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R veiligheid in je buurt
Vanaf 1 januari 2017 voor iedere
wijkbewoner beschikbaar

H

et Wijk- en Dorpsbudget is
een nieuwe gemeentelijke
subsidie. Voor iedere wijk
is geld beschikbaar gesteld,
waarvoor bewoners ideeën mogen
aandragen voor een betere leefbaarheid in eigen straat of buurt.
Voor Den Bosch Oost is jaarlijks
58.000 euro beschikbaar.
Heeft u dit jaar een fantastisch idee
of project waarmee u de leefbaarheid in straat, buurt of wijk wilt
bevorderen, dien dan een aanvraag
in via de site van de gemeente
www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.Daar vindt u een formulier waarmee u de aanvraag kunt
indienen.
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Kim van der Aa:
kinderfysiotherapeut

Wie zingt er nog
op Driekoningen?

Bedankt:
Mien van den Berg

Achter de
voordeur bij Emiel Dillo

Wijk-en Dorpsbudget

l De wijkmanager voert de
subsidieregeling uit. De aanvraag
wordt ingediend bij de gemeente.
l Iedere wijk krijgt een eigen
budget en een Bewoners Advies
Groep (BAG), die de aanvraag
mede beoordeelt. Voor Den Bosch
Oost is een bedrag van ruim
58.000 euro beschikbaar.
l De BAG bestaat uit bewoners
die de wijk vertegenwoordigen.
Zij zijn officieel benoemd door
het College van Burgemeester en
Wethouders.
l Voordat de aanvraag vanuit
de gemeente naar de BAG gaat,
wordt de aanvraag getoetst op
eventuele strijdigheid met het
bestemmingsplan. Ook wordt gekeken of de aanvraag onder een
andere subsidieregeling valt.
l Beoordeelt de wijkmanager
de aanvraag positief, dan wordt
het budget toegekend en maakt
de gemeente het geld over aan de
aanvrager. Deze ontvangt binnen
zes weken bericht over de beslissing van de gemeente. l

Waarvoor kunt u geld
aanvragen?
U vindt dat er uw straat of buurt iets
te verbeteren valt. Dankzij het Wijken Dorpsbudget krijgt u de gelegenheid dit eens aan te pakken, zodat
de omgeving een andere uitstraling
krijgt. Bloembakken of geveltuintjes
in de straat kunnen een groot verschil
maken. Het fleurt de straat helemaal
op. Bedenk samen met buurtgenoten
een plan en leg dit voor aan de wijkmanager van de gemeente.
Kinderen
Mist u een speelplek dichtbij huis voor
de kinderen in de buurt? Een kleine
speeltuin met klimrek of een glijbaan? Of zomers een zwembadje voor
de kinderen op een centraal gelegen
grasveld of plein? Met een bank erbij
zodat u als ouder een oogje in het zeil
kunt houden. Ga eens overleggen met
buurtgenoten over de aanleg van een
speeltuintje of de aanschaf van een
zwembadje. Wat te denken van een
vrolijke veiligheidsroute voor kinderen van en naar school? Ook over dit
soort zaken kunt u als buurbewoners
een voorstel indienen.
Jongeren
Jongeren, die elkaar graag in de
eigen buurt willen ontmoeten, kunnen geld aanvragen om elkaar eens
uit te dagen tijdens bijvoorbeeld een

Hoe gaat het
aanvragen in
zijn werk?

op de hierboven genoemde site kunt
vinden. Twee belangrijke spelregels
zijn: Voor eten en drinken wordt
geen budget toegekend.

talentenjacht, een rapmeeting of een
breakdanceparty, een playbackshow
of sportdag.
Ouderen
Ouderen blijven steeds langer thuis
wonen en dat betekent dat ze zolang
mogelijk zelfstandig moeten zijn.
Lopen = gezond = actief = ontmoeten.
Door zelf boodschappen te doen of
door een ommetje te maken, blijf je in
beweging. Als de afstand tussen huis

en winkel te ver is, zou een bankje op
de route heel handig zijn om even uit
te blazen en misschien een praatje
aan te knopen met een buurtgenoot.

Bankjes in de wijk (uiteraard met een
afvalbak er naast) bevorderen de
leefbaarheid en daar is het budget
voor bedoeld. Last van hondenpoep
in de wijk? Een uitrenveld voor honden kan uitkomst bieden. Ongetwijfeld heeft u zelf nog meer ideeën.
Zoek het samen met buurtgenoten uit
en kom met een plan.
Spelregels
We hanteren enkele spelregels die u

Voor een aanvraag moet aantoonbaar
draagvlak in de straat of buurt zijn.
Dit betekent dat een plan met steun
van een groep buurtbewoners moet
worden ingediend en dat overleg met
straat- of buurtgenoten moet hebben
plaatsgevonden.
Contact
Zijn er nog vragen over het Wijk- en
Dorpsbudget? Lukt het niet het aanvraagformulier te vinden of zelf in te
vullen?
Neem dan contact op met
wijkmanager Paul Hilgers
telefoon: 073 – 615 9119. l
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Vacaturebank

Ta Taaa!!!!
Zoveel kleur op deze pagina had u vast niet verwacht. Voortaan verschijnt
de wijkkrant in fullcolour.
Foto’s zullen er aantrekkelijker uitzien en advertenties beter naar voren
komen. En.. wat vindt u
ervan?
Eerlijk gezegd waren we als
redactie het grauwe grijs
van de binnenpagina’s
helemaal beu. Vooral
omdat foto’s niet goed
uitkwamen. Laten we nu
lange tijd gedacht hebben
dat fullcolour financieel
niet haalbaar was? Onze
vaste drukker Print-Best
hielp ons uit de droom. Het
was BEST te doen. Bij deze
dus!
De redactie

Dank aan onze
adverteerders en
donateurs.
Het afgelopen jaar hebben
adverteerders en donateurs
gezorgd voor een belangrijke
bijdrage aan onze financiën en
daarmee aan het kunnen uitbrengen van deze wijkkrant.
Daarvoor willen we iedereen
hartelijk bedanken en natuurlijk
even noemen. En …we hopen
ook dat al deze mensen in 2017
opnieuw aan ons zullen denken.
Adverteerders
Autorijschool Coenen
Drukkerij Print-Best
Kapper John’s Hairstyling
Praktijk voor huidtherapie Huidzorg 073
Verloskundige Praktijk Bij Volle
Maan
De Bossche Zwemvereniging

Colofon

Donateurs
Apotheek Cleij
Samen Beter
GGD HVB
De Oosterhoeve
Oosterplas Doet
Van Neynsel Stichting
Divers
Basisschool Oberon
Transfarmers
Houtbewerkersgroep
Wijkpunt Oost
Dhr. J. van Rooij
Bakkerij van Doorn l

Wijkkrant Oost
d e w i j k wa a r d e z o n o p ko m t

Maatschappelijk Steunpunt Oost zoekt vrijwilligers.
Het Steunpunt aan de van Broeckhovenlaan organiseert activiteiten voor iedereen, waarbij extra
aandacht is voor de meer kwetsbare
buurtbewoner
Vrijwilliger Bloemschikgroep
Iedere maandagochtend en donderdagmiddag komen een achttal
enthousiaste mensen bij elkaar in het
Maatschappelijk Steunpunt Oost om
bloemstukjes te maken. Het niveau
van de deelnemers is heel verschillend. Dat maakt niet uit, iedereen
helpt elkaar. We zijn op zoek naar
vrijwilligers die wekelijks een dagdeel aanwezig kunnen zijn tijdens het
bloemschikken. Als vrijwilliger geef je
tips en help je met bloemschikken. We
vinden het belangrijk dat de vrijwil-

liger bekend is met het ondersteunen
van een groep en ervaring heeft met
bloemschikken.
Aangeboden:
U werkt als vrijwilliger samen met
andere vrijwilligers en krijgt voldoende ruimte voor eigen initiatief.
Natuurlijk kunt u rekenen op professionele ondersteuning. Er worden
regelmatig trainingen en workshops
aangeboden. Vindt u het leuk om met
bloemen en mensen te werken? Dan
vinden we het fijn als u contact met
ons opneemt.

Vrijwillige Fitness
instructeurs v/m
Steunpunt Oost biedt mensen die
door omstandigheden geen gebruik
kunnen maken van fitness in een
reguliere sportschool de kans om te
komen fitnessen. Hiervoor heeft het
Steunpunt diverse apparatuur ter
beschikking. Zowel het sociale als het
sportieve aspect staan centraal.
De huidige openingstijden zijn
dinsdag en donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur en maandag en
woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur. Gezien het succes willen we het
ondersteunende team en deze openingstijden uitbreiden.We zoeken een
enthousiaste sportieve man/vrouw
met Fitness ervaring die interesse
heeft om deze activiteit te komen

Vlekkie

Bericht van Zonnebloem Oostelijke Zon

lekkie (nr. 12609) zit al
ruim een half jaar bij ons
in het Dierentehuis en dat
is lang. Hij is destijds afgestaan omdat zijn baasje allergisch
voor hem was. We willen nu echt
graag een thuis vinden voor dit
lieve ventje, want dat wordt toch
wel tijd.

Allereerst voor iedereen die dit leest,
alle goeds voor 2017. We hebben
in januari een Nieuwjaars receptie
gehad met muziek van Tetje Terug.
De middag was heel leuk, de gasten
hebben weer genoten. En een van de
vrijwilligers had een verrassing voor
iedereen.

Lieve Kater
Vlekkie is voor bekenden een lieve
kater, aan vreemden moet hij altijd
even wennen. We merken hier dat
hij de anderen katten niet zo leuk
vindt en dat geeft hem veel stress.
Dat merken we aan zijn geïrriteerde
houding. Op dit moment zit hij alleen
en nu komt ineens de echte Vlekkie
naar voren.
Hij komt lekker op schoot liggen,
komt aangerend als hij je ziet, vindt
het heerlijk om aangehaald te worden
en vindt het leuk om te spelen. Maar
zit niet aan zijn staart, want dat vindt
hij erg vervelend. Ook van plotselinge
veranderingen raakt hij in de stress
en kan dan fel reageren.

nze volgende activiteit is
op Dinsdag 11 april zoals
altijd bij B.V.V. We zijn heel
blij dat we de kantine mogen gebruiken. De meeste mensen denken dat de
Zonnebloem alleen is voor mensen van
hogere leeftijd. Maar de Zonnebloem
is er voor iedereen met een lichamelijke beperking die moeilijk meer het
huis uit kan komen. Heeft U interesse
om bij de Zonnebloem aan te sluiten
als gast? Dan kunt u zich aanmelden
bij Sanne Kwaks, 0653590275 of Tonnie
van Aar, 0645732907. Ook mensen
die in ons team vrijwilligster (er) wil
worden kan zich
aanmelden bij
Sanne of
Tonnie. l

V

Geef Vlekkie een kans
Dus Vlekkie is op dit moment een
beetje een kater met een gebruiksaanwijzing. Maar als hij eenmaal bij
u thuis gewend is, zal vast de echte
Vlekkie naar voren komen. Dan heeft
u een hele lieve en leuke huisgenoot,
die heerlijk op schoot wil liggen en
zal genieten van de aandacht. Heeft u
een rustige woning, zonder kinderen
en katten?
Hij heeft alleen maar een kans nodig
om weer gelukkig te worden. Wilt u
die bieden?
Neem contact op met het
Dierentehuis 073 6412417 l
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Bericht van de Oosterhoeve
Wij van de Oosterhoeve hopen u in
2017 weer in groten getale te ontmoeten op ons park. Wij hopen dat
u ons werk, onze dieren en onze activiteiten weer weet te waarderen.
Gemengde gevoelens
Het jaar 2016 liet ons met gemengde
gevoelens achter. Net voor Kerstmis
kwam het slechte bericht dat Theo, de
vorige beheerder van de Oosterhoeve
in het ziekenhuis was opgenomen.
We hopen van harte op een zo goed
mogelijk herstel voor hem. Het goede
nieuws was, dat wij verrast werden met een flinke donatie. Deze is
zodanig groot dat we hiermee in het
nieuwe jaar enkele grote verbeteringen op de boerderij kunnen realiseren. De plannen hiervoor liggen klaar.
De uitvoering zult u de komende tijd
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ons helpen onze historie compleet te
maken? Dat zou heel fijn zijn!

kunnen gaan volgen.
Geschiedenis Oosterhoeve:
wie weet meer?
Bij vooruitkijken hoort ook een beetje
terugkijken. Begin 2015 hebben wij
het 40-jarig jubileum van de Oosterhoeve gevierd. Enige tijd daarna
vertelde een bezoeker ons dat hij
al vanaf 1971 bij de dieren kwam.
We kunnen echter geen informatie
vinden over het eventueel langere
bestaan van ons park. Er zijn vast
mensen die het nog weten. Wilt u

Welkom aan nieuwe mensen
De kinderboerderij / zorgboerderij
staat altijd open voor nieuwe mensen.
Als u mee wilt helpen voeren, onkruid
wieden, klussen of koffie zetten bent
u van harte welkom als vrijwilliger.
Mocht u liever alleen een kopje koffie drinken, een boek lezen of een
praatje maken, ook dan ontvangen
wij u graag. Wij staan dagelijks voor
u klaar met een team van vrijwilligers
van diverse pluimage. Wij zijn gezamenlijk 260 uren per week vrijwillig
voor u aan het werk bij de Oosterhoeve. Graag tot ziens!
Anja Kouwenberg, tel. 06 23910121
www.stichting-oosterhoeve.nl,
oosterhoeve@gmail.com l

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

ondersteunen
en uit
te breiden. Kunt u motiveren, heeft u kennis
van fitness, training- programma’s,
kunt u deze opstellen en bent u minimaal twee uur in de week beschikbaar
dan willen we graag kennismaken.
We bieden een dynamische omgeving
met een bijzonder karakter waarin
u een bijdrage kunt leveren aan een
veilige en vertrouwde omgeving
waarbinnen het prettig sporten is.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar Steunpunt Oost 06-30569022 of
06-10640291
Van Broeckhovenlaan 4a, 5213 HX,
Den Bosch l

Knutselen bij het Sluske
Op maandag en dinsdag is er
weer plaats voor kinderen van
vier tot twaalf jaar. Er wordt
geknutseld van half 7 tot kwart
voor 8 in Het Rondeel. De kosten
bedragen zes euro per maand. Alles wat je maakt mag je mee naar
huis nemen.
groeten, Marie van Herpen.

Adverteren in de
wijkkrant in 2017

A

dvertenties zijn voor ons
een belangrijke bron van
inkomsten en zorgen
er mede voor dat wij
de wijkkrant al meer dan 15 jaar
gratis bij alle wijkbewoners in de
bus kunnen doen. Voor 2017 voeren we voor adverteerders enkele
veranderingen door:
l De mogelijkheid om advertenties voor ¼ en 1/5 pagina
aan te leveren komt helaas te
vervallen. Hiervoor in de plaats
komt: 1/8 en 1/16 pagina. We
hebben hiertoe besloten om
meer ruimte te houden voor de
groeiende stroom berichten en
toch voldoende adverteerders
de mogelijkheid te bieden om te
adverteren.
l Uw advertentie wordt voortaan in kleur afgedrukt.
l De prijs voor een 1/8 pagina
gaat vanaf 1 januari 2017: 65 euro
bedragen. Voor een 1/16 pagina:
35 euro
l Bij vijf keer adverteren krijgt
u een korting van 10%.
De mogelijkheid om een advertorial te plaatsen blijft beschikbaar.
Dit is een advertentie in tekst
vorm. De tekst kan zelf aangeleverd worden of de redactie van de
wijkkrant kan deze voor u opstellen. Wilt u hiervan gebruik maken
dan kunt u contact opnemen met
de redactie. l

Redactie-adres
Lucas van Leydenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch
redactie@wijkkrantoost.nl

Uiterste inleverdatum kopij
Nummer 87, 17 maart 2017
Klachten m.b.t. bezorging
redactie@wijkkrantoost.nl

Rekeningnummer
NL13 RABO 0171 9174 80 [Rabobank]

Deze krant bevat regelmatig
gemeentelijk nieuws.
Daarom wordt deze huis aan
huis bezorgd ook bij adressen
met een ‘nee-nee’ sticker.

Kopij bij voorkeur via e-mail
redactie@wijkkrantoost.nl
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Volg wijkagenten Eric, Lydie en Marc op Instagram
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I

n wijkkrant nummer 84, september 2016 hebben wijkbewoners kennis kunnen maken met het werk van de wijkagenten Marc Wijnen,
Eric van Dijk en Lydie Habraken. Zij zijn tegenwoordig actief op
Instagram. Hier kunt u hen volgen en op de hoogte blijven van wat
zij zoal doen en meemaken tijdens hun diensten.
Men kan hen volgen op: ‘Zie foto’s.

Op deze pagina bieden de wijkagenten belangrijke informatie om
het onderlinge contact en de veiligheid in de eigen buurt te vergroten.
Bewaar deze pagina!
Buurtapp’s
Door samen met je buurtgenoten
een appgroep op te starten, kun je
gemakkelijk onderling communiceren
over onveilige en ongewenste situaties
in jouw wijk. Om je op weg te helpen
zetten de wijkagenten een aantal
mogelijkheden en tips op een rij.
Start zelf een Whatsapp
groep met je buren
l Zo kun je informatie uitwisselen
over bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid in jouw straat of buurt
l Dit kan tot maximaal
100 deelnemers.

I

Maak gebruik van een beheerde
Whatsapp groep in je wijk
l Als er meer dan 100 deelnemers zijn, dan is het handig om met
beheerders te werken en meerdere
whatsapp groepen aan te maken in je
wijk.
l De beheerders houden de aanmeldingen in de gaten en geven informatie aan elkaar door die relevant
is voor de verschillende appgroepen.
Maak gebruik van een
bestaande App
l Er zijn diverse (on)betaalde app’s
die je ondersteunen bij de communicatie tussen buurtbewoners. Enkele
voorbeelden:
Veilige Buurt, Nextdoor, Lokaal Alarm
Systeem (LAS), Civilant App
l Op de website Whatsapp Buurt
Preventie kun je zien of er bij jou in de

WIJKAGENTLYDIE_DENBOSCH

WIJKAGENTERIC_DENBOSCH

WIJKAGENTMARC_DENBOSCH

buurt al een appgroep actief is of kun
je je appgroep aanmelden.

ling op het signalement.
Gebruik de SAAR-volgorde:
S = Signaleer
A = Alarmeer via 112
A = App om je waarneming bekend
te maken aan anderen.
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar
buiten te gaan en contact te maken
met de verdachte persoon
l De wijkagent zit niet zelf in de
whatsappgroep: de politie komt alleen
in actie wanneer een melding (via 112)
gedaan wordt. De wijkagent wil/kan
wel op een andere manier bereikbaar
zijn voor b.v. de beheerder van de
groep.
l Probeer de plannen van de
verdachte persoon te verstoren (‘zaak

stuk te maken’). Doe dit alleen als je
dit veilig kan doen zonder risico’s,
maak bijvoorbeeld een praatje met de
persoon.
l Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Dus ook
geen mobiele telefoon vasthouden
tijdens het besturen van een voertuig.
l Het onderling versturen van foto’s
van een verdachte is alleen toegestaan
t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding
noodzakelijk of van meerwaarde is.
Kenmerken zoals geslacht, huidskleur,
lengte en gezicht kunnen ook goed
beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type
en het kenteken.
l Gebruik de whatsappgroep alleen
voor verdachte situaties en niet voor
onderling contact/privéberichten. Dat
haalt de attentiewaarde naar beneden.

De volgende tips zijn van belang
bij het opzetten van een (beheerde) WhatsApp groep:
l Spreek onderling spelregels af
voor bijv. minimumleeftijd van deelnemers en welke straten bij ‘de wijk’
horen.
l Spreek af dat in een verdachte
situatie snel één persoon de politie via
112 belt met een signalement. Laat in
een whatsappbericht aan elkaar weten
dat 112 al gebeld is! Daarmee voorkom
je een regen van 112 meldingen. Bel
wel opnieuw 112 als je meer informatie
hebt, zoals vluchtroute of een aanvul-

Samen zien we meer: doe mee met buurtpreventie!

edereen wil in een veilige en
leefbare buurt wonen. Politie
en gemeente hebben een rol
om dat te realiseren. Maar ook
u als bewoner kunt helpen. Misschien wilt u wel meedoen met het
buurtpreventieteam.
Wat is en doet een
buurtpreventieteam?
Het team bestaat uit een paar buurtbewoners. Zij gaan lopend of fietsend
de wijk in. Ze hebben een signalerende functie. Het buurtpreventieteam
let op (mogelijk) onveilige situaties.
Bijvoorbeeld op de straatverlichting,
bestrating en begroeiing. Maar ook
zijn ze alert op vandalisme en overlast.
Ze proberen diefstal en inbraken te
voorkomen. Als het nodig is, leggen ze
snel contact met de politie.

Buurtpreventie is een idee van bewoners. Er moet in de wijk voldoende
belangstelling zijn voor een team. Het
buurtpreventieteam werkt samen met
politie en gemeente.
Helpt u mee?
Wilt u meedoen met een buurtpreventieteam? Neem dan contact op met
eric.van.dijk@politie.nl
Op www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer vind je een overzicht van
alle buurtpreventieteams in ’s-Hertogenbosch. Wilt u weten wat andere
mogelijkheden zijn om bij te dragen
aan een veilige en leefbare buurt? Kijk
op www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer
De start van een
buurtpreventieteam

Advertentie
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Hoe groot het team moet zijn bij de
start, hangt af van de manier waarop
u buurtpreventie invult. Wilt u dat
er elke dag of avond twee mensen in
de wijk lopen? En dat elke deelnemer
twee keer per maand beschikbaar is?
Dan hebt u zo’n dertig mensen nodig.
Maar om te beginnen is het al fijn als
u met 15 personen kunt starten. Dan
begint u met een aantal avonden
per week of per maand. Als het team
groeit, kunt u altijd uitbreiden.
Informatiebijeenkomst
Bij voldoende interesse organiseren
we een informatiebijeenkomst. Politie
en gemeente leggen dan uit wat
deelname aan het buurpreventieteam
inhoudt. Hierna kan iedereen definitief aangeven of hij/zij wel of niet wil
deelnemen aan het buurtpreventieteam van uw wijk.
Stel een coördinator aan
De coördinator is het aanspreekpunt
voor het team, de gemeente en de politie. Hij/zij maakt ook een rooster voor
iedereen die loopt, waar en wanneer.
Voor advies kan de coördinator terecht
bij de wijkagent en wijkmanager. Het
is een verantwoordelijke klus voor
iemand die er serieus tijd in wil steken.
Het is dan ook goed om de taken te
verdelen met de andere vrijwilligers.
Startbijeenkomst
Hebt u genoeg deelnemers om te
beginnen met buurtpreventie? Is
bekend wie de coördinator wordt?
Dan organiseert de gemeente een
startbijeenkomst. U krijgt informatie
over waar u op moet letten en u maakt
kennis met de andere leden van uw
Buurtpreventieteam. Verder hoort u
hoe u alarmeert of reageert, zodat u
de buurtpreventie goed kunt uitvoeren. U maakt tijdens de bijeenkomst
ook afspraken met politie en gemeente over de voorwaarden, faciliteiten
en communicatie. Uw coördinator
gaat vervolgens aan de slag met het
rooster. In de bijeenkomst ontvangen
alle deelnemers ook een formulier om
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aan te vragen. Daarmee voorkomt u

dat mensen met een criminele achtergrond in het preventieteam komen.
De gemeente betaalt de kosten van de
VOG’s.
Looproutes, looptijden en
informatie delen
Maak een kaartje van de wijk en geef
aan welke routes u wilt (laten) lopen.
Uw wijkagent helpt u daar graag bij. U
verspreidt de kaarten in het team, op
papier, per mail of een besloten groep
op bv. Facebook.
De buurtpreventen lopen tussen
anderhalf en tweeëneenhalf uur. De
wijkagent kan u adviseren op welke
tijden u het beste welke route kunt
lopen. Om inbraak te voorkómen is het
bijvoorbeeld beter als de route en het
tijdstip onvoorspelbaar zijn. Stuur na
iedere loopbeurt een kort verslag van
uw bevindingen naar de coördinator.
Dat is belangrijk voor de evaluaties. De
coördinator zorgt voor een terugkoppeling met de wijkagent. De wijkagent
kan vervolgens via het Buurt Informatie Netwerk de buurt op de hoogte
houden van de werkzaamheden van
het buurtpreventieteam.
Training
De gemeente en politie organiseren
een aantal keer per jaar een training
buurtpreventie. Elke vrijwilliger neemt
deel aan de training om te leren observeren en communiceren. U leert ook
welke bevoegdheden de buurtpreventieleden hebben. U hoeft niet direct bij
de start al getraind te zijn. Maar het
is wel de bedoeling dat iedereen uit
het team binnen een jaar de training
volgt. De coördinator meldt de deelnemers aan bij de gemeente. Via de
coördinator krijgt u daarna de locatie
en de datum van de training.
Subsidie
Er is jaarlijks een bijdrage van 200
euro beschikbaar voor organisatie- en
communicatiekosten. De gemeente
faciliteert de buurtpreventieteams
met een aantal hesjes en zaklampen.
Neem hierover contact op met de
gemeente. l

Voor meer informatie of een voorlichtingsavond kunt U contact opnemen
met eric.van.dijk@politie.nl l

Contact met
de politie
Bel 112
bij levensbedreigende situaties.
Bijvoorbeeld een aanrijding met
gewonden, mishandeling, beroving, steekpartij, vechtpartij of
als er iemand onwel wordt.
als u iemand op heterdaad
betrapt bij inbraak, diefstal,
vernieling, vandalisme, (poging
tot) ontvoering of bij verdacht
gedrag.
Bel 0900-8844
als u de politie nodig hebt, maar
de situatie is niet levensbedreigend of er wordt niemand op
heterdaad betrapt. Bijvoorbeeld
bij overlast in de buurt of onveilig
verkeersgedrag.
Bel Meld Misdaad Anoniem
(0800-7000)
als u iets over een (ernstig) misdrijf wilt vertellen zonder dat uw
naam bekend wordt. Bijvoorbeeld
omdat u de dader goed kent. Of
om andere persoonlijke redenen.
Zo krijgt de politie informatie die
zij anders niet zou ontvangen.
Wijkagent
De coördinator kan ook altijd
terecht bij de wijkagent voor
informatie en advies.
Meldingen
Ziet u tijdens uw loopronde
zwerfvuil, een losse stoeptegel,
afval naast ondergrondse containers, defect straatmeubilair of
vernielingen? Meld het dan bij de
gemeente ‘s-Hertogenbosch:
l via de Buiten Beter App
l via het Meldpunt Schoon Heel
en Veilig of
(073) - 615 55 55 l

4

Kinderen / Jongeren

Trefbal toernooi
Op woensdag 22 februari wordt voor
groep acht van alle basisscholen
in oost een trefbaltoernooi georganiseerd in het Sportiom. Tijdens
deze ochtend worden de kinderen
van verschillende scholen gemixt in
teams. De verschillende teams spelen
tegen elkaar en uiteindelijk zal een
spannende finale de winnaar onthullen. Tijdens deze ochtend hebben
wij hulpouders nodig als begeleiders
van de teams. Geef je op tijd op als
hulpouder bij de gymdocent.
Judo
Alle groepen drie en vier van de basisscholen in Oost zullen de komende
maanden twee lessen judo krijgen

van Ron Korevaar van Judovereniging
JuJiba. De judomatten en judopakjes
zullen van gymzaal naar gymzaal
vervoerd worden om alle kinderen
ermee in aanraking te laten komen.
Judoën in een echt judo pak is toch
wel heel stoer.
Judo is een ontzettend goede sport
voor jonge kinderen. Op een speelse
manier leren de allerjongsten de
grondbeginselen van Judo. Valbreken, coördinatie en balans zijn
eigenschappen waar ze ook buiten
de mat plezier van hebben. Naast
zelfbeheersing komt het accent te
liggen op zelfverdediging. Flexibel
meebewegen, kordaat reageren en
technische vaardigheid zijn de basis
voor een effectieve weerbaarheid.
Meidenmiddag 3 maart
Op vrijdag 3 maart in de carnavalsvakantie organiseert ´S-PORT met de
GGD en Divers de meidenmiddag in
Oost.

Bij basisschool Aquamarijn zullen er
voor meiden uit groep vijf tot en met
acht van 13.00-15.00 uur leuke meidenactiviteiten zijn. Kosten 1 euro Je
kunt je vooraf opgeven bij je gymdocent. Tijdens deze middag krijg je een
stempelkaart. Als je alle onderdelen
gedaan hebt ontvang je een leuke
gadget.
LEFF
Het LEFF programma loopt als een
trein. 16 kinderen en hun ouders doen
mee aan het programma om fitter
te worden. LEFF staat voor Lifestyle,
Energy, Fun & Friends
Kind en ouder werken samen om op
een leuke manier om in 10 weken fitter
en gezonder te worden en te blijven.
Het gaat om samen plezier hebben in
een gezonder leven! Wereldwijd zijn
ruim 85.000 kinderen en ouders op
deze plezierige manier fitter geworden. Het programma werkt echt, al
meer dan 10 jaar! l
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Okkie, Taptoe of andere
leuke tijdschriften over?
Wij hebben ze graag! Bij BBS aan
de Aa, Basisschool het Rondeel
hebben we een schoolpleinbieb
voor kinderen die in de pauze en
bij de naschoolse opvang graag
lezen op het schoolplein. Omdat
de kinderen op onze school geen
abonnement op deze bladen
hebben, willen we ze graag in de
buitenbieb leggen.
Heeft u tijdschriften voor
ons, dan kunt u ze afgeven op
Acaciasingel 77. Of mail naar:
w.vanderaalst@divers.nl of bel
0655791362, dan komen we ze bij
u ophalen.

Goede bruikbare spullen over?
In de Weggeefkast in BBS aan de
Aa is altijd een plekje voor bruikbare spullen.
Wat mag er in de kast?
Alles wat er in past en houdbaar is. Uiteraard geen alcohol.
Maar ook speelgoed, spelletjes,
serviesgoed, keukenapparatuur,
sportkleding etc. etc. Heeft u
spullen voor de weggeefkast? U
kunt ze afgeven op Acaciasingel
77.
Meer weten: w.vanderaalst@
divers.nl 0655791362 l

Kerst op het Rondeel
door: Kelly Delmee

T

ijdens de kerstperiode zijn
er op het Rondeel weer veel
leuke dingen gedaan!

Uitdelen kerstpakketten
Elk jaar delen de kinderen uit de
hoogste groepen kerstpakketten uit
in de wijk. Groep acht heeft deze
kerstpakketten uitgedeeld bij de
Grevelingen. Groep zeven is de wijk
in gegaan en heeft kerstpakketten
gebracht bij mensen die deze goed
kunnen gebruiken.

Schaatsen
Groep drie is naar de schaatsbaan bij
de Biechten geweest. Daar was een
kunststof schaatsbaan neergelegd.
De kinderen hebben het daar erg leuk
gehad!
Groep acht is naar de schaatsbaan
op de Parade geweest, bij het Bosch
Winterparadijs.
Zingen voor het goede doel
Groep 4b is flink aan het oefenen
geweest met mooie kerstliedjes.
Samen met hun juf en studenten van
de Fontys Pabo, zijn ze naar de stad
gegaan, om daar op de markt op te

treden. Na twee uur zingen hadden ze
151 euro verdiend! Dit geld gaat naar
Dare2Care. Een organisatie die geld
inzamelt voor kinderen in weeshuizen
in Roemenië.
Kerstmarkt en kerstdiner
Donderdagavond 22 december konden de ouders eindelijk de werkjes
komen bewonderen waar de kinderen aan hadden geknutseld! Tijdens
een gezellige kerstmarkt waren deze
werkjes te koop. Diverse ouders hadden heerlijke hapjes gemaakt, die
eveneens op de kerstmarkt verkocht
werden! Na de kerstmarkt hebben alle
kinderen in hun eigen klas genoten
van een fantastisch kerstdiner met
zelfgemaakte hapjes. Wat was er veel
lekkers gemaakt!
Kerstcircuit onderbouw
De laatste dag voor de kerstvakantie
werd in de onderbouw extra feestelijk
afgesloten, met een kerst(knutsel)
circuit. De kinderen van groep 1, 2 en
3 mochten kiezen uit veel leuke activiteiten, zoals kerstkaarten maken,
kleien, kerststukjes maken, schminken
en verschillende leuke knutselopdrachten. Daarna konden alle kinderen en medewerkers gaan genieten
van de kerstvakantie! Nu zijn we weer
fris gestart. We wensen iedereen een
super 2017! l

Advertentie

Kerkdriel

K W A LI T EI T
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S ER V I C E
Tel. (0418) 636363 l

E-mail: info@printbest.nl

Gezondheid
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N

ormaal leest u hier
informatie over diverse
gezondheidsthema’s
met veel tips en adviezen. Dat blijft ook zo. Vanaf het
nieuwe jaar voegen we daar iets
nieuws aan toe: de persoonlijke
ervaring van de gezondheidswerker op Oost. Hoe is het voor
diegene om als gezondheidswerker op Oost te werken?
Om te beginnen een gesprek met
Joost van Roosmalen en Kim van
der Aa l

Het contact met de mensen maakt het werken‘op Oost’ zo afwisselend
door: Marjolein Thijssen
Joost van Roosmalen kent u waarschijnlijk wel van de tips en adviezen die hij op de gezondheidspagina van de wijkkrant geeft. Joost
is, samen met collega Ilse Brouwers,
al zes en een half jaar apotheker bij
apotheek Cleij aan de Palmboomstraat. Tijd om eens een bezoekje te
brengen en beter kennis te maken
met Joost. Wie is deze apotheker en
hoe vindt hij het om in onze wijk te
werken?

J

oost: “Oorspronkelijk kom ik uit
Oss maar na mijn studie ben ik
in Den Bosch gaan wonen en
werken. Tot voor kort woonde
ik ook in Den Bosch Oost maar we zijn
onlangs verhuisd om dichter bij het
werk van mijn vrouw te wonen. Zij is
ook apotheker en werkt in Veghel.”
Hoe is het om ‘op Oost’ te werken?
“Het contact met de wijkbewoners
maakt het werk uitdagend en afwisselend. Er zijn grote verschillen tussen
wijkbewoners, die te maken hebben
met een grote variatie in opleiding

en achtergrond. Sommige wijkbewoners hebben bijvoorbeeld moeite
met lezen. Voor het goed gebruik van
medicijnen wordt vaak verwezen naar
een bijsluiter of instructie. Als je niet
goed kan lezen, wordt dat moeilijk.
Een ander voorbeeld is de manier van
communiceren. Meestal zijn mensen open en direct naar mij en naar
elkaar, maar dat kan ook heel anders
zijn. Men is soms wat bedeesder en
heeft meer behoefte aan privacy. Dat
maakt het werken hier in deze wijk zo
leuk en afwisselend. Ik wil graag elke

Kim van der Aa, kinderfysiotherapeut:

Ik kan met dit vak nog wel 30 jaar vooruit
door: Maria Hornman
De ruimte van de kinderfysiotherapie bij Samen Beter ziet er anders
uit dan de normale praktijkruimte
voor fysiotherapie. Op de vloer
staan plastic dozen met ballen,
springtouw en andere materialen
om mee te oefenen. Kim is sinds
juni 2016 officieel afgestudeerd
als Master kinderfysiotherapeut.
Daarnaast begeleidt ze al zes jaar
longpatiënten bij Samen Beter.
Wanneer kom je nu als kind bij Kim
terecht?

K

im behandelt een groot
aantal problemen, die bij
kinderen kunnen voorkomen
zoals: houdingsproblemen,
vertraging van de fijne of grove motoriek, orthopedische aandoeningen,
ademhalingsproblemen, sportletsels,
pijnklachten bij bewegen en baby’s
met motorische problemen, zoals een
voorkeurshouding, teveel spanning

of overmatig huilen.
Kim: “Door een vertraagde fijne
motoriek kun je niet goed knutselen,
kleuren, tekenen, knippen, je pen
niet goed vasthouden, niet duidelijk
schrijven, niet goed typen enz.
Problemen met de grove motoriek
komen vaak tot uiting tijdens de
gymles of bij het buitenspelen. Kinderen hebben moeite met evenwicht,
bewegen traag of houterig, kunnen
geen bal vangen, stoten zich opvallend vaak of struikelen steeds over
hun eigen voeten. Het zijn vaak de
kinderen die tot hun grote verdriet
meestal als laatste tijdens de gymles
gekozen worden.”
Kim behandelt ook hele kleine
kinderen. Dat zijn soms baby’s van
drie weken oud. Bij de allerkleinsten
tot twee jaar doet Kim de behandeling aan huis. Meestal wordt een
kind verwezen door de leerkracht
van school, het consultatiebureau of
de huisarts. Ook ouders kunnen hun
kind aanmelden.

Foto: Inge van den Broek

Wat beweegt u in 2017?
50Plus Sport is een leuk beweegprogramma met aandacht voor
conditie, beweeglijkheid, spierkracht en sportspelen. Inspanning
op eigen niveau. De lessen zijn
voor mannen en vrouwen tussen
de 50 en 70 jaar. Een deskundige
en enthousiaste docent zorgt
iedere week voor een gevarieerde
les.
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U mag gratis drie lessen uitproberen op de donderdag van 15.3016.30 uur in de sportzaal aan de
Rijnstraat 561 in Den Bosch oost.
Voor informatie kunt u bellen naar
José van den Broek 06-52584108 of
e-mailen naar jm.vandenbroek@shertogenbosch.nl
Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Sport en Recreatie l

Kun je deze kinderen
goed helpen?
“De meeste kinderen met motorische
problemen gaan erg vooruit na een
aantal weken goed oefenen. De zorgverzekeraar vergoedt twee keer negen
behandelingen. De kinderen krijgen
‘huiswerk’ mee om thuis verder te oefenen. De laatste vijf minuten mogen
de ouders bij de behandeling zijn en
krijgen dan onder andere uitleg over
de oefeningen. Vaak laat een kind
dan ook al trots zien wat het al kan.
De oorzaken van motorische problemen bij kinderen kunnen verschillend
zijn. Vaak ligt die oorzaak in de hersenen en is er sprake van een ontwikkelingsachterstand. Helaas zorgt ook
het minder en eenzijdiger bewegen
van de kinderen van nu, voor meer
problemen op motorisch gebied. Veel
kinderen oefenen bijvoorbeeld te
weinig met het gooien en vangen van
ballen of ontwikkelen hun evenwicht
minder door nauwelijks meer te hinkelen of in bomen te klimmen.”
Wat is voor jou het meest
aantrekkelijke aan
kinderfysiotherapeut zijn?
“Om te zien hoe kinderen leren om
beter te bewegen en om te zien hoe
trots ze daar zelf over zijn. Sommige
kinderen schrijven aan het begin van
de behandeling zo slecht dat ze hun
eigen handschrift niet kunnen lezen.
En als ze dan na heel veel schrijfoefeningen een gedichtje voor oma schrijven en deze dit zonder problemen
kan lezen… Of wanneer ze tegen mij
vertellen dat ze niet meer als laatste in
de gymles gekozen zijn of een sticker
van de juf gekregen hebben. Kinderen
zijn vaak ook zo positief en bereid om
mee te werken en hun best te doen
bij het oefenen. Bij volwassenen is dat
helaas wel eens anders.
Soms krijg ik een kind met een
complexe maar voor mij interessante
hulpvraag. Dan duik ik er helemaal in
en ga op zoek naar zoveel mogelijk
informatie. Het vakgebied is zo breed:
ik kan daar nog wel dertig jaar mee
vooruit.
Voor meer informatie:
http://www.samenbeter.nl/ l

wijkbewoner op een bij de persoon
passende manier helpen met advies
en medicijnen.”

meemaken. Gelukkig maar want voor
de kwaliteit van ons werk is dat ook
niet wenselijk.”

Korte lontjes meestal
geen probleem
“De directe manier van communiceren van wijkbewoners is leuk maar
soms ook lastig. Ik vind het natuurlijk
erg leuk als iemand me vertelt wat ik
goed heb gedaan. Net zoals ik het ook
goed vind als mensen me vertellen
wat ik een volgende keer beter kan
doen. Lastig is het als mensen een
kort lontje hebben aan de balie en
boos worden. Gelukkig komt dat niet
al te vaak voor en als het gebeurt, is
de boosheid meestal weg te nemen
door uitleg te geven.”

Hecht team
Het team bij de apotheek Cleij bestaat
uit veertien assistentes, twee bezorgers en twee apothekers. “We zijn een
hecht team. Dat is fijn voor ons en
ook plezierig voor de wijkbewoners.
Zij zien daarmee bekende gezichten
in de apotheek. Dat die herkenning
niet alleen binnen Oost blijft, merkte
Joost bij zijn verhuizing: “Mijn nieuwe
buurvrouw wist al wie ik was en wat
ik deed, want een kennis van haar uit
Den Bosch Oost had me al aangewezen in de wijkkrant.”

Net een winkel maar
toch ook weer niet
Hoe gaat het in zijn werk in een
apotheek? Joost: “Soms vergelijk ik
het plezier van de apotheek met het
hebben van een eigen winkel. Alleen
hebben wij veel regels waar we ons
aan moeten houden, voordat we
onze klanten hun medicatie mogen
meegeven. Alle medicijnen die de
apotheek uitgaan, worden door drie
personen gecontroleerd. Dat zijn de
assistenten en tenslotte de apotheker
zelf. Die zorgvuldigheid is heel belangrijk. Daar let de Inspectie voor de
Gezondheid ook op. Naast de klanten
die wachten in de apotheek, hebben we ook klanten wiens recepten
per e-mail komen en klanten die hun
medicatie per week krijgen. Ook die
medicatie moet klaargemaakt èn
gecontroleerd worden. Die zorgvuldigheid vraagt tijd.
Een ander verschil met een winkel is
dat niet ik, maar anderen, afspraken
over de producten maken. De overheid en de zorgverzekeraars maken
bijvoorbeeld afspraken over de
prijzen van medicijnen. Een winkelier kan besluiten om de prijzen te
verlagen of uitverkoop te houden,
bij een apotheek zul je gestunt met
prijzen van medicijnen op recept niet

Tip van Joost:
Voor vragen om informatie en
advies: loop gewoon binnen bij de
apotheek. Je hoeft niet per se een
recept te hebben om informatie
of advies te krijgen. Stel dat je
bijvoorbeeld last denkt te hebben
van bijwerkingen, of je vraagt
je af of je voldoende vitamines
binnen krijgt, loop gerust bij ons
binnen. l

Samen Gezond
Spreekuur

W

ilt u advies over
sporten, bewegen of
gezonde leefstijl.

Kom dan naar het Samen gezond
spreekuur!
Maandag van 09.15 tot 10.15 uur bij
Medisch Centrum Oost aan de van
Broeckhovenlaan 6
Maandag van 10.30 tot 11.30 uur bij
Gezondheidscentrum Samen Beter
aan de Palmboomstraat 127
Wijkgezondheidswerker Rika van de
Water GGD 088 36 86 304
Buurtsportcoach Jose van den Broek
06 52 58 41 08 l
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Allerlei
Verhalen over Oost gevraagd

et Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC)
heeft een aparte website,
waarop iedereen verhalen
over vroeger kan zetten, al dan niet
met foto’s. Als het nodig is wordt je
daarbij geholpen door medewerkers
van het BHIC. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een vergelijkbare
website, maar dan voor verhalen voor
de eigen stad.
Nieuwsgierig gemaakt gingen we
als wijkkrant op deze sites op zoek
naar verhalen, die te maken hebben
met de (recente) geschiedenis van
Den Bosch Oost. Helaas was de oogst
niet groot maar het leverde wel het
door Maria Hornman

H

et vieren van Driekoningen
op 6 januari, door kinderen die zingend langs de
deuren gaan, is een traditie
die langzaam lijkt uit te doven. In
elk geval binnen het Hinthamerpark.
Jammer, want het was een traditie
waarop veel volwassenen zich voorbereidden door de dag van tevoren
wat extra snoep in te slaan of door
zelfs koekjes te bakken en die mooi te
verpakken. Na enkele jaren vergeefse

of op www.erfgoedshertogenbosch.
nl/verhalen

verhaal over ‘de grenssteen’ op. Een
reden te meer om als (oud) inwoner
van Oost meer verhalen over onze
wijk op deze sites te zetten. Kijk voor
voorbeelden op www.bhicnl/verhalen

De grenssteen: de Jasmijnstraat
337 jaar geleden
Op de hoek van de Jasmijnstraat en
de Graafseweg staat een grenssteen
met de tekst ‘T VRIJDOM DER STADT
‘s HERTOGENBOSCH 1680’. Hier liep in
1680 de grens van het Vrijdom ’s-Hertogenbosch. Dit was de naam voor het
gebied dat buiten de stadsmuren lag,
maar waarvan de bewoners dezelfde
rechten en plichten hadden als de

burgers van de stad zelf. Zij mochten
zich ook Bosch’poorter noemen. Datzelfde gold voor inwoners van Orthen
en Den Dungen. Ook zij waren in die
tijd inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Wijkkrant Oost
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Nieuw exemplaar
In 2006 is de oude grenssteen vervangen door een nieuw exemplaar.
De oude steen was door de eeuwen
heen wel erg verweerd geraakt
en vrijwel onleesbaar geworden.
Vanwege de grote cultuurhistorische
waarde heeft de steen een plaatsje
gekregen bij de BAM (Bouwhistorie,
Archeologie&Monumenten).
Het is namelijk de laatste overgebleven grenssteen van deze ouderdom
van ’s-Hertogenbosch en tegenwoordig een rijksmonument. l

Wie zingt er nog op Driekoningen?
‘voorbereiding’, extra goed op de
bel letten en het snoep dan maar zelf
op te eten (wég goede voornemens),
merk ik dat ik de hoop op de komst
van de koningen heb opgegeven.
Daar krijg je een hele snoepzak
Geen groepjes verklede kinderen met
lampionnen meer, die tegen de schemering in onze straat begonnen aan
te bellen en te zingen. Vaak vergezeld

C
Vechtstraat 15
5215 GW ‘s-Hertogenbosch
073 - 6480284 / 06 - 22455106

van een ouder, die zich een beetje
verdekt opstelde. Piepjonge koningen
vaak, met onvaste stemmetjes en met
de spanning zichtbaar op het gezicht.
Het knutselwerk van vader of moeder
op het hoofd in de vorm van een
kroon en het veloursen gordijn uit de
verkleedkist of het tafelkleed om de
schouders.

rijkelijk gegeven werd. De boerderij
van Heijmans aan het einde van de
Boterweg was zo’n adres. Daar kreeg
je een hele snoepzak! Ook begaven ze
zich soms wat verder weg in de wijk
op onbekend gebied. Met als doel om
de oogst aan snoepgoed en in een
enkel geval geld, zo groot mogelijk te
maken.

De wat oudere en meer ‘ervaren’
kinderen konden het zonder ouderlijke begeleiding af en waren
brutaler. Ze hadden zo hun voorkeur
adresjes, waarvan bekend was dat er

Onverantwoord gesnoep
Er zullen vast diverse redenen zijn
waarom deze traditie niet meer leeft.
(Wie heeft er nog een verkleedkist
met oude gordijnen?) Maar jammer

is het wel. Zeker wanneer ik terugdenk aan het intense plezier dat mijn
eigen kinderen en hun vriendjes aan
Driekoningen beleefde. En aan het
bijna onverantwoorde gesnoep in de
dagen erna. l

Eten aan de Aa: lekker, gezellig en verrassend

I

info@autorijschoolcoenen.nl
www. autorijschoolcoenen.nl
Ook voor AUTOMAAT
Theorie / Opfrislessen

Sinds 1971 een begrip in de regio

gestart zijn en voor het heerlijke eten
zorgen zijn Thom van den Hoven,
Miriam de Gier, Malika Amghar, Ikram
Hsiyar en Jamina. En zij worden ondersteund door Divers.
Thom, de enige man in het gezelschap moest even wennen aan de
andere manier van koken van de overige vrijwilligers. Nu ziet hij daarvan
alleen maar de voordelen: “Je kunt zo
mooi van elkaar leren.” De vrijwilligers zijn om de beurt verantwoordelijk voor het menu en dat zorgt voor
veel variatie.

door Mieke Verberne

n de vorige wijkkrant hebben
we al wat aandacht besteed
aan het nieuwe initiatief ‘Eten
aan de Aa’. We namen zelf ‘een
kijkje in de keuken’ en schoven maar
gelijk mee aan tafel. Wat was het
gezellig en lekker. Zestien wijkbewoners, waaronder vier kinderen werden
in het ‘restaurant’ in de Brede Bossche
School aan de Aa uitgenodigd om
plaats te nemen aan de mooi gedekte
tafels. De koks hadden hun best gedaan op een feestelijke maaltijd in
sinterklaassfeer. Een carpaccio van
kipfilet als voorgerecht, daarna paella
en als toetje een pepernotenhangop
met fruit. Als verrassing kreeg iedereen nog een chocoladeletter.
Ieder zijn eetgewoonte
Bij ‘Eten aan de Aa’ kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten ongeacht
hun afkomst. Daarom is dit initiatief
genomen. Eten is iets wat iedereen doet. Je merkt dat als vanzelf
gesprekken ontstaan over eetgewoontes vroeger, over wat iedereen
zich herinnert over vies en lekker eten
als kind, over wel of geen vlees eten,
over recepten, over kruiden die je ge-

bruikt. Er komen zoveel verschillende
ervaringen bij elkaar dat er meer dan
voldoende gespreksstof is. Op de
vraag aan de gasten hoe ze het etentje vonden, waren de reacties: “Leuk,
lekker, gezellig en verrassend.”‘

Wilt u ook eens aanschuiven?
U bent van harte welkom. Iedere
laatste maandag van de maand
wordt er gekookt. Vanaf twee weken
van te voren tot de vrijdag er voor
kunt u zich aanmelden bij BBS aan de
Aa aan de Acaciasingel zijn. Voor 5
euro wordt een plaats voor u gereserveerd. In het restaurant is plaats
voor twintig personen. Vol is dus
vol. Voorlopig wordt er een keer per
maand gekookt maar mocht het een
succes worden, dan gaat het restaurant misschien vaker open..

Variatie in menu
De vrijwilligers die dit mooie initiatief

Voor meer info: Tine Berkers, Divers
06 11869593. l

Activiteiten
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Activiteiten Buurthuis Graafsewijk Noord
Adres: Lucas van Leijdenstraat 27
Losse Weekendactiviteiten
Februari
Vrijdag 03 februari Kaarten
Inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag 11 februari Beautydag*
09.00 - 11.30 uur
Zaterdag 18 februari		
Carnavalsknutselen*		
10.30 - 12.00 uur
Vrijdag 24 februari		
Carnavalsdisco 15.00 - 17.00 uur
Vrijdag 24 februari		
Carnavalsopwérmer		
20.00 - 00.30 uur
Zaterdag 25 februari		
Familiecarnaval 13.11 - 17.11 uur
Maart:
Vrijdag 10 maart Kaarten		
inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 17 maart Kinderdisco
18.30 - 20.00 uur
Zondag 19 maart Rommelmarkt
11.00 - 15.00 uur
April:
Zaterdag 01 april Sportdag*
10.30-12.00 uur
Vrijdag 07 april Kaarten		

inschrijving vanaf 20.00 u
Woensdag 12 april		
Paasknutselen volw.*		
20.00 - 22.00 uur
Vrijdag 14 april			
Kinderdisco 18.30 - 20.00 uur
Zaterdag 15 april			
Paasknutselen* 10.30 - 12.00 uur
Zaterdag 22 april Oranjebal
20.00 - 00.30 uur
Donderdag 27 april Koningsdag*
09.00 - 12.00 uur

Donderdag
18.00u – 19.00u
Kinderdansgroep 4 t/m 6 jaar
Donderdag
19.00u – 20.00u
Tienerdansgroep vanaf 7 jaar

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

Meer Bewegen Voor Ouderen:
Maandag 13.00u – 14.00u Gym
Maandag 14.00u – 15.00u Gym
Dinsdag 11.00u – 12.00u Yoga
Donderdag 09.30u – 10.30u Gym
Donderdag 10.30u – 11.30u Gym

Vaste groepen van Buurthuis 		
Graafsewijk Noord
Maandag
18.30u – 19.30u
Steps 		
Volwassenen
Maandag
19.30u – 20.30u
Beatballet
Volwassenen
Woensdag
14.45u – 16.00u
Kinderknutselclub 5 t/m 12 jaar

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

Gym MBvO
De lessen worden op een heel
ontspannen manier aangeboden.
Ieder doet wat zij of hij kan.
Deze lessen zijn speciaal gericht
op:

Programma
Steunpunt Oost
- het soepel houden van de gewrichten
- de coördinatie van lichaam en
geest
- het reactievermogen
- de concentratie
- oefeningen belangrijk voor het
ADL (algemeen dagelijks leven).
Onder het motto: Wel proberen,
niet forceren.
Yoga MBvO
Door het beoefenen van MBvO
yoga houdt u het lichaam en de
geest wakker, gezond en fit en het
zorgt voor de nodige ontspanning.
Tegemoetkoming in de kosten
In veel gevallen kunt u een deel
van uw contributiekosten terug
ontvangen via uw ziektekostenverzekering. Als uw inkomen
niet hoger is dan 110% van de
bijstandsnorm, komt u eventueel
in aanmerking voor bijzondere
bijstand. Binnen de groepen zijn
nog enkele plaatsen vrij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt
Sport en Bewegen:
073 615 97 77. l

Activiteiten Park De Grevelingen en Park Eemwijk
Maandag
10.00 uur Gymnastiek 		
Park de Grevelingen
10.00 uur Spelochtend
o.a. rummy-cub Park Eemwijk
14.00 uur Mannengroep			
Park de Grevelingen
Dinsdag
14.00 uur Bingo in steunpunt
Park de Grevelingen
10.00 uur Handwerken			
Park Eemwijk
14.00 uur film middag
reizen en recreatie Park Eemwijk
				
Woensdag
10.00 uur Geheugengroep 			

Park de Grevelingen
10.30 uur
hersengymnastiek
Park Eemwijk
14.00 uur Boccia Park Eemwijk
Donderdag
10.00 uur Boccia 				
Park de Grevelingen
9.00 uur Schilderclub ‘Samen Bezig”		
Park De Grevelingen
10.00 uur Muziek Park Eemwijk
10.45uur Wandel je fit
Park Eemwijk
Vrijdag
10.00 uur Creatief o.a. mozaïek,
vogelhuisjes Park Eemwijk
10.00 uur
Jeu de boules

Park de Grevelingen
14.00 uur Spelmiddag en bridgeclub
Park de Grevelingen
14.00 uur Hersengymnastiek
wijkbewoners Park Eemwijk
14.30 uur Viering in kapel
Park Eemwijk
Zondag
10.00 uur Kerkdienst in Steunpunt
Park de Grevelingen
Bingo: 14.00 uur 20 feb, 27 Mrt, 24
apr, 22 mei Park Eemwijk
Societeit
14.15 uur
9 feb, 9
mrt , 13 apr 11 mei, 8 juni
Park Eemwijk
Dansen
14.30 uur
30 Maart
Matinee Musicale Park Eemwijk
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Muziek
14.00 uur 12 feb.
Country muziek met Line-dance W&T
Park Eemwijk
Markt 14.00 uur
2 april 		
Park Eemwijk
		
Voor meer informatie betreffende de
activiteiten kunt u contact opnemen
met: Park de Grevelingen, Corry Vos
073-8228321 of Park Eemwijk, Jacqueline Cornelissen 073-8228709.

Maandag
9.00 –12.00 Fotogroep:
1e maandag van de maand.
10.00 -12.00 Bloemschikken:
Creatief bezig zijn met bloemen.
10.00 -12.00 Tuinieren:
Aan de slag in de tuin
13.30 -16.00 Creatief :
diverse technieken/materialen.
13.30 -15.30 Fitness:
conditietraining voor vrouwen.
Dinsdag
10.00 -12.00 Tekenen/Schilderen in
kleine groep.
10.00 -12.00 Fitness: werken aan uw
conditie.
13.30 -14.30 Wandelen: met een
kleine groep in omgeving.
13.30-16.00 Creatief/keramiek:
diverse technieken /materialen.
Woensdag
13.30 – 16.00 Creatief:
diverse technieken/materialen.
13.30 - 15.30 Fitness:
werken aan uw conditie.
Donderdag
10.00-12.00 Creatief:
diverse techniek en materiaal.
10.00-12.00
Fitness: werken aan uw conditie.
13.30-16.00 Creatief /Naaien:
diverse technieken en textiel.
13.30-16.00 Bloemschikken:
Creatief bezig zijn met bloemen.
Steunpunt Oost,
Van Broeckhovenlaan 4a,
5213 HX. Den Bosch
Informatie en aanmelding :
tel. 06-30569022

Kijk voor actuele informatie over
workshops en muziekactiviteiten en
Societeit op www.vanneynsel.nl l

Nieuwe Activiteiten Park Eemwijk
Dansen op Park Eemwijk
Iedere vijfde donderdag is er een
dansmiddag voor senioren van 14.30
– 16.00 uur in de oranje ruimte van
Park Eemwijk aan de Eemweg 114 in
’s-Hertogenbosch. Gezellig met elkaar
een middagje dansen. Of het nu Ballroom, line dance of de foxtrot is. Het
dansen, de gezelligheid, het ontmoeten staat centraal. Daarom ben je ook
welkom als je alleen naar het dansen
wil komen kijken.
De kosten van deze middag zijn 4,00
euro inclusief koffie, thee of een
drankje.
Meldt u zich vooraf aan bij de receptie van Park Eemwijk 073-8228700 of
receptie.oh@vanneynsel.nl
Opening jeu de boules baan
Op zaterdag 1 april om 10.30 openen op feestelijke wijze we de jeu de
boulesbaan aan de voorzijde van Park
Eemwijk. Voorheen lag deze baan
in de achtertuin van ons park. Het
voordeel van de baan in de voortuin
is dat buurtbewoners er ook plezier
van hebben.
Meldt u zich vooraf aan bij de receptie van Park Eemwijk 073-8228700 of
receptie.oh@vanneynsel.nl

Voordracht over Carnaval in
Societeit “Park Eemwijk”
Op donderdag 9 februari houdt Rob
van de Laar een voordracht over de
geschiedenis van het Carnaval en in
het bijzonder over het Oeteldonkse
Carnaval. Rob van Laar is archivaris
en werkt als Hoofd Publieksactiviteiten van de afdeling Erfgoed van de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
Hij is de initiatiefnemer van het Oeteldonks Gemintemuzejum en geldt
als dé carnavalsdeskundige
De voordracht wordt afgesloten door
een carnavals maaltijd en kost.11,00
euro incl koffie/thee en maaltijd.
De voordracht begint om 14.30 uur. U
kunt zich aanmelden bij de receptie
van Park Eemwijk 073-8228700 of
receptie.oh@vanneynsel.nl l

Wijkkrant Oost
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Wijknieuws
Door te schrijven, kom ik dichter bij mezelf
door: Marjolein Thijssen
“Tijdens een verblijf op een eiland
in Thailand schreef ik mijn eerste
gedicht en ik ben er nooit meer mee
opgehouden. Ik schrijf sinds mijn
19e en sinds vijf jaar maak ik er ook
schilderijen bij.” We zijn achter de
voordeur uitgenodigd bij Emiel
Dillo.

G

edichten schrijven is echt een
passie van Emiel.
“In mijn gedichten
is liefde een terugkerend thema. Maar ook de
worsteling met jezelf. Ik heb
mijn strijd met ADD en softdrugs gehad. Daar schrijf ik
onder andere over. Door het
schrijven van gedichten ontdekte ik dat er veel meer kracht in mij
zat dan ik voorheen dacht. Maar ook
muziek, van Bob Dylan tot hiphop,
geeft mij veel inspiratie.”

komt.’ Emiel schildert maandag in
‘de Stijl’ en dinsdag bij ‘het Trefpunt’. “Dat zijn voor mij de plaatsen
en de momenten om te schilderen.
Ik krijg er ook tips en dat is fijn.” Het
schrijven van gedichten doet Emiel
het liefste thuis. “Met muziek erbij
werkt dat het fijnst.”
Voordrachtskunstenaar
Naast de schilderlessen werkt Emiel
twee ochtenden op de zorgboerderij

d e w i j k wa a r d e z o n o p ko m t

u
Bij:

Emiel Dillo
kan een gedicht wel driemaal lezen en
er elke keer wat anders uithalen.”
Puur Vuur
Nieuwsgierig? Emiel heeft
een prachtige bundel
samengesteld met zijn
gedichten en schilderijen
met als titel: ‘Puur Vuur’.
“Mijn ouders hebben mij
de eerste vijftig exemplaren cadeau gedaan. Maar
er was zoveel belangstelling dat ze
snel op waren. Dus heb ik er weer
bijbesteld.”
Wilt u meer weten en lezen over
de gedichten en schilderijen van
Emiel? De bundel ‘Puur Vuur’ is voor
geïnteresseerden beschikbaar. Als u
deze bundel wilt aanschaffen, kunt u
via emieldillo@hotmail.com contact
opnemen met Emiel.
l

Adecvoordeur
hter

Dichten met muziek op
de achtergrond
De gedichten zijn tevens de basis voor
Emiels schilderijen. “Meestal plak ik
een gedicht in het midden van het
doek en daarna gaat het schilderen
vanzelf. Ik schilder wat er in mij op

Oosterhoeve. Hier zijn ook schilderijen van hem te bewonderen. “Het
werken met dieren sluit mooi aan bij
de MBO opleiding Dierenverzorging
die ik heb. Af en toe draagt Emiel
zijn gedichten voor. “Dan lees ik mijn
gedichten voor met muziek op de
achtergrond. Een vriend noemt mij
een voordrachtskunstenaar. Maar het
is ook fijn als je zelf gedichten leest. Je
haalt er dan toch andere dingen uit.
Ikzelf houd van de dichter Rilke. Ik

Dank Dank Dankel
je W
Onder de naam ‘Dank je wel’biedt de wijkkrant wijkbewoners de
gelegenheid aan om een taart te overhandigen aan iemand die dit verdient.
Bakkerij van Doorn aan de Graafseweg stelt deze taart
gratis ter beschikking.

Bedankt Mien van den Berg
Tweeënzeventig jaar en nog zowat
iedere dag naar school. Dat doet
Mien van den Berg.

I

Wijkkrant Oost

n 2006, toen haar kleinkinderen
het Rondeel bezochten werd
Mien actief als vrijwilliger voor
de schoolbieb.

Nu, tien jaar later is ze nog steeds
in de bieb te vinden. Juffrouw Kelly
vond dat ‘oma Mien’, zoals ze genoemd wordt, wel eens in het zonnetje gezet mocht worden: “Oma Mien
werkt niet alleen in de bibliotheek
maar is steeds meer hand- en spandiensten gaan doen. Kopieerwerk,
een pleister plakken, een helpende
hand bieden waar nodig is. Ze doet
dat nu al jaren en is bijna dagelijks
op onze school. Een stille kracht, die
veel werk verzet, waar we als school
heel blij mee zijn.”
Toespraakje van de kinderen
Als dank kreeg oma Mien dan ook de
taart. Gebakken en aangeboden door
Bakkerij van Doorn en bezorgd door
de Wijkkrant. Kinderen uit diverse
klassen mochten deze taart, als verrassing, aan oma Mien overhandigen.
In optocht ging het richting bibliotheek waar ze deze keer niet bleek te

mooie gebaar. Daarna ging ze weer
snel aan de slag. l

zijn. Gelukkig werd ze snel gevonden.
De kinderen stonden in de bieb al
gespannen op haar te wachten. Ze
moest gaan zitten en met een kort
toespraakje kreeg ze de taart: “Omdat
u altijd zoveel voor ons doet, omdat
u hier in de bibliotheek werkten en
(werd er aan toegevoegd) omdat u zo
oud ben”.
Oma Mien was blij verrast en bedankte de kinderen hartelijk voor dit

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

Meld het de redactie.

je Wel

Kool van de moestuinen
aan de Oosterplas
door Marian Vonk

O

Onder het afdakje bij ons
huis hangen bewaargroenten uit onze moestuin:
bosjes uien, sjalotten en
knoflook. En een paar kooltjes, op de
kop aan een touwtje om de stronk
Als ik kool klaar maak moet ik denken
aan een strandwandeling in de nazomer. Het weer is warm genoeg voor
een korte broek. Maar de stevige wind
striemt het opgewaaide zand pijnlijk
tegen mijn kuiten. Wat heeft dat met
kool te maken, zult u denken? Kool is
een tweejarige plant. Het eerste jaar
vormt hij de kool die wij kennen uit
de moestuin en de supermarkt. Daar
binnen in zit, piepklein, de aanzet
voor de bloem en het zaad. Het volgende jaar groeit de stengel en gaat
de kool bloeien.
Bescherming tegen zand
Onze kool groeide oorspronkelijk aan
de kust. Hij had ook last van die harde
wind en dat opwaaiende zand. Daarom heeft hij in de loop van duizenden
jaren stevige leerachtige bladeren
gekregen, die strak om elkaar heen
zitten. Zo beschermt de plant haar
bloem en daarmee de manier om zich
voort te planten. Die bescherming
tegen het striemende zand, dat is het
verband tussen mijn strandwandeling en de kool op mijn snijplank. Ik
kies voor een witte kool en maak een
ovenschotel met vegetarisch gehakt.
U kunt ook spitskool gebruiken en
natuurlijk mag u het vegetarische gehakt vervangen door gewoon gehakt.
Blokjes kipfilet doen het ook goed in
dit recept.
Recept ovenschotel kool voor
vier personen
Nodig: 800 gram kruimige aardappelen om puree te maken. Verder
300 gr. witte kool, twee uitjes, een
prei, twee tenen knoflook, een bakje

champignons, bakje vegetarisch gehakt (180 gr) een theelepel gedroogde
oregano, een eetlepel kerrie, peper
naar smaak, een scheutje ketchup en
een scheutje ketjap manis, wat zout
en geraspte kaas.
Voorbereiding: Maak de aardappelpuree, roerbak het gehakt of de kipblokjes met een klein beetje zout, vet
een ovenschotel in, snipper de uien
snijd de prei in stukken en de kool in
repen en verwarm de oven op 180°.
Bereiding: Bak de uien glazig, voeg
de geperste teentjes knoflook toe, de
gesneden prei, de gesneden champignons en als laatste de gesneden
kool. Bak even door en voeg dan de
kruiden toe. Als laatste de ketchup en
de ketjap. Proef of u nog iets aan de
smaak wilt doen. Ik varieer ook wel
met andere kruiden en voeg soms wat
zoete chilisaus toe.
Doe het groente mengsel in de ovenschotel en strijk de aardappelpuree
daaroverheen. Een beetje geraspte
kaas erover en de schaal kan de
warme oven in. Na ongeveer 20 minuten is de ovenschotel klaar.
Lijkt tuinieren u ook leuk?
Zelf groente, kruiden en bloemen
telen? Kijk dan op onze website:
atvdeoosterplas.nl, of bel voor informatie Anton Van Rijn, 06-51315247.
De tuinen liggen aan de Oosterplasweg nr. 49. Elke woensdagmiddag is
onze kantine van13.30 tot 16.30 uur
open. Voor een kopje koffie en meer
informatie bent u daar van harte
welkom. l

