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door: Marie-France Vissers-Claessen

Dit voorjaar is de eerste Sportau-
tomaat van Nederland geplaatst 
in de Loekemanstraat in ’s-Her-
togenbosch. Hiermee heeft onze 
stad, en onze wijk, een primeur 
in Nederland. De automaat is een 
grote kast en staat bij het Johan 
Cruyff court. De kast is gevuld 
met sport- en spelmaterialen. Ie-
dereen die de app downloadt kan 
gratis gebruik maken van al deze 
materialen. Volgens Guus van den 
Heuvel van ‘s-Port is de automaat 
bedoeld om mensen uit de wijk 
op een vrijblijvend, laagdrempe-
lig te laten sporten: “Geen kroket 
uit de muur, maar een halter, 
racket of bal uit een automaat!”

Met de automaat zet de gemeente 
in op een gezonde(re) leefstijl 
onder inwoners. “Het is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend om lid te 
worden van een sportschool”, zegt 
van den Heuvel. “Voor sommige 
mensen is de drempel te hoog of ze 
kunnen het niet betalen. Door de 
sportautomaat hopen we ook deze 
mensen een kans te geven om lek-
ker buiten te sporten.”

De sportattributen zijn geschikt 
voor iedereen. Pionnen, balletjes, 
hockey sticks, kettlebells, dum-
bles, hoepels, bokshandschoenen, 
jeux de boule, badminton en nog 
meer. Als gebruiker reserveer je 
een tijdsblok van een uur. Met de 
app open je de Sportautomaat. Zo 
krijg je toegang tot een uitgebreide 

selectie sportattributen van hoge 
kwaliteit. Na het gebruik plaats je 
alles terug in de automaat. Met een 
ingebouwd controlemiddel ‘ziet’ 
de automaat of alle sportattributen 
er weer in liggen. Gebruikers zijn 
daarmee samen verantwoordelijk 
voor de materialen. Volgens Van 
den Heuvel is de doelgroep van de 

automaat zeer divers, “Van jong 
tot oud er is voor iedere doelgroep 
geschikt materiaal in de kast.” 

Lijkt het je leuk om het een keer 
te proberen? Om de automaat 
onder de aandacht te brengen 
organiseert de gemeente kennis-
makingslessen. Iemand van ‘S-Port 

legt uit hoe de automaat werkt 
en geeft instructie bij de verschil-
lende materialen. Neem hiervoor 
contact met Guus van den Heuvel: 
g.vandenheuvel@s-hertogenbosch.
nl of 06 11 41 94 23
Je kunt ook zonder begeleiding de 
instructies volgen op de kast en 
direct zelf aan de slag gaan.u 
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Eerste ‘Sportautomaat’ van Nederland in Aawijk

Wijkkrant niet 
in de bus gekregen?

Is de wijkkrant niet bij u 
bezorgd tussen 25 en 30 

juni?  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

HANNAH

door: Marie-France Vissers-Claessen

Begin juni hebben omwonen-
den van het Prins-Hendrikpark 
de contouren uitgezet van de 
beoogde bebouwing van een 
deel van het park. Ze gebruikten 
hiervoor milieuvriendelijke droge 
witte kalk. Drie grote cirkels en 
een rechthoek gaven exact weer 
waar de gemeente voornemens is 

te gaan bouwen. Tot grote schrik 
van passerende hardlopers en ge-
zinnen, die een flink stuk van het 
wandelpad langs het water zagen 
verdwijnen. 
“Door de lijnen uit te zetten kun-
nen gebruikers van het park zien 
hoe omvangrijk de plannen van 
de gemeente zijn”, zegt Reiniera 
van der Feltz van Stichting IJzeren 
Vrouw. 

TE WEINIG INSPRAAK?
De aanwezige buurtbewoners 
zijn het er allemaal over eens: de 
plannen voor de torens zijn buiten 
proportioneel en niet in goed 
overleg met omwonenden tot stand 
gekomen. ‘Hoezo inspraak?’ staat 
op één van de protestborden in het 
park. “Er was een vragenlijst over 
hoe de omgeving rondom de torens 
moet worden ingericht. Dat noemen 

wij geen inspraak”, zegt van der 
Feltz. Volgens haar is het overdui-
delijk dat een meerderheid van de 
omwonenden  de torens niet in het 
park wil hebben. “We zijn een peti-
tie gestart en hoopten op minimaal 
1630 handtekeningen. Dat aantal 
staat gelijk aan het aantal stemmen 
dat nodig zou zijn voor één zetel in 
de gemeenteraad. Inmiddels staat 
de teller al op ruim 1800 handteke-
ningen. Dat zou toch een duidelijk 
signaal af moeten geven”. De 
handtekeningen worden eind juni 
aangeboden aan de gemeenteraad. 

In de vorige editie van deze krant 
was te lezen dat er veel verzet van 
omwonenden is tegen de voorge-
nomen plannen van de gemeente. 
De torenflats in het Prins Hendrik-
park worden respectievelijk 60, 54 
en 48 meter hoog en moeten ruimte 
bieden aan 177 woningen. Ook komt 
er een 75 meter lange half onder-
grondse parkeergarage. 
Volgens de actievoerders zal de 
bouw ernstige gevolgen hebben 
voor het huidige karakter van het 
park. ‘En dat terwijl steeds meer 
bewoners uit alle delen van de stad 

recreëren in het park’. 
De redactie van Wijkkrant Oost 
heeft contact gehad met wijkma-
nager Paul Hilgers over het initiatief 
van de bezorgde buurtbewoners. 
Hij zegt ook andere geluiden op te 
vangen in de wijk. Een officiële re-
actie kon hij op korte termijn echter 
niet geven.

WILT U ZELF GRAAG IETS KWIJT 
OVER DE TORENS? 
Stuur dan een bericht aan: 
redactie@wijkkrantoost.nl u

Contouren torens uitgezet in Prins Hendrik park
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2 Wijknieuws Oost
Kom naar Proef de Buurderij!
Kom op woensdagmiddag 30 Juni van 16:30-18:30 kennis maken met 
Buurderij Den Bosch. Om de drie maanden houdt de Bossche afdeling 
van Boeren & Buren een Proef de Buurderij. De boeren die wekelijks hun 
producten aanbieden, zijn dan aanwezig. Ze bieden voor deze speciale 
editie ook hun producten te koop aan. Je kan dan kennis met ze maken 
en ze het hemd van het lijf vragen over hun bedrijf en producten.

  
uurderij Den Bosch biedt nu van 20 duurzame ondernemers hun 
producten aan en is altijd opzoek naar nieuwe producten die het 
aanbod aanvullen. De  nieuwste producenten zijn: de Buitenman 
met biologische asperges, de Roze Bunker met bijzondere limona-

des, Dorsclub de Stofvreters met lokale spelt producten, Boereland Greens 
met microgroenten en Yoheko met een ruim aanbod van biologische 
paddenstoelen. De Buurderij is een sociaal duurzaamheidsinitiatief om de 
verkoop van lokaal geproduceerd veelal biologisch voedsel te promoten en 
daarmee de footprint zo klein mogelijk te houden. Daarbij koop je direct in 
bij de lokale ondernemer zonder tussenhandel en wordt er zo min mogelijk 
verpakkingsmateriaal gebruikt.  Bestel je boodschappen online op buurde-
rijdenbosch.nl en kom op woensdag 30 juni kennis maken met de Buurde-
rij. Tussen 16:30- 18:30 op Plein Oost op de van Broeckhovenlaan 4a. u

B

Werkgroep 
Computerhuis 
Oost
Per 1 oktober 2020 zijn wij als 
vrijwilligersorganisatie gestart 
om hulp en ondersteuning op 
digitaal gebied te geven aan 
inwoners van Den Bosch en met 
name voor bewoners met een 
kleine beurs. Als gevolg van de 
corona maatregelen hebben we 
deze ondersteuning nog niet 
concreet kunnen geven.

In december 2020 zijn wij al 
wel begonnen om via wijkplei-
nen en andere sociale instellin-
gen een gratis PC te verstrek-
ken aan mensen die hiervoor 
in aanmerking komen. Ook zijn 
wij gestart met het helpen van 
mensen die problemen hebben 
met hun pc of laptop. U kunt 
met ons contact opnemen voor 
een afspraak om uw apparaat 
te brengen. Wij kijken deze 
dan na, zowel de software als 
de hardware. Helaas is het nog 
niet mogelijk om  vrij binnen 
te lopen,  en om workshops 
en persoonlijk les op maat  te 
geven. Heeft u vragen? 

Neem dan contact met ons op 
via de mail werkgroep.com-
puterhuis.oost@gmail.com, 
telefonisch 073-8220666 – 
0616080564 (op maandag- en 
woensdag ochtenden).

Ook zijn wij te vinden op face-
book of website https://com-
puterhuis.github.io. u

Dagopvang in 
Dierentehuis
Sinds een paar jaar hebben wij in 
het Dierenthuis een pensionop-
vang. Dat loopt erg goed en wij 
hebben een grote groep trouwe 
logés. Elke keer is het leuk om te 
zien hoe blij onze gasten zijn om 
hier te komen en hoe leuk wij het 
vinden om ze te ontvangen. Maar 
waarom alleen opvang bieden 
voor honden waarvan hun baasje 
op vakantie gaat? Waarom bieden 
we deze service niet op dage-
lijkse basis? Nou vanaf nu is dat 
mogelijk.

ij bieden gezellige 
dagbesteding voor uw 
trouwe viervoeter terwijl 
u aan het werk of een 

dagje weg bent. Lekker ravotten 
op een veld met andere honden, 
wandelen om de Oosterplas en 
verzorging krijgen van geschoolde 
medewerkers en enthousiaste 
vrijwilligers. Ruime binnenkennels 

met vloerverwarming en de gehele 
dag toegang tot het veld, maar ook 
kleinere kennels voor de hond die 
af en toe even een momentje voor 
zichzelf wil hebben.De dagopvang 
is van maandag t/m vrijdag van 
7:30 uur tot 18 :00 uur, maar in 
overleg is in het weekend ook mo-
gelijk. De kosten hiervoor komen op 
12,50 euro per dag. Moet uw hond 
onverwachts toch een nachtje blij-
ven logeren dan kan dit uiteraard 
ook. Wij berekenen dan pension-
kosten voor die dag en nacht van 
17,50 euro. Dus wilt u dat uw hond 
het fijn heeft terwijl u werkt of even 
weg bent, breng hem/haar dan 
naar onze dagopvang.
Contact informatie:
Website http://dierentehuisden-
bosch.nl/ Adres: Oosterplasweg 41 
5215 HT ’s-Hertogenbosch
Email: info@dierentehuisdenbosch.
nl Tel.: +31 73 6412417 u

W

    Wijkwerkplaats Oost

Hoera we zijn bijna normaal.  
Uuuuhh …… Open  bedoelen we!

Vanaf 13 juni mogen we als Wijkwerkplaats Oost weer bijna 
normaal open. Er zijn nog wel een paar kleine beperkingen in 
verband met de ruimteverdeling. Omdat we de anderhalve meter 
afstand zoveel mogelijk willen handhaven, kunnen we  nog niet 

spreken van een vrije in- en uitloop maar we kunnen wel weer álle acti-
viteiten opstarten. Dat houdt in dat jij ook van harte welkom bent om te 
komen knutselen! Het zal leuk zijn je te ontmoeten!
Om te voorkomen dat het toch nog te druk wordt verzoeken we je om even 
te bellen met: 06-15559587 om samen een bezoek(rooster) af te spreken. 
Dat geldt voor projectmatig komen werken, even komen kijken en koffie 
drinken en ook voor vragen e.d. Tot ziens in Wijkwerkplaats Oost.  www.
wijkwerkplaatsoost.nl. u 
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Nieuws van de 
Oosterhoeve
De Oosterhoeve is weer helemaal open 
voor alle publiek. Naast de speeltuin 
mogen kinderen en hun ouders ook 
weer in de knuffelwei en het eenden-
bos komen.  

Veel kinderen zijn weer komen spelen 
en aaien en hebben onze lieve dieren 
bewonderd. Afgelopen winter vingen 
wij twee geitjes op en die bleken in 
blijde verwachting te zijn. We kregen 
drie geitenlammetjes. Ook hebben 
we een jonkie van een ander dieren-
park opgenomen en verzorgd. Veel 
werk want dit betekende zes flesjes 
per dag, van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds  laat. Met alle babygeitjes gaat 
het goed. Zo oud als het paard Joël 
zullen ze niet worden. Joël is namelijk 
afgelopen maand 30 jaar geworden. 
Veel paardenvrienden kwamen hem 
feliciteren met een wortel of een appel.  
Roos, de koe, en haar stierenvriend Titus 
hebben een nieuw hekwerk gekregen , 
omdat ze steeds over het oude hek de 
schooltuin in stapten en daar alle radijs, 
sla en aardbeien verorberden. 
Ook de vlindertuin heeft een opknap-
beurt gehad. Onze vrijwilligers kregen 
hulp van andere vrijwilligers tijdens 
NL-Doet. 

WIE KOMT ONS TEAM VERSTERKEN?
Kom gerust kijken naar onze kleine 
Keukenhof. Mocht u dan zin krijgen om 
ons team te komen versterken, neemt 
u dan a.u.b. contact op via telefoon of 
app. We zoeken ook nog mensen die 
eens per maand op zondagmiddag twee 
uren de dieren willen komen verzorgen. 
Kinderen kunnen meekomen met hun 
ouders, ze kunnen dan leren omgaan 
met de dieren . 

Graag tot ziens op de Oosterhoeve, 
IJsselsingel 1, tel. 0623910121, stichting-
oosterhoeve.nl . u

Op de Graafse Akker is iedereen 
welkom. Je kunt makker van de 
Graafse Akker worden.

it ‘Makkerschap ’ kost 25 
euro per jaar en daarvoor 
kun je elke week groente 
komen oogsten.  Je kunt 

ook meehelpen.  Met het telen van 
groente, timmeren, schilderen, soep 
maken enz.  Alle hulp is welkom om 
de plek nog mooier te maken. Is die 
25 euro een probleem voor je? Neem 
dan even contact met ons op. We 
komen er vast wel uit. Je kunt mak-
ker worden via de website www.
degraafseakker.nl Wanneer onze 
rode ijzeren poort open is ,ben je 
van harte welkom. Bijvoorbeeld om 
een boterhammetje te eten, samen 
met de kinderen te spelen, rustig 
een boekje te lezen of een praatje te 
maken. 

We zijn open van maandag tot en 
met donderdag en op dinsdag-
avond en zaterdagochtend. De 
entree door de rode poort is via het 
Mgr. van Roosmalenplein 19 c, 
naast de parkeerplaats van de 
Albert Heijn. u

D

 RUILKAST VOOR BOEKEN EN 
 PLANTENSTEKJES
Voor De Buurtschuur staat een 
buurtbankje waar je lekker even 
kunt zitten. In de kast ernaast staan 
boeken die je mee kunt nemen en 
waar je zelf ook boeken bij kunt 
zetten.Ook is er een kastje waar de 
stekjes van kamerplanten in staan. 
Heb je stekjes over? Zet ze in de 
kast! Zoek je een kamerplant(-je)? 
Kom eens kijken!De Buurtschuur 
staat naast de entree van De Graafse 
Akker.

Nieuws van de 
Graafse Akker: 
een groene oase
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door: Ellen van Spijk

In 2018 werden de eerste wo-
ningen op de voormalige trai-
ningsvelden van FC Den Bosch 
opgeleverd. Nu 3 jaar later, stap 
je binnen in een sfeervolle wijk. 
Je kijkt je ogen uit. Niet alleen 
vanwege de prachtige wilde 
bloemen, maar ook vanwege de 
bijzondere woningen. 

e vindt hier van alles: traditio-
nele woningen, moderne wo-
ningen en woningen gemaakt 
van natuurlijke materialen. 

De sfeer onderling is erg goed. 
Buurtgenoten kennen elkaar en 
zoeken elkaar op. Zeker in coro-
natijd, waarbij we vooral dichtbij 
huis bleven. De sociale samenhang 
in de buurt wordt versterkt door 
activiteiten van het buurtcomité 

Vrij Spel. Toen de eerste woningen 
bewoond werden, is het buurtco-
mité opgericht.
 
ACTIVITEITEN EN PERSOONLIJKE 
AANDACHT
Het buurtcomité organiseert 
jaarlijks diverse activiteiten zoals 
een paasactiviteit, vrijmarkt op 
koningsdag, een buurtbarbecue en 
een kerstborrel. Begin juni stond 
de eerste Hertog Buurtquiz op het 
programma. Een avondvullende 
online quiz met vragen over onze 
wijk, de buurt én de bewoners. Zo’n 
30 huishoudens deden mee en kwa-
men nog meer over elkaar te weten. 
Samen streden ze om de felbegeer-
de hoofdprijs, gratis deelname aan 
de buurtbarbecue.
Naast de jaarlijkse activiteiten is 
er ook aandacht voor persoonlijke 
gebeurtenissen. Een bloemetje voor 

een zieke buurvrouw, een kraam-
cadeautje voor een nieuwe buurt-
bewoner. Het is een vaste gewoonte 
geworden om bij bijzondere 
momenten stil te staan. De buurt 
rekent erop.

AED EN REANIMATIECURSUS
Toen onze buurt net bestond, kreeg 
één van de bewoonsters een hart-
aanval. Een buurvrouw, verpleeg-
kundige van beroep, schoot direct 
te hulp met een succesvolle reani-
matie. Deze situatie is aanleiding 
geweest om een AED (Automatische 
Externe Defibrilator) voor in de 
buurt aan te schaffen. We hebben 
hiervoor subsidie ontvangen vanuit 
het buurt,- wijk,- en dorpsbudget 
van de gemeente. Begin 2020 is 
de AED geplaatst aan de gevel van 
het appartementencomplex van de 
Oosterburen; Hertoglaan 1-27. Voor 
wie het nog niet weet: een AED is 
een draagbaar apparaat dat ge-
bruikt wordt bij de reanimatie van 
iemand met een hartstilstand. 
Vanwege corona liet de reanimatie-
cursus even op zich wachten. Maar 
half juni is de eerste cursusavond 
geweest. Komende periode krijgen 
zo’n 35 bewoners uitleg over het 
gebruik van de AED. Niet alleen 
bewoners van de Hertoglaan en het 
Hertogpark, maar ook van de Jan 
Sluytersstraat. In september zijn 
alle cursusavonden geweest en zijn 
er ruim voldoende buurtbewoners 
die kunnen reanimeren. 

Er gebeurt nogal wat in onze 
wijk. Ben je in de buurt, 
neem eens een kijkje! u

NK Tegelwippen: doe je mee?

’s-Hertogenbosch doet mee aan het 

De komende maanden doet ‘s-Hertogenbosch mee aan het Neder-
lands Kampioenschap Tegelwippen! We gaan hierin de strijd aan 
met Oss in misschien wel de spannendste derby van het NK. Ook in 
de rest van het land gaan tachtig gemeenten de uitdaging aan: wie 
verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen. Doe je mee?

MINDER TEGELS, MEER GROEN
We strijden niet alleen om de eer, maar vooral voor een groenere 
gemeente. Waarom? Planten, bomen en struiken zijn prettig om in te 
leven voor mens en dier. Maar groen helpt ook gevolgen van klimaat-
verandering op te vangen. In heel Nederland worden tegels vervangen 
voor groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in 
tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor 
planten en dieren te vergroten. Alle reden dus om tegels te wippen!

ALLE TEGELS TELLEN, DOE MEE!
Iedereen met een tuin kan meedoen! Kijk wanneer je aan de slag gaat 
in jouw tuin of direct een paar tegels kunt inruilen voor groen. Geef het 
aantal gewipte tegels inclusief bewijsfoto’s op via de website van het 
NK Tegelwippen. Jouw gewipte tegels worden automatisch opgeteld bij 
onze tegelstand. De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt, 
wint de felbegeerde Gouden Tegel. Daar gaan we natuurlijk voor! Je 
kunt nog meedoen met het NK Tegelwippen tot 30 september 2021.
Samen tegels wippen is leuker dan alleen
Help elkaar en maak samen met jouw buurtgenoten de wijk een stukje 
groener. Gaan jullie samen aan de slag, heb je een leuk voorbeeld om 
te delen of organiseer je een buurtactie? Ga naar denbosch.nl/duur-
zaam/nktegelwippen, meld jullie buurtinitiatief aan en dan kijken wij 
hoe we jullie initiatief verder kunnen ondersteunen.  u

door: Tjeu Cornet

Voor niets gaat de zon op. Dat is 
mooi. Want als we af willen van 
schadelijke fossiele energiebronnen, 
hebben we de zon hard nodig. Zon-
nepanelen zetten we bij voorkeur op 
daken, maar dat schiet niet erg op. 
Dan maar op zoek naar een geschikte 
wei?

 
eb je zelf zonnepanelen. 
Fantastisch! Zo lever je op 
jouw manier een bijdrage aan 
een toekomst zonder fossiele 

energiebronnen. Misschien heb je nog 
plek over op je dak? Dan zou je nog wat 
extra kunnen leggen. Want zonder een 
massa zonnepanelen is die duurzame 
toekomst ver weg. Heb je geen zon-
nepanelen? Dan heb je daar vast een 
reden voor. Veel gehoorde argumen-
ten: mijn dak ligt niet op de zon, de 
hellingshoek van mijn dag is niet 
optimaal, ik ga mijn mooie pannendak  
niet ontsieren met zonnepanelen. Maar 

wat ga je nu doen? In het hele land is 
nog geen 4% van alle daken belegd met 
zonnepanelen. In Hintham en het Hint-
hamerpark liggen er - na diverse acties 
- beslist meer, maar er is nog ruimte 
zat. Ook op grote daken van bedrijven 
is nog een wereld te winnen. Zonder in 
hoog tempo duizenden extra zonnepa-
nelen te plaatsen zullen we de doelen 
van het Klimaatakkoord nooit halen.

Wat dan? Collectief zonnepanelen 
kopen op een zonneveld? Nooit van 
m’n leven, zeggen sommigen. Goed 
idee, vinden anderen. Intussen zijn 
gemeenten al op zoek naar locaties 
voor zonnevelden. Ook voor Hintham 
is een veldje in beeld, al is daar het 
laatste woord nog niet over gezegd. En 
er wordt onderzoek gedaan. Zo kijkt 
Rijkswaterstaat (2018) naar de natuur-
waarden van de grond. Als die waarden 
door de plaatsing van zonnepanelen 
niet achteruit gaan, is een zonneveld 
geen slecht plan. Sterker, doordat er 
dan niet (meer) wordt gemest kan de 

biodiversiteit verbeteren. 0Of je kijkt 
naar de economische waarde van de 
grond. Door zonnepanelen op hoogte 
te zetten ontstaat ruimte voor een grote 
overdekte parkeerplaats inclusief een 
flink aantal oplaadstations. Zo wordt 
meer energie opgewekt én neemt de 
waarde van de locatie aanzienlijk toe. 

Wat hebben we liefst? Zonnepanelen 
op daken natuurlijk! Wie doet ermee? 
Niet iedereen. Kijken we dan samen 
naar robuuste alternatieven?
 

Wat vind jij van zonnepanelen 
in een wei? Zou jij meedoen 
aan een nieuwe gezamenlijke 
inkoopactie voor zonnepane-
len op je dak?

Laat het ons weten via 
info@duurzaamhintham.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

 Nl Doet 2021
Het was even uitgesteld van maart naar mei maar Nl Doet 2021 ging 
gelukkig toch weer door. Op de Graafse Akker hebben we leuke ac-
tiviteiten georganiseerd om nieuwe mensen met de akker kennis te 
laten maken. Als thema hebben we dit jaar voor meer biodiversiteit 
in het grasland gekozen. We hebben ruim honderd inheemse planten 
in het grasland ‘ingeplugd’. We hopen dat ze gaan bloeien, in het 
zaad schieten en zich zo verspreiden zodat de akker (en daarmee 
ook de wijk) nog diverser qua planten en dierenleven wordt. Achter 
in de boomgaard hebben we een weidemengsel, dat geschikt is voor 
ons type grond, ingezaaid. Verder is er een cursus zeisen gegeven 
en is er een fijn stenen paadje aangelegd naar de Buurtschuur toe. 
Al met al een erg productieve dag met zo’n twintig enthousiaste 
nieuwe mensen. Wil je meer weten over de inheemse planten die we 
ingeplugd en gezaaid hebben? We laten ze graag aan je zien. Kom 
maar langs! u

Beter een goede buur, dan een verre vriend

J

H

Zonnepanelen in een wei?
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Nieuws van 
het Rondeel

e komende periode zijn we volop 
bezig met de afronding van het 
schooljaar. Rapportgesprekken, 
kennismaken met je nieuwe klas en 
natuurlijk ook al de voorbereidin-
gen voor het komende schooljaar. 
De afgelopen periode hebben we 
weer veel leuks en leerzaams ge-
daan op het Rondeel!

TECHNIEKTOUR BOSSCHE 
VAKSCHOOL
De Bossche Vakschool Techniektour 
is in samenwerking met de Uitvin-

ders op pad gegaan langs basis-
scholen in Den Bosch. Groep 7 en 
8 hebben een techniekworkshop 
gehad waarbij ze aan de slag zijn 
gegaan met het maken van een 
mechanische circusvoorstelling: de 
kettingreactie. Het was een enorm 
interessante gastles!

NATIONALE BUITENLESDAG 2021
Op 13 april was het de Nationale 
Buitenlesdag. Frisse buitenlucht, 
beweging en een natuurlijke om-
geving zijn goed voor de fysieke en 
mentale gezondheid van kinderen. 

Met meer sport en spel en een beter 
lichaamsbesef presteren kinderen 
cognitief beter, zo blijkt uit on-
derzoek. Basisschoolleerlingen die 
buiten hebben gespeeld gedra-
gen zich beter in de klas, ze zijn 
taakgerichter. Daarnaast presteren 
kinderen die tijdens het leren hun 
lichaam gebruiken beter in de les. 
Daarom hebben Jantje Beton en IVN 
Natuureducatie deze dag in het le-
ven geroepen. Alle groepen hebben 
deelgenomen aan deze Nationale 
buitenlesdag. 

DE KONINGSSPELEN
Op vrijdag 16 april en op vrijdag 
23 april hebben de groepen 1 en 2, 
het Sprookjesbos en de groepen 
3 tot en met 8 de Koningsspelen 
gevierd.  Kickboks vereniging Team 
Lamri was er ook bij. Zij hebben de 
kinderen flink laten zweten. Ook 
hadden we verschillende luchtkus-
sen gehuurd. De kinderen hebben 
het prima naar hun zin gehad.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Omdat we het belangrijk vinden dat 
kinderen veilig kunnen deelnemen 
aan het verkeer, doen de leerlingen 
in groep 7 het verkeersexamen. 
Voorafgaande aan het praktisch 
verkeersexamen vindt eerst het 
theoretisch verkeersexamen plaats. 
Met 25 vragen, over  hun rol als 
fietser, voetganger en passagier. Er 
wordt getest of ze de verkeersken-
nis voldoende beheersen, goed 
inzicht hebben in verkeerssituaties 

en of ze zich bewust zijn van het 
belang van veilig verkeersgedrag. 
Op maandag 17 mei hebben de 
leerlingen uit groep 7 het prak-

tische verkeersexamen gedaan. 
Iedereen is geslaagd en heeft laten 
zien dat zij veilig door het verkeer 
kunnen.u

Zomerclub plus op basisschool Het Rondeel

Op 23 juli begint de zomervakantie van zes weken. Voor kinderen en voor 
ouders kan dit best een lange tijd zijn. Daarom is er de Zomerclub Plus, 
een leuk leer-en-doe-programma voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De 
Zomerclub Plus is gratis. 
 Bij de Zomerclub Plus volgen kinderen een programma dat aansluit bij 
hun eigen leerjaar. Het is niet zomaar ‘leren uit boeken’, het zijn vaak 
leuke activiteiten die ook nog leerzaam zijn. De Zomerclub Plus wordt 
verzorgd door de leerkrachten en leidsters van de BSO. Wij kijken uit naar 
vier inspirerende en leerzame weken! u

Vrijwilligers gezocht!

Lijkt u het leuk om met een 
groepje kinderen uit groep 3 en 4 
extra te oefenen met lezen onder 
schooltijd? Bent u creatief en zou 
u ons willen ondersteunen bij het 
creatief atelier? Wilt u ons helpen 
bij het onderhouden van ons 
schoolplein?
Dan zijn we op zoek naar u! Wij 
kunnen uw hulp goed gebruiken. 
Mocht u interesse hebben, kunt 
u een mailtje sturen naar info@
hetrondeel.nl u

De leerlingenraad 

Wij zijn Dhyna, Victoria en Paimaan en wij zitten in de leerlingen-
raad. Wij doen dat in totaal met acht leerlingen van groep 7 en 8. 
We bedenken leuke ideeën om op school te doen. Wij mogen ook be-
slissingen nemen. Dat is leuk want wij denken anders dan meesters 
en juffen. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er nieuwe 
speelmaterialen zijn geregeld, zoals: stuntsteppen, waveboards 
en pennyboards. Ook is er een waterkraantje geregeld waar je met 
warm weer uit kunt drinken. 
Wanneer je in de leerlingenraad zit, ben je ook mediator. Een medi-
ator is iemand die in de pauze ruzies oplost. Op dit moment zijn we 
bezig om nieuwe kinderen te zoeken voor de leerlingenraad. Kinde-
ren uit groep 6 mogen zich hiervoor opgeven omdat de leerlingen 
van groep 8 volgend schooljaar naar de middelbare school gaan. We 
hopen volgend jaar ook weer veel leuke dingen te regelen! 

Groetjes,
Dhyna, Victoria en Paimaan.

Gezocht: Begeleiding Kindertuin

Weet je wat van tuinieren, koken of knutselen en vind je het leuk om 
kinderen iets te leren? Wellicht is het begeleiden van De Kindertuin dan 
iets voor jou! Elke woensdagmiddag tussen 14 uur en 16 uur verzorgen 
we diverse activiteiten voor kinderen vanaf 6 jaar. Het is niet per se 
noodzakelijk dat je er elke woensdag bent. Ook als je regelmatig zou 
willen helpen, zou dat al fijn zijn.
Kom vooral langs of mail sophie@transfarmers.nl u

Vakantieweek op De Graafse Akker

Kom je dit jaar kamperen, werken, spelen en vakantie vieren op de Graafse Akker? In de eerste week van 
de zomervakantie, 25 tot en met 31 juli, vindt de jaarlijkse Vakantieweek plaats. De Vakantieweek is voor 
volwassenen en kinderen, dus doe mee! Tijdens de Vakantieweek kun je deelnemen aan activiteiten maar 
ook mee eten, of zelfs kamperen, op De Graafse Akker.
Deelname aan de activiteiten is gratis. Voor het mee eten en kamperen vragen we een kleine bijdrage.
De opbouw begint op zondag 25 juli. De activiteiten starten op maandag 26 juli. Meer informatie vind je 
op www.degraafseakker.nl en onze facebookpagina/ degraafseakker of kom gewoon langs. u

Op 11 juni is  de competitie van het Europees kampioenschap Voetbal 
begonnen. En Nederland doet mee. Ook in de wijk Oost zitten suppor-
ters die graag de boel versieren om daarmee te laten zien dat ze achter 
het Oranje Elftal staan.
 
Als deze krant uitkomt zijn deze foto’s misschien al weer geschiedenis, de 
vlaggetjes afgehaald en de oranjekleur uit de straten verdwenen. Maar 
misschien ook niet, je weet maar nooit.  Aan de bewoners van de Leyhof 
zal het niet liggen, zij zijn klaar voor een lange periode voetbal kijken en 
hopen dat de versieringen kunnen blijven hangen tot 11 juli, als de finale 
gespeeld wordt. Mocht Nederland eerder uitgespeeld zijn dan ligt het in 
ieder geval niet aan de wijkbewoners; zij hebben hun best gedaan. u

Dit is Glenn Haaster, negen jaar 
oud. Een trotse voetballer met 
veel pit. Al sinds hij drie jaar 

oud is, voetbalt hij.  Hij speelt in 
Maliskamp bij OJC. Glenn is een 
jong voetbaltalent en dat is op-

gevallen. Hij heeft stage gelopen 
bij F.C. Den Bosch. Hij is door 
meerdere voelbalclubs gevraagd 
om daar mee te trainen, zoals 
Willem II, RKC en Vitesse.  Hij is nu 
aangenomen voor een stage plek 
bij P.S.V en heeft daar een tweeja-
rig contract. Hij doet dit sinds een 
half jaar en het is hard werken. 

e meeste jongens met wie 
hij traint zijn ook negen 
jaar oud. De trainingen 
zijn meestal in Rosmalen 

en twee keer per maand trainen ze 
in Eindhoven. Hij krijgt al zijn spul-
len en kleding die hij nodig heeft 
van  P.S.V. Zijn grote toekomst-
droom is om in het Nederlandse 
elftal te mogen spelen en voor Paris 
Saint Germaine, het team van zijn 
grootste idool: Nemar.
Glenn weet dat de Europese Kam-
pioenschappen heel belangrijk zijn 
voor Nederland. Hij vertelt me dat 
Frankrijk beter speelt dan Neder-
land op dit moment.  Hij schat 
dan ook in dat Frankrijk eerste zal 
worden, Groot -Brittannië wordt 
tweede, Duitsland derde en Neder-
land vierde. Glenn kijkt ernaar uit 
om het EK te kijken thuis samen met 
vrienden en zijn ouders. u

Een voetballer met pit

D
Voetbalkoorts
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Wandel-
ommetjes van 
het IVN
Wat is het lang geleden dat 
wij iets van ons hebben laten 
horen. Maar nu hebben wij 
weer nieuws dat de moeite 
waard is om wijd te ver-
spreiden.

De wandel-ommetjes die al 
enige tijd te vinden zijn op 
de IVN website, 
staan nu ook prominent 
op de site van Visit Den 
Bosch: www.visitdenbosch.
nl/nl/wat-te-doen-den-
bosch/wandelen-fietsen/
wandelingen u

door: Minggus Nanlohy

Afgelopen januari ben ik 65 jaar 
geworden en heb ik besloten 
om op 12 mei met pensioen te 
gaan. Ik ben dan in totaal 30 jaar 
werkzaam geweest als huisarts 
waarvan 28 jaar bij Gezondheids-
centrum Samen Beter. Mijn eerste 
werkdag bij Samen Beter was op 
10 mei 1993.

et waren andere tijden. 
We werkten toen nog met 
papieren dossiers maar 
hadden wel plannen 

om te automatiseren. De diensten 
deden we allemaal zelf voor onze 
eigen huisartsengroep (vier huis-
artspraktijken).

Wanneer je avond-, nacht- of  
weekenddienst had, was je in je 
eentje aan het werk en verantwoor-
delijk voor telefonisch consulten, 
spreekuur en visites. In die tijd be-
stond de mobiele telefoon nog niet. 

Als je een visite moest rijden scha-
kelde je de diensttelefoon over naar 
de ambulancedienst en was je via 
de semafoon te bereiken. Na een 
dienst ging je de volgende dag ge-
woon weer aan de slag. Onvoorstel-
baar dat ik dat jarenlang gedaan 
heb. Tegenwoordig is het met de 
huidige dokterspost veel beter ge-
regeld. Ik blik met een goed gevoel 

terug op mijn periode bij Samen 
Beter. De keuze voor het centrum 
heb ik bewust genomen omdat ik 
een grote affiniteit heb met de zeer 
gevarieerde patiëntenpopulatie. 
Dit heeft te maken met mijn eigen 
(Molukse) afkomst en de omgeving 
waarin ik ben opgegroeid. In mijn 
studententijd maar ook daarna ben 
ik in de Amsterdamse Bos en Lom-
merbuurt en binnenstad betrok-
ken geweest bij hulpverlening aan 
kansarme mensen. Huisarts zijn en 
dicht bij mensen staan, die uit alle 
lagen van de bevolking komen, 
past helemaal bij mij.

Met gemengde gevoelens neem ik 
afscheid hoewel ik graag wil inval-
len in de praktijk als mij dat wordt 
gevraagd. Ik heb het als een voor-
recht ervaren een rol te mogen spe-
len in het leven van mijn patiënten, 
vaak ook op moeilijke, verdrietige 
maar ook blije momenten. Deze 
verbondenheid blijf ik meedragen 
maar zal ik ook erg missen. u

Zonnebloem
De maand juni is zonnig begonnen. Wij als 
vrijwilligers vonden het wel een leuk idee om 
potjes met zonnebloemen naar onze gasten te brengen. Een gezellige 
zonnegroet! De gasten waren er blij mee en zo hebben we ook weer even 
contact met hen gehad. We hopen dat we onze lunch eind augustus door 
kunnen laten gaan en elkaar zo eindelijk weer eens te kunnen ontmoe-
ten. Nu eerst genieten van hopelijk een mooie zomer.
 
Team Zonnebloem Oostelijke Zon u

Jaarlijks worden steeds meer men-
sen getroffen door de diagnose 
kanker. Deze diagnose heeft enorm 
veel impact op het dagelijks leven. 
De behandelingen in het ziekenhuis 
(bv operatie/ chemo’s/ bestralin-
gen) doen meer met het lichaam 
dan enkel het bestrijden van de 
tumoren. Hoe beter de conditie 
en belastbaarheid is, hoe sneller 
je herstelt van deze behandelin-
gen en hoe beter de kwaliteit van 
leven is die je ervaart. Om onco-
logie patiënten beter te kunnen 
begeleiden bij hun fysiek herstel 
biedt onze fysiotherapie praktijk, 
in het gezondheidscentrum Samen 
Beter in den Bosch, een oncologie 
beweegprogramma.

ijdens de fysiotherapeu-
tische behandelingen in 
dit programma richten we 
ons niet alleen op herstel 

ná de behandelingen van de tumo-
ren; het is nuttig om de conditie en 
belastbaarheid in de periodes voor-
, tijdens- en na de behandelingen 
zo optimaal mogelijk te krijgen en/
of houden. Ook als genezing niet 
mogelijk is, heeft dit zeker een 
toegevoegde waarde.
 
OEFENEN VÓÓR DE BEHANDELING (OPE-
RATIE/ CHEMO’S/ BESTRALINGEN): 
Door de op jouw conditie en belast-
baarheid aangepaste oefentherapie 

wordt je fitter en sterker zodat je 
de behandeling beter aankunt. 
Door deze voorbereiding kunnen 
problemen beperkt worden. Het 
kan zijn dat je vóórdat je ziek wordt 
al klachten hebt. Deze klachten 
kunnen we verminderen zodat de 
behandelingen in het ziekenhuis 
minder vervelend zijn. 

TIJDENS DE BEHANDELING (OPERA-
TIE/ CHEMO’S/ BESTRALINGEN):
Onderzoek bewijst dat mensen die 
tijdens het traject van operaties, 
chemo’s en bestralingen actief en 
fit blijven, de behandelingen beter 
aan kunnen. Ook hebben zij op de 
langere termijn minder last van 
vermoeidheid en meer kans om 
hun werk en/of hobby’s weer uit 
te kunnen oefenen. Bij de meeste 
ziekenhuisbehandelingen is het 
normaal dat je spierkracht en con-
ditie achteruit gaan. Daarom gaan 
we in de oefenzaal aan de slag om 
spierkracht en conditie op een vei-
lige manier te vergroten. Daarnaast 
helpen we je soepel te blijven. We 
leren je ontspanningsoefeningen, 

waardoor je o.a. beter kunt slapen. 
Slaap is heel belangrijk om goed te 
herstellen. 

NA DE BEHANDELING (OPERATIE/ 
CHEMO’S/ BESTRALINGEN):
Als de heftige tijd van ziek zijn en 
behandelingen voorbij is, is het 
doel dat je zo snel mogelijk je oude 
leven met daarbij horende bezig-
heden weer op kunt pakken.  Na 
de behandelingen kun je nog veel 
moe zijn. Hier werken we aan met 
kracht- en conditietraining. We 
maken een oefenschema op maat, 
zodat je op een gezonde manier zo 
goed mogelijk vooruit gaat. 
Door alle behandelingen kunnen 
naast conditie ook je evenwicht, co-
ordinatie en stabiliteit verslechterd 
zijn. Ook deze zaken zullen door 
training verbeteren. Naast oefenin-
gen geven we ook adviezen over 
ontspanning en leefstijl waardoor u 
weer meer energie krijgt.

ALS GENEZING NIET MEER 
MOGELIJK IS:
Als genezing niet meer mogelijk 
is, kijken we samen naar wat je 
nog wel kan. Ook proberen we het 
energieverlies te beperken en je 
dagelijkse activiteiten, hobby’s, 
sociale contacten nog zo lang 
mogelijk uitvoerbaar te houden. 
Dit is belangrijk voor het ervaren 
van kwaliteit van leven. Daarnaast 
kunnen ademhalings- en ontspan-
ningsoefeningen waardevol zijn om 
de pijn te verminderen. 

WIL JIJ ZO LANG MOGELIJK 
FIT BLIJVEN? 
Maak dan een afspraak. Behande-
ling kan bij ons op de praktijk, in 
een lotgenotengroep(je) of indivi-
dueel. Lukt het je niet om naar ons 
te komen, dan komen wij aan huis.  
We hebben gespecialiseerde fysio-
therapeuten die je kunnen begelei-
den bij de fysieke trainingen en die 
ondersteunen bij de psychische en 
sociale kant van de behandeling. 
Waar nodig kan dit samen ingezet 
worden. 

We verwelkomen je graag. Je 
kunt contact opnemen met ons via 
telefoonnummer: 073-613 0765. 
Voor meer informatie kijk op onze 
website: www.samenbeter.nl  Ook 
op maandagavond, dinsdagavond 
en zaterdag geopend. u 

Beweegprogramma oncologie 
bij Gezondheidscentrum Samen Beter

Advertorial

T
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Met pensioen
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Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor de volgende groepen:

STEPS VOLWASSENEN 
Maandag 18.30u – 19.30u
Steps is een swingende en uitda-
gende groepsles voor mensen met 
pit! Door te trainen in groepsver-
band 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.

ZUMBA/SALSA VOLWASSENEN 
Maandag 19.30u – 20.30u

Gezellige groep dames die 1x per 
week dansen onder begeleiding 
van een ervaren dansdocente. Er 
worden verschillende soorten dan-
sen gegeven zoals Salsa en Zumba 
etc.

Voor meer informatie over één 
van deze groepen kunt u contact 
opnemen met de vrijwilligers van 
Buurthuis Graafsewijk Noord via: 
wgn@home.nl of loop gerust tij-
dens de lessen eens binnen.

NIEUW: DANCE FOR KIDS
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.
Deze lessen worden gegeven op 
woensdagmiddag:
Voor kinderen t/m 9 jaar:
15.00u –16.00u.
Voor kinderen vanaf 10 jaar 
16.15u – 17.15u.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Wil jij een keer komen kijken/mee-
doen.Graag vooraf aanmelden via 
Liesbeth Horsen: 06- 30 88 57 42

BEWEEG U FIT: 
Maandag 13.00u – 14.00u Gym 
Maandag 14.00u – 15.00u Gym  

Deze lessen zijn speciaal voor men-
sen van 65 jaar en ouder en gericht 
op het verbeteren van conditie en 
spierkracht. Naast het bewegen is 
het sociale contact ook een belang-
rijk aspect. De koffie/thee staat voor 
u klaar.

Dinsdag 11.00u – 12.00u Yoga 

Beweeg u Fit! Yoga is speciaal voor 
inwoners van 65 jaar en ouder. Er 
zijn stoelen om op te zitten als dat 
op de grond niet meer gaat of als 
houvast bij evenwichtsoefeningen.
Binnen de groepen zijn nog enkele 
plaatsen vrij. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het servicepunt 
Sport en Bewegen 073: 615 97 77 

ACTIVITEITENROOSTER 
Zaterdag 3 juli Kinderbingo* 
  14.00u – 16.00u
Vrijdag  9 juli Kaarten  
  19.30u 
Zaterdag 17 juli Beach Party 
  14.00u – 16.00u
Dinsdag 20 juli Kaarten
  13.30u – 17.00u

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

WINNAARS ACTIVITEITEN BUURT-
HUIS GRAAFSEWIJK NOORD
De winnaar van de woordzoeker  in 
de vorige Wijkkrant Oost was Marjo 
van der Waals u

Eind juni 2021 is het zover. Dan 
verschijnt het boek van collega-
redactielid Piet van den Boom. 
Het komt bij boekhandel Heinen 
te liggen en krijgt een plekje in 
de kast ‘Bossche Schrijvers in de 
bibliotheek aan de Hinthamer-
straat. Het boek heet: ‘De verzoe-
king – het geheim van Jheroni-
mus Bosch’. Een verhaal met een 
nieuwe kijk op de seer vermaerd 
schilder uit Middeleeuws Den 
Bosch, tot stand gekomen na 
langdurig onderzoek.

 
n de loop van de tijd (en vooral 
in het Bosch-jaar 2016) ver-
schenen er talloze boeken en 
artikelen over de Middeleeuwse 

schilder. Is alles al niet gezegd en 
geschreven over Jeroen Bosch? 
Volgens Piet niet: ‘Er is nog steeds 
weinig bekend over het leven van 
deze middeleeuwse schilder. ‘Al is 
hij ruim 500 jaar geleden overleden, 
op een bepaalde manier is hij nog 
altijd actueel. Ook in zijn tijd was er 
veel onrust, maatschappelijke on-
gelijkheid, oorlog en epidemieën. ‘
Piet zegt zelf over zijn boek: ‘Het 
is een stevig boek geworden (ruim 
300 pagina’s) maar het verhaal is 
voor iedereen leesbaar. Een goede 
kennismaking met de persoon 
Bosch, de kunstenaar en de wereld 
om hem heen. Het verhaal is fictie, 
gebaseerd op uitgebreid historisch 

onderzoek naar personages, feiten 
en gebeurtenissen. Ik heb deze 
informatie op een nieuwe manier 
geordend en met elkaar in verband 
gebracht. Het resultaat: een andere 
visie op Jeroen Bosch, zijn werk en 
zijn omgeving.’
De verzoeking is een toegankelijk 
en toch geheimzinnig verhaal. Geen 
uitgesponnen karaktertekeningen, 
geen ingewikkelde dialogen en 
overpeinzingen. Het schetst het 
leven zoals dat te zien zou zijn in 
die tijd: het gedrag van mensen, 
gesprekken en gebeurtenissen. 
Voor veel lezers een hernieuwde en 
verrassende kennismaking met de 
Middeleeuwen.’

De verkoopprijs van het boek is 20 
euro, maar lezers van de wijk-
krant krijgen een speciale korting 
van 2,50 euro op de verkoopprijs. 
Desgewenst gesigneerd en met 
opdracht. Bovendien komt Piet het 
boek persoonlijk bezorgen! Ook 
vindt hij het leuk om aan groepen 
en scholen in de wijk een presenta-
tie te verzorgen over Jeroen Bosch 
en zijn wereld.
Het boek is ook online te bestellen 
bij boekbestellen.nl.  
Voor wie persoonlijk contact met 
Piet wil over het boek of voor een 
door hem te geven presentatie, kan 
dat via email doen. piet@prfct.nl u

Als Buurtteam-Oost zijn wij bezig 
met een Buurtwerkplan. Dit is een 
plan dat ontstaan is door input 
van de bewoners uit Den Bosch 
Oost en de vraag/opdracht vanuit 
de gemeente. Wij richten ons op 
een activiteit om de verbinding 
onderling tussen bewoners in de 
wijk te vergroten. In tijden van 
corona is dit nóg belangrijker. 

Er wordt een grote houten 
plank opgehangen aan het 
hek of aan de muur van 
ons kantoor op Plein Oost. 

Iedereen die langskomt mag los 
gaan met verf of graffiti op het 

hout. Het doel is om samen iets te 
creëren op een creatieve wijze! Dit 
kan bijvoorbeeld zijn: een wens of 
boodschap voor andere bewoners, 
welk gevoel geeft de wijk jou of an-
dere inspiratie die je kwijt wil. Weet 
ons te vinden en laat je mooiste 
creatie zien.We houden rekening 
met de maatregelen: maximaal 
twee Buurtteamleden begeleiden de 
activiteit. Deze vindt buiten plaats 
en we letten op de anderhalve 
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 12 juli 2021 van 13:30u t/m 
15:00u en woensdag 14 juli 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/vragen? Neem dan 
contact op (via WhatsApp) met: 
Olga van Eijden (06-51866614). 
Spontaan op de dag zelf langsko-
men kan natuurlijk ook. u 

Rommelmarkt 
5 september 2021

Werkgroep Graafsewijk Noord 
opent haar seizoen weer met de 
traditionele rommelmarkt op 
de schoolpleinen aan de Lucas 
van Leijdenstraat. Noteer alvast 
in uw agenda:
Zondag 05 september a.s. van 
11.00 – 17.00 uur. Er zijn nog 
enkele kramen te huren: tel: 
073-614 40 70

 Nieuws Werkgroep Graafsewijk Noord

De Verzoeking: een geheimzinnig 
maar toegankelijk verhaal

Heb je zin om te schilderen? 
Een activiteit voor jong en oud!

E

m een goed beeld te krij-
gen van de waterkwali-
teit van slootjes, beekjes 
en plassen zoeken wij 

mensen in heel Nederland die willen 
helpen en het leuk vinden in hun 
eigen buurt of in de nabij gelegen 
weilanden onderzoek te doen. Mee-
doen kan door de online meetkit te 
bestellen op www.vangdewater-
monsters.nl. Het onderzoek is een 
initiatief van Natuur & Milieu, ASN 
Bank en tien waterschappen, waar-
onder waterschap De Dommel. Het 
is de derde keer dat dit onderzoek 
wordt gehouden.

VANG DE WATERMONSTERS
Met de online meetkit ‘Vang de Wa-
termonsters’ ga je als burgerweten-
schapper verschillende onderdelen 
meten van het water. Je meet onder 
andere de helderheid en bekijkt de 
aanwezigheid van planten en die-
ren. Je maakt foto’s met je mobiel 
om vast te leggen waar is gemeten 
en om de begroeiing en helling van 
de oever te laten zien. In het najaar 
publiceert Natuur & Milieu de re-

sultaten. Dankzij de deelnemers in 
voorgaande jaren konden we al in 
kaart brengen hoe de waterkwaliteit 
in de kleine wateren in Nederland 
is. Helaas zien  we dat veel wateren 
in de eigen omgeving kwetsbaar 
zijn. Met meer deelnemers hopen 
we een vollediger beeld te krijgen 
van de situatie in Nederland. 
Watervervuiling bij de bron 
aanpakken. De belangrijkste bron 

nen van watervervuiling zijn mest 
en bestrijdingsmiddelen uit de 
landbouw en stoffen die via het 
rioolwater in het milieu komen, 
zoals medicijnresten, frituurvet en 
verfresten. 
Met de onderzoeksgegevens kun-
nen onder meer de waterschap-
pen inzetten op maatregelen om 
watervervuiling waar mogelijk bij 
de bron aan te pakken. u

O
Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor belangrijk onderzoek

Inschrijving Zomerschool 55+ van start!

Je kunt weer inschrijven voor onze Zomerschool die dit jaar wordt 
gehouden tussen 26 juli en 13 augustus.
Dit jaar gaat alles digitaal, dus kijk alvast op onze nieuwe website: 
www.saszomerschool.nl met meer dan 80 interessante activiteiten 
die op je wachten.

Folders met een compact overzicht liggen vanaf 20 mei weer bij 
de bekende locaties, bibliotheek, ontmoetingscentra etc. Dus ga 
nu naar onze nieuwe website en maak alvast een planning voor de 
zomerweken, waarbij ontmoeten, plezier en samen dit jaar op de 
voorgrond staan! u

WINNAARS WOORDZOEKER BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD

LENN+LIZA RIFKA SAM



WELKOM OP DE BOSSCHE ZOMER!
Zelfs toen het laatste biertje nog niet was getapt, het 
enthousiaste gejoel van sportende kinderen in de wij-
ken nog hoorbaar was en het slotapplaus van de vele 
theater-, dans- en muziekvoorstellingen nog niet was 
gegeven wisten we het al: De Bossche Zomer is een 
daverend succes en een tweede editie kan niet uitblij-
ven!  Met enorm veel energie en enthousiasme start 
donderdag 1 juli a.s. De Bossche Zomer, editie 2021. 

De Bossche Zomer geeft letterlijk en figuurlijk ruim-
te. Ruimte aan Bossche ondernemers om deze zomer, 
waarin ook nog steeds alles anders is, de ontmoeting te 
faciliteren. Ruimte voor de Bosschenaren die elkaar na 
maanden thuis zitten eindelijk weer veilig kunnen 
ontmoeten en weer met elkaar verhalen te delen. Op ver-
rassende locaties, in de sfeergebieden, verspreid 

over de hele gemeente. Waarbij we beproefde succes-
volle initiatieven niet uit het oog verliezen, maar zeker 
ook sturen op nieuwe creatieve ideeën die verrassen. 
Van culturele en sportieve activiteiten, historische be-
zienswaardigheden, Bourgondische cafés, restaurants 
en terrassen, verrassende winkels tot adembenemende 
natuur. 

Heb je een goed idee? Stuur deze dan via het 
aanmeldformulier op www.debosschezomer.nl 
snel nog in!

1 juli 
t/m 

5 september

te. Ruimte aan Bossche ondernemers om deze zomer, 
waarin ook nog steeds alles anders is, de ontmoeting te 
faciliteren. Ruimte voor de Bosschenaren die elkaar na 
maanden thuis zitten eindelijk weer veilig kunnen 
ontmoeten en weer met elkaar verhalen te delen. Op ver-
rassende locaties, in de sfeergebieden, verspreid 

snel nog in!

#debosschezomer

Doe mee en kijk voor inspiratie, informatie en 
ticketreservering op www.debosschezomer.nl.

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

Wijk-,  
buurt- en 
dorpsbudget
Het Wijk- buurt- en dorps-
budget is een subsidieregeling 
voor en door bewoners die in 
hun wijk, buurt of dorp aan de 
slag willen. Bewoners zijn per 
slot van rekening dé 
deskundigen in hun eigen 
straat of buurt.

Met het Wijk-, buurt- en dorpsbudget 

kunnen bewoners van de gemeente 

’s-Hertogenbosch zelf ideeën uitvoeren. 

Dat kan gaan om fysieke zaken in het 

openbaar gebied, sociale activiteiten of 

de veiligheid van de leefomgeving.

Heeft u plannen voor uw straat, buurt of 

de wijk? Voor een speciale groep, zoals 

kinderen, jongeren en senioren? Kijk op 

de website van de gemeente voor meer 

informatie over hoe u geld kunt 

aanvragen: www.s-hertogenbosch.nl/

wdbudget.nl. Er is voor dit jaar nog ruim 

€41.000,- beschikbaar.

Wilt u meer weten? Neem dan contact 

op met uw wijkmanager Paul Hilgers, 

p.hilgers@s-hertogenbosch.nl

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, juni 2021

Editie Wijkkrant Oost

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.

718400 Wijkgericht Oost.indd   1718400 Wijkgericht Oost.indd   1 15-06-2021   10:2915-06-2021   10:29



Achter de voordeur:
8

uBij: 

DRIEK & MIEN 
ENDER

Oost

door Maria Hornman

Met een bijzondere reden zijn we 
achter de voordeur bij Driek (90) 
en Mien (86) in de Demerstraat. 
Ongeveer een maand geleden 
waren ze 70 jaar getrouwd. Een 
jubileum wat weinigen halen en 
wat alleen voor de ‘allersterksten’ 
en ‘allertrouwsten’ is weggelegd. 
Reden om een persoonlijke brief 
van de koning te ontvangen en de 
burgemeester met een bos bloe-
men op de koffie te krijgen.

  
anwege de Coronabe-
perkingen zat een feest 
er niet in maar toch was 
het volgens Mien ‘een 

hele fijne dag’. Ze kregen ‘iets heel 
moois’ namelijk felicitaties van hun 
kinderen,  kleinkinderen en achter-
kleinkinderen via persoonlijke film-
pjes, door een kleinzoon vakkundig 
tot een mooi geheel gesmeed.  En 
een ‘bak’ vol kaarten met geluk-
wensen. De speciale feestballon 
met 70 jaar erop, die uit een doos 
omhoogsteeg, toen Mien en Driek 
die openmaakten, plakt nog altijd 
tegen het plafond.

TROTS OP ZIJN KINDEREN
Driek en Mien trouwden toen Mien 
17 was en Driek 20 jaar. Driek kwam 
uit een gezin van 14 kinderen. Als 
een van de oudsten betekende 

dit dat 
er veel 
op zijn 
schou-
ders werd 
gelegd en 
hij weinig 
tijd had 
voor 
zijn eigen ontwikkeling. Toen hij 
trouwde nam hij zich voor dat zijn 
kinderen de kans moesten krijgen 
om te studeren.  Hij is er trots op 
dat zijn kinderen goed terecht zijn 
gekomen.  Driek: ‘Ze hebben elk een 
eigen zaak en het gaat ze goed’. 
Mien komt uit een familie van 
kleermakers. Zowel haar vader als 
haar opa en overgrootvader waren 
kleermaker. Mien weet nog dat haar 
vader, vooral tijdens de oorlog, 
jassen omkeerde, bij gebrek aan 
nieuwe stoffen. Beiden hebben hun 
hele leven in Den Bosch gewoond. 
Driek is geboren aan de Zuidwal en 
Mien aan de Graafseweg. 
Naast zijn werk als schilder en tim-
merman was Driek in zijn vrije tijd 
een fan van bowlen. Hij doet dit 
al 35 jaar en hij is er goed in.  Dat 
laten de bekers zien, die in de huis-
kamer staan. Op dit moment gaat 
hij echter niet naar zijn bowling-
club, die onlangs weer gestart is, 
omdat hij zijn vrouw niet alleen wil 
laten.  Vanwege haar ziekte komt 
de thuiszorg twee keer per dag 

om haar te helpen. Het bed staat 
inmiddels beneden in de kamer. 
Ondanks de pijn die ze heeft, houdt 
Mien de moed erin. ‘We spelen 
vaak ’s-middags een spelletje kaart 
en we koken samen. Ik schil de 
aardappels en maak de groenten 
schoon en Driek kookt en doet de 
boodschappen’.

ELK JAAR KAMPEREN
Ze hebben in het verleden veel 
gekampeerd. Hun jaarlijkse vaste 
stek was een camping in Handel bij 
Gemert. Mien: dit is waarschijnlijk 
de reden dat geen van onze kinde-
ren in de stad wilde gaan wonen. Ze 
wonen liever in een dorp’.  Ook in 
de afgelopen jaren hebben ze veel 
gereisd: cruises gemaakt en naar 
Spanje, Italie, Frankrijk en Mexico 

geweest. Driek: Samen met onze 
zoon. Die regelde dat voor ons. Ja, 
wij zijn altijd goed geweest voor 
onze kinderen en zij zijn nu heel 
goed voor ons.’
Mien en Driek wonen inmiddels 60 
jaar in het huis aan de Demerstraat. 
Het was nieuw toen ze het betrok-
ken en het is enige tijd terug hele-
maal gerenoveerd door Zayaz. In 
de huiskamer hangt hun hele leven 

in talloze foto’s. Met een speciaal 
plekje voor de foto van de  oudste 
van hun drie kinderen. Hun dochter, 
die overleed toen ze 39 was. Driek: 
Dat was toen een enorme klap voor 
ons’. Foto’s van twee kleinkinderen 
hebben een belangrijke plaats. De 
een was als 11 jarige Nederlands 
Jeugdkampioen kunstrijden en de 
andere Nederlands Jeugdkampioen 
Taekwondo.
Driek wil graag honderd worden: 
‘Omdat ik erg veel hou van de kin-
deren en kleinkinderen en van mijn 
vrouw natuurlijk.  Mien hoopt zo 
lang mogelijk door te kunnen gaan 
met hun leven in dit huis. ‘We heb-
ben het samen gezellig en ik zou 
niet weten waar ik het zoeken moet 
als ik alleen zou komen te staan’. 
Wel staan ze ingeschreven voor een 
appartement in De Grevelingen, 
maar zolang dat niet hoeft… . Na  
zeventig jaar zijn ze er nog steeds 
voor elkaar en zijn ze het middel-
punt van een uitgebreide familie 
met zeven kleinkinderen en twaalf 
achterkleinkinderen. Hoe ze altijd in 
het leven hebben gestaan, zegt 

Mien met haar lievelingsgedichtje:

‘Daar alleen kan liefde 
wonen, daar alleen is het 
leven goed, waar men stil 
en ongedwongen, alles 
voor elkander doet u 

Enigszins beduusd was ze wel 
toen ze op het schoolplein aan-
gesproken werd door Wim Zoete, 
gepensioneerde leerkracht maar 
nog steeds vrijwillig verbonden 
aan de school.
 

im wilde heel graag 
de bedanktaart aan 
Bernadette overhan-
digen en het verhaal 

dat hij hierbij schreef geeft duide-
lijk aan waarom. 
Juf Bernadette krijgt de taart van 
de wijkkrant omdat ze zich als 
kleuterjuf jarenlang verdienstelijk 
heeft gemaakt en nu met pensioen 
gaat. Ze werkte meer dan 25 jaar 
eerst op basisschool Norbertus, 
later Oberon en vanaf 2019 bij kind 
centrum ‘Aan de Oosterplas’. 
Juf Bernadette is een collega uit 
duizenden. Heel plichtsgetrouw 
bereidt ze elke dag na school haar 
lessen voor. Niets wordt aan het 
toeval overgelaten. Aan het begin 
van de volgende ochtend zien de 
kinderen meteen waar ze aan kun-
nen beginnen. Elk kind krijgt zo 
wat het nodig heeft.  
Regelmatig doorwerken in avon-
duren en in vakanties is voor 
haar heel gewoon. Het werk stopt 
‘nooit’. Als je een vraag hebt, kun 
je die best in de avond mailen en 
dan laat het antwoord niet lang 
op zich wachten. Haar leerlingen 
beschrijven haar als een lieve, 
leuke en aardige juf. Ze vinden de 

gewone gesprekjes met haar over 
hun hobby’s en hun thuissituatie 
erg fijn. Ze is erg geïnteresseerd in 
haar leerlingen en weet ze steeds 
weer te boeien. Zomaar even een 
spelletje met ze doen of even 
voorlezen.

De  kinderen vinden dat ze niet zo 
hard hoeven te werken, maar als 
je in de klas komt dan wordt wel 
duidelijk dat ze echt druk bezig 
zijn om hun taken te volbrengen. 
Zelfstandig als ze zijn geworden, 
kiezen ze daarna vaak zelf een 
nieuw werkje uit, natuurlijk alle-
maal gericht op het stimuleren van 
hun eigen ontwikkeling. 
Ze is de ontwikkelingen in het 

onderwijs blijven volgen om 
gerichter te kunnen kijken naar 
de voortgang van haar leerlingen 
en beter te kunnen aansluiten bij 
hun leerbehoeften. Ook betrekt ze 
steeds de ouders met de bedoeling 
om het maximale uit het kind te 
halen. 
Als collega is ze warm en betrok-
ken. Ze leeft mee met het lief en 
leed van andere collega’s en je 
kan altijd even gezellig een praatje 
komen maken of om raad vragen.
Om dit alles gaan we haar absoluut 
missen.. u

W

BEDANKT
RUBRIEK

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

Dank-

je Wel

De taart voor 
Juf Bernadette

V

Door: Marjan Vonk

ecepten uit andere culturen 
zijn het proberen waard en de 
wereldkeuken staat in het cen-
trum van de belangstelling. 
Maar onze eigen Nederlandse 

keuken heeft ook een internationale 
oorsprong. U denkt misschien, wat is 
nu Nederlandser dan een krop sla. Maar 
de eerste wilde sla groeide in Jordanië. 
Toen leek het op een paardenbloem, 
waarvan de blaadjes ook eetbaar zijn. 
Vroege tuinders zijn dat plantje gaan 
telen. Oorspronkelijk had de slaplant 
net zo’n bol parapluzaadjes als de 
paardenbloem. Al in 6000 v. Chr. wisten 
tuinders in de Kaukasus een slaplantje 
te kweken, waar het zaad mooi op bleef 
zitten. Dat is gemakkelijker te verzame-
len. Later wordt een steeds lekkerder 
variant, met een vollere krop geteeld. 
Via Egypte, Griekenland en Italië is de 
sla in Nederland terecht gekomen en 
groeit natuurlijk ook  volop in onze 
moestuin. Dit alles is recent uitgezocht 
door wetenschappers van de Wagenin-
gen Universiteit. Zij bewaren ook nog 
steeds zaad van al die varianten die 
er door de eeuwen geweest zijn. Dat is 
belangrijk want ook bij planten ligt, 
door veel onderling te kruisen, inteelt 
op de loer.In een Nederlandse slascho-
tel horen ook tomaten. U kunt het wel 
raden: tomaten zijn van oorsprong ook 
niet Nederlands. Zij groeiden in Zuid 
Amerika. De wilde tomaten zijn zo groot 
als een flinke rode bes, wel heerlijk zoet. 
Ook daar hebben tuinders eeuwenlang 
gezocht naar grotere vruchten. En de 
komkommer is een veredelde Indiase 
augurk. Voor dit recept maak ik de sla-
schotel ook met wat Italiaanse olijfolie 
en Griekse kaas. Een schaal sla op tafel, 
dat is echt een wereldgerecht.

Recept voor sla met komkommer en 
tomaat, ingrediënten, voor 4 personen
1 krop sla
4 tomaten
1 komkommer
2 eieren

1 teentje knoflook
3 el appel azijn
3 el olijfolie
snufje zout

BEREIDING:
Snijd de tomaat en knoflook in partjes. 
Meng de knoflook, de azijn en het 
zout in een kom en roer tot het zout 
is opgelost. Schep de tomaten erdoor 
en laat 20 min. staan. Kook ondertus-
sen de eieren in 8 minuten hard. Pel en 
snijd ze in de lengte in parten. Hak de 
ui fijn.Haal de bladeren van de kropsla 
scheur ze in kleinere stukken en leg ze 
in een schaal. Vermeng de sla met de 
gehakte ui. Snijd de komkommer in 
dunne plakken en leg die, samen met 
de tomatenparten (zonder knoflook) en 
de eieren  op de sla.  Voor de dressing: 
zeef het knoflook-azijnmengsel en roer 
de olijfolie erdoor. Besprenkel de salade 
met de dressing.

LIJKT TUINIEREN U OOK LEUK? 
Zelf groente, kruiden en bloemen telen? 
Kijk dan op onze website: tuinvereni-
gingoosterplas.nl. of bel voor informa-
tie 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

Wereldkeuken: sla met komkommer en tomaat
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