden.’
Hoe ze straks dat jaar zal doorkomen, weet ze nog niet. ‘Och’ zegt
ze ‘er zijn wel ergere dingen op de
wereld’. Maar toch geeft ze ook toe
dat ‘het hele gedoe’ haar al veel
slapeloze nachten heeft bezorgd.
Ze gaat echter niet bij de pakken neerzitten: ‘Al moet ik gaan
schoonmaken’.

Bij:

ZUS VAN
OOIJEN

kwijt. Soms
lijkt het wel op
sociaal werk.
Het is veel
horen, veel zien maar ook veel zwijgen. Wat iemand mij in vertrouwen
vertelt, blijft bij mij. Dat voelen
mensen aan. Je kan het niet maken
om dat vertrouwen te schenden.’

ONRUSTIG VAN DE RUST
Met feestdagen als Kerstmis en
Pasen, als de zaak dicht is, raakt
Zus altijd een beetje van slag. ‘Als
je je hele leven lang gewend bent
om dag en nacht te rennen, weet
je niet anders meer. Ze wordt dan
onrustig van de rust. Maar ze wordt
ook onrustig van het lange wachten
op een besluit over haar pand.
Zus behoort tot het type mensen
dat veel ruimte heeft voor anderen, maar die weinig ruimte voor
zichzelf vraagt.

SCHEUREN IN HET PAND
Door de Corona beperkingen vindt
Zus het maar een ‘rare tijd’. Het is
niet zo druk met klanten die eten
komen afhalen. Het terras, dat
anders vol zou zitten, gezien het
mooie lenteweer, mag niet opgebouwd worden. Zus: ‘De mensen
werken allemaal thuis of ze gaan nu
bij goed weer met hun broodtrommel in het park zitten.’
En dat is nog niet alles. Zus zit te
wachten op toestemming voor het
slopen en heropbouwen van haar
zaak. Het pand is namelijk op een
ernstige manier aan het verzakken en scheuren. Waarschijnlijk het
gevolg van een verlaagde grondwaterstand. In de hele buurt is dit
aan de orde maar op een of andere
manier is haar pand er zwaarder
door getroffen.

WACHTEN OP VERTREK
VLEERMUIZEN
Er zitten echter vleermuizen in haar
pand en zolang die er zitten mogen
de werkzaamheden niet beginnen. Vleermuizen zijn beschermde
dieren. Ze wacht al een tijd op
toestemming van de afdeling Flora
en Fauna. Dat maakt haar toekomst

extra onzeker. ‘Dit herbouwen gaat
zeker een jaar duren en de vraag
is of mijn klanten daarna nog wel
terugkomen.

Een foto maken van haar, aan het
einde van ons gesprek, vindt ze een
ramp. ‘Ik ga maar de krant zitten
lezen’ zegt ze.
Iets waar ze zich waarschijnlijk ‘in
normale tijden’ nauwelijks de tijd
voor zou gunnen. u

Tuinvereniging Oosterplas
Door: Marjan Vonk

Preisoep met
gerookte zalm

V

RUBRIEK

BEDANKT
De taart voor Jan Wijers
Vanuit de Graafse Akker kwam
dit keer het verzoek om Jan Wijers, een van de actieve vrijwilligers, met de taart te verrassen.

J

an is al sinds jaar en dag
betrokken bij de activiteiten
op de Graafse Akker. Onlangs
is hij gestopt als voorzitter van
de Stichting Transfarmers die
de Graafse Akker beheert. Hij blijft
echter vrijwilliger op de Akker.
Jan is iemand die het liefst met zijn
voeten in de klei staat. Spitten,

planten, composteren, dat is waar
zijn hart naar uitgaat en waar hij
heel blij van wordt. Daarbij geniet
hij van het gevarieerde contact
met de andere vrijwilligers.
Tijdens een koffiepauze op de akker kreeg Jan, in zijn werkkloffie,
de taart aangeboden, terwijl alle
vrijwilligers toekeken. Project-

leider Geertje Jansen bood de
taart aan en bedankte Jan voor
zijn grote inzet. Dat werd in dank
aanvaard en applaus klonk toen
Jan aanbood de taart maar meteen
soldaat te maken.. u

Oproep!
Wilt u iemand
bedanken en een
taart bezorgen?
Meld het de
redactie.

Dankje Wel

oorjaar op de tuin. We
hebben in maart gezaaid
en nu schiet de voorjaarsgroente uit de grond. Nog
even en we eten weer eigen sla,
andijvie en spinazie. Tussen al dat
frisse groen staan eind maart ook
nog enkele dikke winterpreien. De
buitenste bladeren aardig verdord,
maar van binnen nog heerlijk van
smaak.
Als ik prei klaar maak, moet ik
altijd aan de Romeinse keizer Nero
denken. Als u van kruiswoordpuzzels houdt, kent u hem waarschijnlijk ook: wrede Romeinse keizer,
vier letters. Nero was keizer van
het Romeinse rijk, in de eerste
eeuw na Christus. Hij is bekend om
zijn fanatieke christenvervolging.
De wreedheden die hij tegen hen
beging zijn onvoorstelbaar. Zo zou
hij bijvoorbeeld gevangen Christenen in teer hebben laten dopen
en in brand laten steken, om ze als
verlichting te laten dienen tijdens
zijn feesten.
Maar dat is niet de reden waarom
ik aan Nero denk bij het maken van
deze vullende preisoep. De wrede
keizer hield ook erg van prei. Hij
at die groente vaak, omdat hij
geloofde dat het zijn stem verbeterde. Nero stond daarom ook wel
als preivreter bekend.
Van onze laatste prei maak ik
een maaltijdsoep, die uitstekend
smaakt op een milde voorjaarsdag.
VOOR VIER PERSONEN HEEFT U
NODIG:
3 eetlepels olijfolie
2 gesnipperde uien
700 gram schoongemaakte prei in

ringen
400 gram aardappelen, geschild en
in blokjes
50 gram gerookte zalm in reepjes
2 bouillonblokjes
Scheutje mosterddressing of een
lepeltje mosterd
Twee eetlepels fijngehakte peterselie
Fruit uien en prei ca. vier minuten
in de olijfolie. Voeg daarna 1½
water, de blokjes aardappel en de
bouillonblokjes toe. Kook de soep
20 minuten op een zacht vuur.
Pureer de soep met een staafmixer
en breng op smaak met peper en
mosterddressing.
Schep de soep in kommen en
garneer met peterselie en reepjes
gerookte zalm.
LIJKT TUINIEREN U OOK LEUK?
Zelf groente, kruiden en bloemen
telen? Kijk dan op onze website:
tuinverenigingoosterplas.nl. of
bel voor informatie
Wilma Buijs, tel. 06 27890368;
e-mail gowidejo@kpnmail.nl.
De tuinen liggen aan de Oosterplasweg nr. 49. U kunt daar overdag,
als het hek open is, een kijkje
nemen. u

