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Nieuwe activiteitenwijzer voor Oost

Website Wijkkrant 
Oost vernieuwd

 Meer AcTuALITeIT
Het is echter nog een klein kindje 
dat in de wijkkrantwieg ligt maar 
we hopen dat het voorspoedig gaat 

groeien. Er moet nog veel informatie 
in de website opgenomen worden. 
Voorlopig starten we met het ‘ver-
plaatsen’ van de activiteitenpagina 
in de papieren krant naar de web-
site, de ‘Activiteitenwijzer’. Op die 
manier hopen we de actualiteit van 
de activiteiten in Oost beter te kun-
nen weergeven. Op dit moment zijn 
we druk bezig te inventariseren welke 
activiteiten in Oost voor kinderen, 
jongeren en volwassenen aangebo-
den worden. Wilt u een eerste indruk, 
kijk dan op www.wijkkrantoost.nl Ook 
te bekijken via uw mobiele telefoon. 

De oude website van de Wijkkrant 
diende vooral als archief voor oude 
edities en voor foto’s uit de wijk. 
Daarnaast vond u er informatie over 
advertenties, het aanleveren van kopij 
en een niet meer actueel overzicht van 
de sociale kaart in Oost. Op de nieuwe 
website is deze informatie nog steeds 
beschikbaar en ook het archief blijft. 
De sociale kaart verdwijnt echter en 
wordt vervangen door de Activitei-
tenwijzer. 

ZOeken Op TWee MAnIeren
Deze Activiteitenwijzer wordt een 
eerste belangrijk onderdeel van de 
website. Daarnaast hebben we de 
ambitie om zoveel mogelijk actueel 
wijknieuws op te nemen. 
Wat betreft de Activiteitenwijzer: 
Wanneer u op zoekt bent naar een 
vorm van vrijetijds- of dagbeste-
ding in onze wijk, voor uzelf of voor 
iemand anders, dan kunt u straks 
op twee manieren zoeken. Op de 
eerste plaats via de organisaties 
die activiteiten aanbieden. U vindt 
beknopte informatie over de aard van 
de organisatie, de contactgegevens, 
de namen van contactpersonen. Voor 
meer informatie over het activiteiten-
aanbod kunt u vervolgens doorklik-
ken naar de eigen website van de 
organisatie.
 
U kunt ook zoeken op activiteit. U wilt 
bijvoorbeeld weten waar yogales-

sen aangeboden worden en op welke 
tijdstippen. 
Dan klikt u op ‘Yoga’ en vindt dan 
alle aanbieders van deze activiteit in 
onze wijk met de locatie en de lestij-
den. Zo ook voor ‘gezamenlijk eten’, 
‘wandelen’ enzovoort. Later willen 
we het zoeken nog uitbreiden met: 
‘activiteiten voor kinderen’, ‘activi-
teiten voor jongeren’ en ‘activiteiten 
voor ouderen’.

uITnODIgIng
Als redactie willen we u als wijkbe-
woner actief betrekken bij het actueel 
houden van de website. Daarom 
hierbij de uitnodiging om activiteiten 
aan ons door te geven. Ook nieuwtjes 
en wijzigingen, die we niet in de wijk-
krant kunnen plaatsen, omdat deze 
net buiten het tijdstip van verschij-
ning vallen. Dit kan voortaan op de 
website. Daarmee wordt de informatie 
voor onze wijk vollediger en actueler.

Wilt u wijkbewoners informeren over 
uw activiteiten of heeft u andere 
berichten voor op de website, laat 
het ons weten via 
redactie@wijkkrantoost.nl   l

Hoe goed kent u 
uw eigen wijk?

In de vorige wijkkrant stond een 
foto van een trapgeveltje in onze 
wijk met de vraag of iemand wist 
wat voor een gebouwtje dit was. 
We kregen daar geen reacties 
op, dus gingen we zelf maar op 
onderzoek. Het gebouwtje staat 
aan de Acaciasingel dicht bij de 
Brede Bossche School aan de Aa.  

Een medewerker van de afdeling 
Erfgoed van de gemeente wist 
alleen dat het vermoedelijk gaat 
om een trafohuisje uit 1955. Ook in 
het Stadsarchief was niets over dit 
gebouwtje te vinden. 
Navraag bij andere afdelingen van 

de gemeente leverde ook niets op. 
Mocht iemand alsnog iets weten 
over dit gebouwtje dan horen wij 
dat natuurlijk graag.
Bij deze een nieuwe 
‘onbekende’ plek. 

Waar staat dit gebouwtje en 
wat is het? 

  
  MAIL nAAr:  

redactie@wijkkrantoost.nl. 
als u hier meer over weet! l

Wijkkrant niet 
in de bus gekregen?

Is de wijkkrant niet bij u 
bezorgd tussen 22 september 
en 27 september?
Stuur even een mailtje met naam 
en adres naar redactie@wijk-
krantoost.nl
Of bel of sms naar: 
06 36 53 34 32.

We zorgen dan dat u de krant 
alsnog in de bus krijgt  l

In Memoriam

Op zondag 23 juli overleed de 
‘vader’ van kinderboerderij 
Oosterhoeve: Theo kraan

heo is eind jaren ’70 
betrokken geraakt bij 
het dierenpark en was 
daar van 1980 tot 1999 

dagelijks te vinden. Vol liefde 
heeft hij zich altijd belangeloos 
ingezet voor de dieren. Ook had hij 
speciale aandacht voor jongeren. 
Hij kon als geen ander jongeren 
motiveren om hem te helpen bij de 
dierenverzorging, het bouwen van 
stallen of het onderhoud van de 
tuintjes. Het contact van Theo met 
de Oosterhoeve en met een deel 
van ‘zijn’ jongens, bleef tot op de 
laatste dag bestaan. Theo Kraan: 
wie hem leerde kennen sloot hem 
al gauw in het hart. Een ontzettend 
lieve, zorgzame man. 
Theo werd voor zijn werk na zijn 
pensionering benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. De 
Oosterhoeve en alle mensen die bij 
de kinderboerderij betrokken zijn 
of waren, zijn Theo dankbaar voor 
alle kennis en liefde die hij heeft 
doorgegeven. Dankzij hem bestaat 
het park al bijna 50 jaar. 
Wij missen hem. l

T

De nieuwe website van de wijkkrant is in de lucht! We hadden al langer 
plannen om de huidige website verder te ontwikkelen. na het opheffen 
van het Wijkplatform Oost verdween  helaas ook de website voor de wijk. 
Daarom ontstond het idee om de website van het platform over te nemen 
en aan te passen voor de wijkkrant. Zover is het inmiddels. 
De huidige papieren wijkkrant verschijnt vijf maal per jaar en dat blijft 
ook zo. echter met deze frequentie van verschijnen kan de papieren krant  
onvoldoende inspelen op de actualiteit. een wijkwebsite kan dat wel. De 
papieren wijkkrant kan zo nóg meer een krant met verhalen en ervaringen 
van wijkbewoners worden, met achtergrondinformatie over thema’s als 
gezondheid, bewonersinitiatieven en de leefomgeving in de wijk
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Verspreiding
Door vrijwilligers uit de wijk Oost
Advertenties & Advertorials
Zie de voorwaarden op 
http:/www.wijkkrantoost.nl/
adverteren.html of mail met 
redactie@wijkkrantoost.nl

redactie-adres
Maassingel 65, 
5215 GE ‘s- Hertogenbosch
redactie@wijkkrantoost.nl

rekeningnummer 
NL13 RABO 0171 9174 80 [Rabobank]

kopij bij voorkeur via e-mail
redactie@wijkkrantoost.nl

uiterste inleverdatum kopij
Nummer 90, 3 november 2017
klachten m.b.t. bezorging
redactie@wijkkrantoost.nl

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

2 Wijknieuws

O

InFOrMATIeAVOnD VrIjWILLIgerS-
Werk WeLZIjn DIVerS 

Bent u op zoek naar leuk vrijwil-
ligerswerk waarin u uw talenten 
kunt ontwikkelen? Welzijn Divers 
organiseert een informatieavond op 
dinsdag 10 oktober 2017. 

chuilt er een coach of gast-
vrouw in u? Of zet u zich liever 
in als tuinier of (taal)maatje? 
Bij welzijnsorganisatie Divers 

kunt u in veel verschillende functies 
vrijwilligerswerk doen. In uw ei-
gen wijk of juist daarbuiten en voor 

bewoners van jong tot oud. Tijdens 
de informatieavond kunt u vrijblij-
vend ontdekken of er functies zijn 
die bij uw talent en interesse passen. 
Ook kunt u kennismaken met onze 
beroepskrachten en vrijwilligers.
Bij Welzijn Divers zijn 1100 vrijwilligers 
actief en daar zijn we trots op! Dank-
zij hun enthousiasme en inzet kunnen 
we veel verschillende activiteiten en 
diensten in de wijken van ‘s-Herto-
genbosch en Vught uitvoeren. Als 
vrijwilliger bij Welzijn Divers kunt u 
rekenen op goede begeleiding, gratis 
scholing en training en natuurlijk veel 
waardering. Nieuwsgierig geworden? 

U bent op dinsdag 10 oktober 2017 
tussen 19.00 – 21.00 uur van harte 
welkom in ons kantoor aan de Rogier 
van der Weydenstraat 2. 

Heeft u een vraag of wilt u meer 
informatie? Kijk op www.divers.nl, 
bel Welzijn Divers via 073 612 44 88 
of mail naar welzijn@divers.nl t.a.v. 
Tamara de Jong.

VrIjWILLIgerS pALLIATIeVe 
TerMInALe ZOrg 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale 

Zorg ‘s-Hertogenbosch is een vrijwil-
ligersorganisatie die goed opgeleide 
vrijwilligers inzet om ondersteuning 
te bieden aan zieken en hun naasten 
als zij terminaal ziek zijn. Dit kan 
zowel overdag, in de avond en enkele 
nachten in de week! Onze organisatie 
heeft een nieuw telefoonnummer. Dit 
is: 06-52609661
Voor meer informatie, onder meer 
over vacatures zijn wij ook te bereiken 
via info@vptzregiodenbosch.nl of 
www.vptzregiodenbosch.nl 

VAcATureS VrIjWILLIge 
THuISHuLp DIVerS
Een Meneer uit Oost van 1958 heeft 
MS en kan zelf zijn tuin niet meer 

onderhouden. Hij zou het fijn en ook 
gezellig vinden als iemand hem hier-
bij zou kunnen helpen. De tuin heeft 
ook nogal wat tegels dus het is ook 
onkruid vrij maken.

Een Mevrouw uit Oost van 1951 is op 
zoek naar een gezellige vrijwilligster 
die samen boodschappen wil doen en 
of samen de stad in. Thuis blijven en 
samen koffie drinken kan ook!

Spreekt een van deze advertenties 
U aan dan kunt U contact opnemen 
met Marion Leeijen van de Vrijwillige 
Thuis Hulp (VTH) Divers 06-46752847. 
l

 Vrijwilligers gevraagd

S

Voorlees- en knutsel-
vrijwilliger worden bij 
‘plakletters’?

Als vrijwilliger ga je twintig weken 
een keer per week langs bij een ge-
zin in Oost. Op een tijdstip dat het 
beste uitkomt. De ouders hebben 
zich vrijwillig voor deze ondersteu-
ning aangemeld. 

e hebben moeite om zelf 
met hun kinderen te lezen 
of te knutselen. Je gaat een 
of meer kinderen voorlezen 

en een spelletje of knutselactiviteit 
doen. Maar je bekijkt ook op welke 
manier de kinderen gestimuleerd 
kunnen worden in hun taalontwik-
keling. Je bent een coach voor de 
ouders. Je streeft ernaar dat zij hun 
kinderen blijven stimuleren. Je zoekt 
samen naar mogelijkheden en kansen 
voor dit specifieke gezin.Inclusief 
voorbereiding, contactmomenten en 
training ben je 25 weken aan de slag. 
Wanneer je interesse hebt, krijg je 
eerst een gesprek en wordt een pas-
send gezin gezocht.
Voor vragen of aanmelden: 
Mieke Reijner 06 50459340 of 
m.reijner@divers.nl
Thelma Evers 06 17852948 of 
t.evers@bibliotheekdenbosch.nl l

Hobbyclub het Sluske

Kinderen die graag knutselen 
kunnen terecht bij hobbyclub 
Het Sluske in het gebouw van de 
BBS aan de AA. Elke maandag, 
dinsdag en donderdag van 18.30 
tot 19.45 uur. De kosten bedragen 
6 euro per maand

In klaasjes Snuffelhoek vindt u 
vanaf nu gebruikte kleding voor 
de herfst en winter. Dit winkeltje is 
elke dag open tot 15.00 uur. Zoekt 
u al iets voor Sinterklaas voor uw 
kinderen? Wij hebben volop keus 
in speelgoed. In ons creatief atelier 
maken we mooie schilderijtjes en 
mozaïek. Dit laatste ook op bestel-
ling. nieuw zijn onze cijfers in 
mozaïek. Staat geweldig bij uw 
voordeur.

 
p donderdagmorgen kunt 
u terecht voor reparatie 
van kapotte kleding. Deze 
service is bedoeld voor 

alleenstaande en minder bedeelde 
wijkbewoners.
In onze houtwerkplaats wordt dage-
lijks hard gewerkt. Veel verenigingen 
en vrijwilligers organisaties maken 
gebruik van onze diensten. Deze 
zomer hebben we op vier markten 
gestaan, waar we mooie vogelhuisjes, 
houten beelden, mozaïek e.d. hebben 

verkocht. Van de opbrengst kunnen 
we weer nieuwe materialen kopen. 
Voor kleine reparaties aan uw rollator 
of rolstoel kunt u ’s morgens te-
recht op onze werkplaats. Ook kleine 
huishoudelijke artikelen repareren wij 
tegen materiaalkosten en een kleine 
bijdrage. Loop eens binnen en kijk 
eens rond. Er is altijd wel iemand die 
u te woord kan staan. 
Wijkwerkplaats Oost,  van Broeck-
hovenlaan 4a ( voormalige Herman 
Broerenschool) ingang B.  Dit kunt u 
niet missen. l

Voor middelbare scholieren uit Den 
Bosch-Oost en Hintham biedt Oos-
terplas Doet in samenwerking met 
Studiejunk huiswerkbegeleiding 
aan. Verliep het afgelopen school-
jaar met onnodig veel stress of 
juist té ontspannen op belangrijke 
momenten? 
Heeft je kind moeite om zijn of haar 
tijd efficiënt in te delen? Studie-
begeleiding na schooltijd helpt 
het nieuwe, middelbare schooljaar 
goed aan te pakken!

Kinderen die overstappen naar de 
brugklas maar ook leerlingen in 
hogere leerjaren doen tijdens deze 
studiebegeleiding nieuwe vaardighe-
den op. Huiswerk voor moeilijke vak-
ken wordt gemaakt en het uitvoeren 
van opdrachten wordt ondersteund. 

Daarbij is er aandacht voor ‘leren 
leren’. Ieder kind wordt begeleid 
om zo zelfstandig mogelijk aan de 
slag te kunnen en de nieuwe manier 
van leren de rest van de middelbare 
schooltijd te kunnen toepassen. De 
huiswerkbegeleiding vindt plaats 

in De Biechten in Hintham, iedere 
dinsdag en donderdag van 15.00 tot 
18.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
oosterplasdoet.nl of neem contact op 
met Mieke van der Sanden 
(06-23191806) l

e Oosterhoeve heeft tot onze 
grote blijdschap in de afge-
lopen maanden enkele grote 
donaties gekregen. Dankzij 

de bijdrage van een stichting kon de 
helft van onze weides gedraineerd 
worden. De andere helft volgt begin 
2018. Na jarenlange nattigheid krij-
gen we nu droge grond. Werknemers 
van een groot bedrijf in medische 
apparatuur in Den Bosch  werkten 
vrijwillig mee aan het bouwen van 
een schuilhut voor herten en hebben 
de vloer van het koffiehuis geschil-
derd. Een bedrijf uit Den Bosch-West, 
een wasserij voor bedrijfskleding, 
heeft met 75 deelnemers de omhei-
ning voor de herten neergezet en de 
tuin opgeknapt. Een bijdrage uit het 
wijkbudget maakte de aankoop van 
hertjes en het voltooien van de afras-
tering mogelijk. 
De hertjes zijn al te bewonderen op 
ons park. Een sportschool uit de wijk 
schonk een cheque, waar, na aftrek 
van de kosten voor het feest voor 

de 35 sporters, nog bijna de helft 
overbleef. Dat is een mooi begin voor 
de aanschaf van een beveiligingssys-
teem. En tot slot zitten de konijntjes 
in een nieuwe heuvel, dankzij ver-
schillende gulle gevers. Wij zijn echte 
boffers en hopen dat u allemaal komt 
meegenieten.
Groeten van het team van kinder-
boerderij / zorgboerderij Oosterhoe-
ve, IJsselsingel 1,
Tel. 0623910121 , 
oosterhoeve@gmail.com ,    
www.stichting-oosterhoeve.nl. l

nieuws van de Oosterhoeve

D
nieuws van Wijkwerkplaats Oost.

Z

Studiebegeleiding voor middelbare scholieren
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In Oost wordt binnenkort gestart 
met een speciale aanpak om laag-
geletterdheid tegen te gaan. Weinig 
mensen weten wat laaggeletterd-
heid inhoudt. Soms zijn mensen 
laaggeletterd zonder dat ze het 
zelf weten. In nederland hebben 
2,5 miljoen mensen van 16 jaar en 
ouder moeite met nederlands lezen, 
schrijven en spreken, met rekenen 
of gebruik van computers. In ’s-
Hertogenbosch  is 9 tot 11% laagge-
letterd en dat is ongeveer een op de 
tien inwoners. 

einig mensen kennen 
iemand die laaggeletterd 
is. Een belangrijke oor-
zaak voor die onbekend-

heid is dat mensen hun laaggeletter-
heid uit schaamte verborgen houden. 
Vaak zijn mensen hier erg creatief in 
en weten zelfs familieleden het niet. 

prOBLeMen MeT InVuLLen 
FOrMuLIeren
65% van de laaggeletterden is van 
Nederlandse afkomst. Hoe ouder, hoe 
groter het percentage. Omdat onze 
maatschappij in snel tempo com-
plexer wordt, neemt de laaggelet-
terdheid toe. Mensen die laaggelet-
terd zijn hebben problemen met het 
lezen en invullen van formulieren, 
het lezen van borden bij bus en trein, 
kunnen hun kinderen niet voorlezen. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden van 
de beperkingen. Het gevolg is vaak: 
minder zelfvertrouwen, sociaal min-
der actief zijn, een grotere kans op 
werkloosheid, armoede en chronische 
ziekten. Alle aanleiding om meer aan-
dacht aan dit probleem te geven. 

nIeuWe AAnpAk In OOST
De landelijke Stichting Lezen en 
Schrijven biedt veel activiteiten en 
hulpmiddelen aan. Bovendien heb-
ben zij veel kennis over de aanpak 
van laaggeletterheid. In Den Bosch 
Oost start projectleider Deniz Ozkanly 
samen met huisartsen, apotheken, 
Buurtzorg, het sociale wijkteam, MEE, 
het Bossche Taalnetwerk, het wel-
zijnswerk en anderen met een nieuwe 
aanpak. Hierover zullen we in ko-
mende wijkkranten blijven berichten. 
De kern van deze aanpak is om men-
sen met laaggeletterdheid via een 
vertrouwensband stapje voor stapje 
toe te leiden naar ondersteuning. Dit 
kan individueel of in groepsverband 
zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
cursus. Hiervoor zal in Oost een groep 
vrijwilligers worden opgeleid.  

WOrkSHOp ‘Herkennen en 
DOOrVerWIjZen’
De eerste stap in het plan van aanpak 
is het leren herkennen van laaggelet-
terdheid en weten hoe je iemand kan 
verwijzen op een zorgvuldige manier.  

Daarvoor worden binnenkort twee 
workshops ‘Herkennen en Doorverwij-
zen’ georganiseerd.
Op maandag 2 oktober in BBS aan de 
AA van 15.00 tot 17.00 uur
Op woensdag 4 oktober bij Gezond-
heidscentrum Samen Betervan 19.30 
tot 21.30 uur

De workshops zijn bedoeld voor men-
sen die vanwege hun huidige profes-
sionele of vrijwillige activiteiten veel 
mensen in de wijk tegenkomen en 
gemotiveerd zijn om een signalerende 
rol te vervullen.
U kunt zich via e-mail voor 1 oktober 
aanmelden bij:
deniz@lezenenschrijven.nl 
of 06 29219189
Meer weten? 
Kijk op www.lezenenschrijven.nl l

Advertentie

jOHn’S HAIrSTYLIng
elke woensdag een 
K N I P M I D D A G 

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

JOHN’S HAIRSTYLING

JOHN’S ZONNESALON

Altijd zonder afspraak.
Volop GRATIS parkeerruimte

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

elke woensdag een
KNIPMIDDAG

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

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

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

Altijd zonder Afspraak
Volop gratis Parkeerruimte

Pieter Breugelstraat 8 - ‘s-Hertogenbosch
Tel.073 - 5140333    www.johnshairstyling.nl

Wifi aanwezig         Maandag gesloten

j O H n ’ S  H A I r S T Y L I n g

JOHN’S HAIRSTYLING

JOHN’S ZONNESALON

Altijd zonder afspraak.
Volop GRATIS parkeerruimte

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

elke woensdag een
KNIPMIDDAG

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

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

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

jOHn’S ZOnneSALOn

Op www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer vindt u een overzicht 
van alle buurtpreventieteams in Den Bosch. Hier kunt u zich ook aanmel-
den. Zie verder pagina acht van deze krant: de rubriek Bedankt over het 
werk van de heer en mevrouw cools. l

Voor de derde keer is op 9 sep-
tember in het Hinthamerpark het 
Walking Dinner gehouden. De eerste 
keer was ter gelegenheid van het 
tachtigjarige bestaan van de wijk, 
enkele jaren geleden. 

Het voorbereidende comité, be-
staande uit Maarten, Joyce, Ingrid en 
Annemiek heeft er een flinke puzzel 
aan gehad om alle deelnemers onder 
te brengen. Ze moesten rekening 
houden met dieetwensen, maar ook 
bepalen wie dit keer het voorgerecht 

of het hoofdgerecht moest maken en 
wie, waar, ‘alleen maar’ lekker hoefde 
aan te schuiven. Om 17.00 uur werd 
in de feestelijk versierde roodwit 
gestreepte tent op het Kamperfoe-
lieplein het glas geheven en kreeg 
iedere deelnemer een envelop met de 
adressen waar men verwacht werd. 
Om vervolgens door de wijk te zwer-
men en in een vaak nog onbekende 
huiskamer te belanden met andere 
buurtgenoten, achter een feestelijk 
gedekte tafel, met heerlijk eten, een 
goed glas wijn en een leuk gesprek.

Ongeveer 172 deelnemers hadden zich 
aangemeld en in 90 huizen werd ge-
kookt. Dit was een record ten opzichte 
van de twee voorgaande Walking 
Dinners. De ervaring heeft geleerd dat 
de thuiskoks enorm hun best doen 
en buurtbewoners bijzonder gast-
vrij ontvangen. Sommige koks zijn 
zelfs een beetje zenuwachtig maar 
het resultaat is altijd gezelligheid en 
leuke ontmoetingen met mensen die 
je anders niet zo gauw tegenkomt. 
Je hoorde dan ook iedereen zeggen: 
“Hoe leuk is dit!” 
De koffie met voortreffelijke ‘ambach-
telijke’ macarons werd gezamenlijk 
in de tent gedronken, waarna het 
geroezemoes van druk met elkaar 
pratende groepjes buurtbewoners 
tot ver buiten de tent te horen was. 
Zeker in het begin van de avond werd 
de muziek van de DJ Bargo erdoor 
overstemt. Dit Walking Dinner in het 
Hinthamerpark is een sterke formule 
en begint een waardevolle traditie te 
worden. l

Aandacht voor Laaggeletterdheid in Oost
Workshop: Herkennen en Doorverwijzen

Walking Dinner in Hinthamerpark

W
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nieuws van ´S-pOrT:

ScHOOLSpOrTOLYMpIADe ZuIDOOST
Op woensdag 11 oktober vindt in het 
Sportiom en bij voetbalclub BVV de 
SCHOOLSPORTOLYMPIADE ZUIDOOST 
plaats. Een sportevenement voor de 
groepen 6 en 7 van alle basisscholen 
uit de wijk. Leerlingen van verschil-
lende scholen strijden in 5 verschil-
lende sporten om de titel: winnaar 
schoolsportolympiade zuidoost 2017.
De leerlingen zullen strijden in de 
volgende sporten: zwemmen, mei-

denvoetbal, volleybal, basketbal en 
schaatsen. Het wordt een geweldig 
sportevenement met een ware opmars 
van de scholen met hun eigen ge-
maakte spandoeken. Alle scholen in 
de wijk doen mee aan dit evenement. 
We starten om 8.30 tot 12.30 uur.

’S-pOrT kAArT
Op iedere school en in ieder klaslo-
kaal hangt de ’S-PORT kaart. Op de 
’S-PORT kaart kunt u alle informatie 
vinden wat betreft sport in de wijk. 
Het kan hierbij gaan om activiteiten 
van  
’S-PORT, de verschillende sportver-
enigingen in de wijk, contacten van 
de combinatiefunctionarissen en nog 
veel meer!!
Voor informatie, bekijk de ’S-PORT 

kaart! Begin oktober zal de ’S-PORT 
kaart geüpdatet worden.
 
gYMpLuS
Extra gymmen en oefenen in kleine 
groepjes; wie wil dat nou niet!
Op woensdag 20 september start 
gymplus. Kinderen die vorig school-
jaar mee hebben gedaan met gym-
plus zullen weer uitgenodigd worden. 
Daarnaast zullen er ook nieuwe kin-
deren worden uitgenodigd om deel te 
nemen. Voor meer informatie; vraag 
aan de gymleerkracht van uw kind. 

jeugDSpOrTFOnDS
Het Jeugdsportfonds geeft sport-
kansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 
jaar die leven in gezinnen waar niet 
genoeg geld aanwezig is om lid te 

worden van een sportvereniging. 
Voor die kinderen betaalt Jeugdsport-
fonds de contributie en in bepaalde 
gevallen de sportattributen. Zwemles 
kan ook worden gefinancierd met het 
Jeugdsportfonds. Neem contact op 
met de gymdocent van uw kind, hij of 
zij kan alles voor u regelen.

kOM geZeLLIg SpeLen en BeWegen 
BIj pukkIeSpOrT
Pukkiesport zijn leuke beweeglessen 
voor peuters van twee en drie jaar. 
Samen met hun ouder(s) maken de 
peuters spelenderwijs kennis met 
sporten en bewegen.
Pukkiesport Zuidoost
Periode: Maandag 18 september t/m 
5 februari 2018 
Elke maandag van 11.00-11.45 uur 

Locatie: BBS aan de Aa, Acaciasingel 
77 , 5213 VC ‘s-Hertogenbosch 
Info/ aanmelden: Piet Adams Tel: 06 
525 85 253  Mail: p.adams@s-herto-
genbosch.nl
Betaling: 25 euro voor 18 weken, 
graag contant betalen bij de eerste 
les.
 
SAMen geZOnD/WATer DrInken/LeS 
je DOrST
Op alle basisscholen in Oost doen 
we ook dit jaar weer mee aan ‘Les je 
dorst’.
Water drinken is gezond en houdt je 
bij de les. Daarom krijgen alle kinde-
ren een bidon die ze in het klaslokaal 
mogen gebruiken. Dit project wordt 
ondersteund door de GGD.  l

4 Kinderen / Jongeren

door Marieke Frickel, 
directeur De Driestroom
 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. 
Het pand aan de Lucas van Leyden-
straat 31 heeft nieuwe bewoners. 
Het komende schooljaar mogen 
wij hiervan gebruik maken. In die 
periode wordt onze eigen school 
aan de Waalstraat verbouwd. We 
verwachten volgende zomer weer 
terug te verhuizen. We hebben het 
erg getroffen met deze plek. Het ge-
bouw is knus, de gymzaal is naast 
de deur en het park en de speeltuin 
liggen op een steenworp afstand. 
We zijn hartelijk welkom geheten 
door betrokken buurtgenoten en 
voelen ons welkom. 
De komst van een school brengt 
allerlei praktische zaken met zich 
mee, zoals het parkeren. De eerste 
schoolweek hebben leerkrachten in 
oranje hesjes, parkerende ouders de 
weg gewezen. Hierdoor konden we 
de verkeersdrukte in de Lucas van 
Leydenstraat beperken en meer over 
de wijk verdelen.

nze school heeft 250 leerlin-
gen van vier tot twaalf jaar. 
Er zijn vier kleuterklassen en 
zes groepen van de leerja-

ren 3,4,5,6,7, en 8. In januari starten 

we met een extra groep 3. Ons team 
bestaat uit ongeveer 25 personen De 
schooltijden voor de kleuters zijn van 
8.30 tot 13.05 uur. De schooltijden 
voor de andere kinderen zijn van 8.30 
tot 13.05 of tot 14.40. 

Open DAg en HerFSTMArkT
Dit jaar organiseren we twee keer een 
open dag voor nieuwe leerlingen. 
De eerste vindt plaats op zaterdag 
23 september van 10.00 tot 13.00 
uur. U bent van harte welkom ook 
een kijkje te komen nemen. Jaarlijks 

organiseren we, samen met ouders 
en leerlingen, een gezellige herfst-
markt in en om onze schoolgebouw. 
Er zijn diverse kraampjes waar leuke 
spullen verkocht worden en allerlei 
activiteiten, vooral voor de kinde-
ren. De herfstmarkt vindt plaats op 11 
november.  We willen er een mooi jaar 
van maken, ook als nieuwe, tijdelijke 
buurtbewoners. Onze deur staat altijd 
open. En u kunt ons altijd bellen, tel. 
06 48164850 en mailen, 
info@vsdedriestroom l

Tijdelijk onderdak voor Basisschool De Driestroom

cOncIerge eLLY OpenT De Deur. DIrecTeur MArIeke kIjkT TOe

O

nieuws van het rondeelVakantieschool 
Het rondeel
door leerlingen van het Rondeel

an 14 t/m 25 augustus 
hebben wij deelgenomen 
aan De Vakantieschool op 
basisschool Het Rondeel. 

Op De Vakantieschool leren we niet 
alleen, maar we doen ook leuke 
uitjes. In de ochtend werken we aan 
rekenen, taal of spelling en we leren 
per thema nieuwe woorden. De eerste 
dag kwam er iemand van De Muzerije 
en hebben we een tekening gemaakt 

en gewerkt met Oost-Indische inkt 
en ecoline. Op de tweede dag zijn 
we naar de supermarkt geweest. We 
hebben eerst een rondleiding gekre-
gen en daarna mochten we helpen 
bij de broodafdeling, de kassa en 
hebben we geleerd hoe we moeten 
spiegelen. De derde dag zijn we naar 
Flik-flak geweest. We hebben eerst 
een warming-up gedaan en hebben 
daarna allerlei sprongen geoefend 
op de trampolines. De vierde dag 
hebben we De Diezetocht gedaan. De 
vijfde dag zijn we naar de kringloop 

winkel geweest. We hebben een rond-
leiding gehad en kregen allemaal 5 
euro om spulletjes te kopen voor een 
toneelstukje dat we moesten beden-
ken. Op dag zes hebben we een high 
tea voor de ouders georganiseerd. 
We hadden appelflappen, wraps, 
sandwich, groentesoep en als toetje 
ijskoekjes gemaakt. Dag zeven heb-
ben we de stadswandeling gedaan en 
hebben we meer geleerd over de stad 
‘s-Hertogenbosch. Op dag acht kwam 
rapper Thomas in de klas. Hij heeft 
ons geleerd hoe we een rap kunnen 
schrijven en hoe we deze kunnen 
opnemen. Op dag negen zijn we naar 
de Pomphoek geweest. Daar  hebben 
we een dagje gewerkt met mensen 
met een beperking. De laatste dag 
van de vakantieschool hebben we 
een presentatie aan alle leerkrachten 
en aan onze ouders gegeven. Tijdens 

deze presentatie lieten we zien wat we 
allemaal geleerd, gemaakt en gedaan 
hebben.
  
WeeTjeS VAkAnTIeScHOOL:
Wisten jullie dat iedereen twee keer 
aan de beurt komt om voor het 
kinderpersbureau een blog bij de 
houden over de vakantieschool?                                                                                                       
Wisten jullie dat we allemaal een ei-
gen map en portfolio hebben waarin 
we alles wat we geleerd hebben kun-
nen bewaren?

Wisten jullie dat je op de vakantie-
school niet door hebt dat je aan het 
leren bent, omdat het zo leuk is?
Wisten jullie dat iedereen een keer 
een schilderijtje mag maken over de 
dag?
Wisten jullie dat wij voor het kinder-
persbureau allemaal verschillende 
opdrachten hebben gemaakt?
Wisten jullie dat we tijdens de va-
kantieschool vijftig nieuwe woorden 
hebben geleerd? l

De start is weer gemaakt!
door Kelly Delmee
Na zes weken vakantie zijn we weer begonnen op basisschool Het Rondeel! 
De eerste schooldag zagen we nog wat gespannen gezichten, maar het ijs 
was gelukkig snel gebroken. 
Dit jaar zijn er een aantal nieuwe kinderen, maar er zijn ook wat nieuwe 
gezichten bij de meesters en juffen. We wensen iedereen een fijne tijd op het 
Rondeel!
Ook dit jaar kunnen de kinderen gebruik maken van het schoolontbijt. Én 
elke pauze is er voor ieder kind fruit! Nieuw is dit jaar dat de groepen acht al 
aan het begin van het jaar op kamp gaan. Zo leren ze elkaar nog beter ken-
nen. In de komende wijkkranten zullen we jullie op de hoogte brengen van 
allerlei leuke activiteiten die er op het Rondeel hebben plaatsgevonden.l

V
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nieuws van de Zonnebloem

door Marjolein Thijssen

“Ik heb zo’n òntzettend leuk werk!” 
vertelt Heleen Morselt enthousiast. 
“Als ik bij mensen aankom, staat de 
deur voor me open en als ik wegga, 
word ik door sommigen zelfs uit-
gezwaaid. Dat geeft mij een heel 
fijn en tevreden gevoel.” Heleen 
werkt bij IVT thuiszorg als hulp bij 
het huishouden en zorgt voor een 
schoon en leefbaar huis voor haar 
cliënten. “Dat houdt in dat ik bij 
mensen bijvoorbeeld hun huiska-
mer, keuken, badkamer en toilet 
schoonmaak, het bed verschoon of 
de was verzorg. Dat ligt er maar net 
aan wat de mensen nodig hebben 
en graag willen. Maar dit werk is 
zoveel meer. Ik vind het heel be-
langrijk dat er een klik is met mijn 
cliënten omdat ik bij de mensen ‘in 
hun eigen huis’ kom.”

arian Smit bevestigt dit. 
Zij weet waar Heleen het 
over heeft. Marian werkt 
als teamleider van Hulp 

bij Huishouden bij IVT thuiszorg. Als 
mensen via de WMO een indicatie 
hebben voor huishoudelijke hulp, 
zorgt zij voor de coördinatie en 
probeert een juiste ‘match’ te vinden 
tussen de medewerker Hulp bij het 
Huishouden en de cliënt. “We streven 
ernaar iedere cliënt een vaste hulp op 
een vast tijdstip te bieden. 

Een vertrouwd gezicht is voor ieder-
een prettiger. Voor de cliënten, maar 
ook voor de medewerkers. Hoe beter 
medewerkers de cliënten en hun 
huis kennen, hoe beter ze hun werk 
kunnen doen. En daar is iedereen 
blij mee.” Heleen vult aan: “Ik vind 
het belangrijk dat mensen zich bij 
mij op hun gemak voelen en zichzelf 
kunnen zijn. Sommige mensen vinden 
het moeilijk om werkzaamheden uit 
handen te geven, maar gaandeweg 
ontwikkelt er zich een band en daar-
mee ook het vertrouwen.” 

SITuATIeS WOrDen cOMpLexer
IVT biedt thuiszorg voor iedereen. 
Marian vertelt: “Als mensen bij ons 
willen komen werken, denken ze soms 
dat ze alleen met ouderen gaan wer-
ken. Maar wij werken voor een dwars-
doorsnede van de maatschappij, van 
jong tot oud. Daarnaast blijven men-
sen tegenwoordig langer zelfstandig 
thuis wonen, waardoor sommige 
situaties waarin onze medewerkers 
werken, complexer zijn geworden. Als 
hulp bij het huishouden moet je daar 
wel mee om kunnen gaan. Daarom is 
het zo belangrijk om enerzijds goed 
te weten wat de cliënten nodig heb-
ben en anderzijds waar de capaci-
teiten van de medewerker liggen. 
Elke medewerker neemt persoonlijke 
eigenschappen en ervaringen mee, 
waardoor ze bijvoorbeeld beter bij 
die ene cliënt past dan bij de andere. 
Daar kijk ik als teamleider met veel 
aandacht naar.” “En dat doet ze hart-
stikke goed”, bevestigt Heleen.

InTerne BIjScHOLIng
Er is geen speciale opleiding voor 
Hulp bij het Huishouden. “Als mensen 
graag bij ons willen werken als hulp 

in de thuiszorg, dan kijken we naar 
eigenschappen zoals enthousiasme, 
openheid en eerlijkheid. Mensen met 
hart voor de zorg. Er moet wel dui-
delijk een affiniteit zijn met huishou-
delijke werkzaamheden. Wij toetsen 
onze medewerkers of ze geschikt zijn 
voor het werk door middel van een 
e-learning. Daarnaast bieden wij onze 
medewerkers interne bijscholingen 
aan. Tijdens deze scholingen krijgen 
ze informatie, tips en adviezen over 
o.a. houding en tiltechnieken, maar 
ook over de meest voorkomende 
ziektebeelden waar ze mee gecon-
fronteerd kunnen worden. Hiermee 
probeert IVT haar medewerkers op 
diverse gebieden handvatten te 
geven om hun werkzaamheden in 
de breedste zin zo goed mogelijk te 
kunnen uitvoeren. “ “Dat is heel fijn!” 
vult Heleen aan. “Daar leer ik ook 
weer van. Ik geniet ervan om mensen 
blij te maken en ik hoop dat ik dit 
werk nog lang kan blijven doen.” 

Het team van IVT thuiszorg is in het 
Medisch centrum Den Bosch Oost op 
werkdagen aanwezig van 09.00 tot 
16.00 uur. Meer informatie: 
tel. 073-623 4719, www.ivtthuis-
zorg.nl, info@ivtthuiszorg.nl

Meer informatie? IVT Thuiszorg 073 
6311300 of www.ivtthuiszorg.nl l

M

We hebben in de afgelopen periode 
veel activiteiten georganiseerd. Op 
donderdag 8 juni hebben we een 
geweldige picknick gehouden. Op 
21 juni en 21 september mochten we 
als afdeling een Zomerhartewens 
doen. Tien vrijwilligers hebben de 
wensen van tien gasten vervuld 
en hebben met ieder van hen een 
uitstapje gemaakt. Op vrijdag 8 
september kregen al onze gasten 
een attentie ter gelegenheid van 
Ziekendag op 11 september.

In het kader van de Week van de Een-
zaamheid organiseren we op donder-
dag 28 september een spelletjesmid-
dag. We gaan ook weer met gasten 

naar Resto van 
Harte, om daar 
te genieten van 
een fijne maaltijd. Bij de Zonnebloem 
zetten we alles op alles om mensen 
met een lichamelijke beperking een 
onvergetelijke middag te bezorgen. 
Denkt U:  Ik zou ook wel aan willen 
sluiten bij Oostelijke Zon? U kunt zich 
dan opgeven bij Sanne Kwaks, tele-
foon 0653590275 of Tonnie van Aar 
telefoon 0645732907.

Mocht U denken: Ik ben nog te jong 
voor deze activiteiten, maar zou wel 
een helpende hand willen bieden: 
ook dan kunt u bellen naar een van 
bovenstaande  telefoonnummers.l

Wanneer met je 
kind naar een 
logopedist?
In het gezondheidscentrum Samen 
Beter kunt u terecht voor logope-
dische zorg. een logopedist helpt 
kinderen en volwassenen bij klach-
ten op het gebied van stem, spraak, 
taal, gehoor en slikken. In deze 
wijkkrant willen we u informeren 
over de spraak- taalontwikkeling bij 
kinderen.

 
e meeste kinderen le-
ren vanzelf praten. In de 
periode dat een kind vaste 
voeding gaat eten en leert 

afhappen en kauwen, gaat het de 
spieren in en rond de mond meer ge-
bruiken. Uw kind zal steeds meer en 
gevarieerdere brabbelgeluidjes laten 
horen. Het is volop aan het oefenen. 
Leg de speen overdag weg, zodat uw 
kind hierbij niet belemmerd wordt. 
Vanuit het brabbelen ontstaan rond 
het eerste jaar, de eerste woordjes. 
Vanaf ongeveer twee jaar gaat een 
kind woorden combineren en zin-
netjes maken. De verstaanbaarheid is 
dan nog niet altijd goed. 

Hier volgen enkele tips om de 
spraak- taalontwikkeling van uw 
kind te stimuleren:
 
l Spreek zelf rustig en duidelijk in 
korte zinnen, maar gebruik geen ba-
bytaal waarbij de woorden vervormd 
worden.
l Zorg voor zo min mogelijk ach-
tergrond geluid, dus zet de radio of 
tv vaker uit.

l Maak (oog)contact, ga eventueel 
door de knieën.
l Praat over wat uw kind doet, wat 
u zelf doet, of wat u samen beleeft. 
Gebruik bekende dagelijkse rituelen 
zoals bijvoorbeeld het aankleden als 
spreekmomenten en kansen voor uw 
kind om te communiceren. 
l Geef uw kind de tijd om zijn 
verhaal te vertellen en na te denken 
en volg zijn initiatieven.
l Leer kinderen om de beurt te 
praten, zodat iedereen zijn verhaal 
kan afmaken en je ook naar elkaar 
kunt luisteren.
l Herhaal een fout gesproken 
woord op de goede manier, maar laat 
het kind het niet nog eens zeggen. 
Wanneer uw kind wijst, of een gebaar 
maakt kunt u het benoemen. Bijvoor-
beeld: uw kind wijst en zegt “toel”. 
U zou kunnen reageren met: “Ja, 
goed zo, dat is een stoel. Ga maar op 
de stoel zitten”. Op deze manier voelt 
een kind zich begrepen en hoort het 
goede voorbeeld. 
 l Verwacht geen perfecte spraak, 
elke poging om te praten is goed.
l Spelen is goed voor de ontwik-
keling van de fantasie, de taal en het 
denken. Stimuleer dit door samen te 
spelen en hierbij te praten. 
l Gebruik ondersteunende gebaren 
als u met uw kind praat. Bijvoorbeeld 
“We gaan naar boven”, terwijl je naar 

de trap wijst. 
l Zing liedjes met uw kind.
l Kijk samen naar een t.v. pro-
gramma en praat daar over.
l Door voorlezen en samen plaatjes 
te kijken leert het  kind nieuwe woor-
den en breidt het zijn taal uit. Kies 
een boek dat past bij het niveau van 
het kind. Een lidmaatschap van de 
bibliotheek is gratis voor kinderen tot 
18 jaar. 

Soms komt de spraak- taalontwik-
keling, ondanks alle stimulans niet 
goed op gang. Bijvoorbeeld door-
dat uw kindje niet goed hoort of 
onvoldoende begrijpt. Hieronder 
enkele signalen die kunnen wijzen op 
spraak- taalproblemen of een taal-
ontwikkelingsstoornis.
 
l Niet of weinig gevarieerd brab-
belen.
l Geen geluidjes maken tijdens het 
spelen.
l Niet reageren op stem of gelui-
den.
l Korte opdrachtjes niet begrijpen.
l Veel kwijlen en de mond niet 
actief gebruiken om dingen te onder-
zoeken.
l Frustratie als hij / zij niet begre-
pen wordt.
 l Slecht verstaanbaar spreken of 
eigen brabbeltaaltje hebben.
 l Geen zinnen maken en geen 
gesprekje kunnen voeren

Mocht u twijfels hebben over de 
ontwikkeling van uw kind dan kunt u 
contact opnemen met een logopedist 
voor advies, onderzoek, behandeling. 
Servanne Nooijens en Femke van 
Eijck-Leermakers, logopedisten 
Samen Beter 073-6130765/ 
06-49326887   l

D
SerVAnne nOOIjenS FeMke VAn eIjck-LeerMAkerS

Huishoudelijk hulp: meer dan alleen poetsen

Ik fiets fluitend 
naar mijn werk
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Zeilvereniging Oosterplas 
bestaat vijftig jaar

Op 25 en 26 augustus vierde Zeilver-
eniging Oosterplas haar vijftig jarige 
bestaan met een uitbundig feest. Op 
die datum werd precies vijftig jaar 
eerder de vereniging opgericht door 
enkele enthousiaste zeilvaders. De 
vereniging groeide uit tot een suc-
cesvolle zeilorganisatie met veel fana-
tieke zeilers. In de jaren tachtig waren 
wedstrijden met meer dan honderd 
boten geen uitzondering. 

iverse leden zijn nationaal of 
internationaal kampioen ge-
worden. Er hebben zelfs leden 
meegedaan aan de Olympische 

Spelen. Ook nu gaat het goed met de 
zeilvereniging. Jaarlijks worden onge-
veer honderd jeugdzeilertjes opgeleid. 
Het clubhuis heeft de afgelopen jaren 
diverse opknapbeurten ondergaan en 
stond er dan ook mooi bij tijdens de 
festiviteiten.

eFTeLIng SFeer
Het jubileum werd met tal van activitei-
ten gevierd. Daarvoor was een speciale 
jubileumcommissie in touw geweest. 
Het weekend begon op vrijdagavond 
met een pubquiz met een hilarische 
quizmaster en een band die na afloop 
van de quiz helemaal los ging. Zater-
dagochtend begon al vroeg met een 
taartenfestijn van zelfgebakken taarten 
waar zelfs jonge deelnemers aan had-

den meegedaan. Tegelijkertijd was er 
een zeilclinic voor jeugdzeilers, gege-
ven door enkele ervaren instructeurs. 
Helaas liet de wind het afweten en werd 
er uitgeweken naar een springkussen 
dat in het water was verankerd. Het was 
prachtig weer dus de BBQ kon vroeg 
beginnen.. De zaterdagavond stond in 
het teken van een zeil-wisselwedstrijd. 
Per boot twee zeilers die na ieder rondje 
moesten wisselen. Dat leverde hilarische 
taferelen op. Om elf uur in de avond, 
leek het wel de Efteling op het water 
doordat alle boten en de zeilbaan mooi 
verlicht waren.Jammer genoeg liet ook 
op zondag de wind het afweten, zodat 

de geplande zeilwedstrijden afgelast 
werden. De wedstrijd met model zeilbo-
ten kon wel doorgaan. Er werd gestre-
den om de Jo Jacobsbokaal met deel-
nemers uit heel Brabant, Gelderland en 
Limburg.  Als laatste jubileumactiviteit 
wordt op 23 september een officiële 
receptie gehouden voor oud-leden, 
vertegenwoordigers van de  KNWV, de 
gemeente en vertegenwoordigers van 
andere bevriende zeilverenigingen.

SnerTrAce
In oktober wordt het zeilseizoen traditi-

oneel afgesloten met de snertrace. Dan 
wordt tevens een prachtige Optimist 
(jeugdzeilboot) verloot onder de 
zeilertjes die zich zowel in 2016 als 2107 
hebben ingespannen om voldoende 
zeilpunten te halen. In de winter keert 
de rust weer terug. Dan maken we onze 
accommodatie weer gereed voor het 
volgende seizoen.

Meer InFOrMATIe? 
Kijk op www.zv-oosterplas.nl
Zeilvereniging Oosterplas is ook aan-
gesloten bij Sjors Sportief. Kinderen 
kunnen dan op een aantal zaterdagen 
(eind mei en juni) kennismaken met de 
zeil- en surfsport. Binnenkort is aan-
melden voor 2018 mogelijk via www.
sjorssportief.nl l

Doe mee met de Bossche eetlo-
kaal uitdaging van 20 tot en met 
30 september Het doel is om elke 
dag iets van De graafse Akker te 
eten. Het mag natuurlijk ook wild 
geoogst zijn of uit je eigen groente-
tuin. nog leuker wordt het als je ook 
buren, vrienden of familie uitnodigt 
om mee te doen. Tijdens deze tien 
dagen geven we elke dag tips om te 
eten uit je directe omgeving. 

enk bijvoorbeeld aan thee 
van wilde (on)kruiden. 
Kom oogsten op de Graafse 
akker of ga bijvoorbeeld 

naar de biomarkt op vrijdag. Hiervoor 
hebben we een speciaal evenement 
aangemaakt op Facebook. Hou de 
pagina ‘Stadslandbouw Den Bosch’ 
in de gaten of deel je ervaringen. 
Zaterdag 30 september sluiten we de 
uitdaging af met het Oogstfeest. 

BurenDAg ZOnDAg 24 SepTeMBer
Zondag 24 september is het buren-
dag op de akker. Op Burendag pak 
je met elkaar klussen aan. Tijdens 
deze dag gaan we samen met al onze 
buren de akker goed aanpakken. We 
willen graag dat onze akker er mooi 

bij ligt op ons Oogstfeest de week 
daarna op 30 september. Wat gaan 
we doen? Maaien, wieden, groenten 
oogsten, taarten bakken, de borden 
en het bestek controleren, nakijken 
en schoonmaken, kruiden oogsten, 
versieringen maken en het meubi-
lair opknappen en verven (tafels en 
banken). Dus kom mee helpen. We 
beginnen om 10 uur en eindigen om 
16 uur. Tussendoor zorgen we voor 
een gezellige (gratis) lunch. 
Meld je aan bij Sophie@transfarmers.
nl en laat weten welke klus jij wilt 
doen. 

OOgSTFeeST ZATerDAg 30 SepTeMBer
Om onze rijke oogst te vieren en te 
delen houden we vanaf 14.00 uur ons 
Oogstfeest op de Graafse Akker. Het 
Langetafeldiner begint om 18.00 uur.
Hiervoor zoeken we mensen die een 
gerecht willen koken voor minimaal 
10 personen. Voor kookfaciliteiten, 
ingrediënten en hulpkoks wordt 
gezorgd. 
Meld je aan, als kok of als hulpkok. Zo 
maken we gezellige kookteams en leer 
je nieuwe mensen en nieuwe gerech-
ten kennen. 

Kinderen kunnen vanaf 14:00 deel-
nemen aan ‘Restaurant de Graafse 
Akker’. In dit door kinderen gerunde 
restaurant zal er gekookt worden, 
de tafel mag mooi worden gedekt, 
de menukaarten geschreven en we 
bedienen de gasten van het ‘Lan-
getafeldiner’. Wil je meedoen met 
het runnen van het restaurant, stuur 
je sollicitatiebrief op naar Sophie@
transfarmers of kom langs bij de 
kindertuin, elke woensdag van 14:30-
16:30.

Na het diner is er live-muziek, dus 
een eindtijd vermelden we niet. 
Van de deelnemers vragen we een 
vrijwillige bijdrage. Je aanmelden is 
wel fijn. Mail daarvoor naar: info@
transfarmers.nl.

De Graafse Akker wordt beheerd door 
Stichting Transfarmers. Stichting 
Transfarmers is te bereiken via info@
transfarmers.nl. Op maandag tot en 
met donderdag tussen 9 en 17 uur en 
op zaterdag tussen 10 en 13 uur zijn er 
mensen op de Graafse Akker aan het 
werk. Kom vooral eens langs! Mgr. 
Van Roosmalenplein 32, naast de par-
keerplaats van de Albert Heijn. l

Wandelen in 
de wijk 
Lekker dicht bij huis wandelen. 
Van een blokje om in de eigen 
buurt tot een rondje in de wijk. 
Met een kant en klare route op 
stap. In totaal liggen er 38 rou-
tes voor u klaar verdeeld over 
rosmalen, ’s-Hertogenbosch 
noord, ’s-Hertogenbosch Zuid-
Oost en ’s-Hertogenbosch West. 
De afstanden van de routes 
variëren van 3  tot 7 kilometer. 
u kiest uw eigen afstand.u kiest 
ook uw eigen tijd: ‘s-morgens, 
’s-middags, ’s-avonds na het 
eten.

De routes zijn straat voor straat 
uitgeschreven en ook uitgete-
kend op een kaart. Plattegrond 
en beschrijving kunt u gratis 
lenen bij de startpunten. In Den 
Bosch Oost zijn dit Wijkcentrum 
de Stolp,  Rijnstraat 497 (vier 
wandelingen) en café De Sjang, 
Graafseweg 414 (drie wandelin-
gen).  

De eerste keer dat u gaat wande-
len ontvangt u een stickerkaart. 
Bij het terugbrengen van de plat-
tegrond ontvangt u een sticker 
op uw stickerkaart. Een volle 
kaart geeft recht op een leuke 
attentie!

Wandelen in een andere wijk 
mag ook. Voor alle startpunten 
en routes en het gratis down-
loaden van routes zie https://
www.s-port.nl/wandelroutes l

D

D

Tien dagen eten van De graafse Akker

Het is belangrijk en leuk dat kinde-
ren in de klas en juist ook daar-
buiten kennis kunnen maken met 
natuur en milieu. Het wordt voor le-
raren eenvoudiger en prettiger om 
met een groep naar buiten te gaan 
met hulp krijgen van ‘natuur(groot)
ouders’. Bijvoorbeeld bij veldwerk 
rondom vruchten en zaden, of het 
lopen van natuurpaden. 

Dit najaar start het IVN /VNW 
’s-Hertogenbosch met een gratis 
natuurcursus voor mensen in de wijk, 
voor ouders, opa’s en oma’s. Deze 
cursus heeft de naam “Natuurouder-
cursus”. Deelnemers aan de cursus 
leren hoe zij de leraar kunnen helpen 
bij binnen- en buitenlessen.
Deelnemers geven zelf geen les. Dat 
blijft de verantwoordelijkheid van de 
leraar. 

De cursus start op woensdag 21 sep-
tember en bestaat uit 7 lessen, met 
een theoriegedeelte (begeleiden en 
leren van kinderen) en een praktijk-
gedeelte (bijvoorbeeld natuurpaden, 
waterdiertjes en vogels). Drie binnen-
lessen zijn op donderdagavond van 
20.00-22.00 uur en vier buitenlessen 
op zaterdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur.
De data zijn: (binnen) 21 september, 
5 en 26 oktober en (buiten) op zater-
dagochtenden 30 september, 14 en 

28 oktober. Op de laatste buitendag, 
zaterdag 11 november, voeren de cur-
sisten alleen of met een groepje een 
veldopdracht uit om het certificaat 
te behalen. Daarvoor kunnen zij het 
geleerde en het cursusboek benutten. 
Bovendien ontvangen cursisten daar-
voor een gratis tasje met veldwerk-
materialen zoals loeppotje, spiegeltje, 
zoekkaarten, etc.

De curSuS IS grATIS. 
U kunt u als belangstellende voor de 
cursus per email aanmelden bij de 
schoolleiding of leraar en bij de IVN 
werkgroepcoördinator Jaco Wijs-
man met uw naam, telefoonnummer 
(natuuroudercursus@ivn-s-hertogen-
bosch.nl). 

Meer informatie over het IVN /VNW 
’s-Hertogenbosch vindt u op het 
internet www.ivn-s-hertogenbosch.
nl   l

IVn organiseert gratis natuur(groot)oudercursus



Activiteiten Buurthuis graafsewijk noord

Adres: Lucas van Leijdenstraat 27

rommelmarkt-/
jaarmarkt Werkgroep 
graafsewijk noord

Werkgroep Graafsewijk Noord 
heeft op zondag 27 augustus 
haar 36e  seizoen weer geopend 
met een rommel/jaarmarkt op de 
speelplaatsen aan de Lucas van 
Leijdenstraat. Er viel genoeg te 
snuffelen op de markt. Voor de 
kinderen waren er gratis trak-
taties (snoep, ijs, chips drinken 
en popcorn) en zij konden zich 
vermaken op de springkussens 
of laten schminken. De gehele 
dag werd muzikaal ondersteund 
door Discotheek ‘El Loco’ en CV 
‘Knoidum’ Er waren er veel prijzen 
te winnen met het Rad van Avon-
tuur. Dit is een loterij waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan het 
vrijwillige jeugd- en jongerenwerk 
in de wijk. De  prijzen zijn beschik-
baar gesteld door de volgende 
vaste sponsors en winkeliers uit de 
directe omgeving:
Little car company,Mevr. Verha-
ren, Sportiom, , Schilderwerken 
jos Hoffman, Lika Den Bosch, 
Friethuis De Dageraad, gSM To-
day, romy en piet, garagebedrijf 
Weber, pizzeria da Lino, princen 
Sport, van Woensel Bloemen, 
Familie Mei, Albert Heijn, cafe-
taria De Ijsbeer, croissanterie 
Le jardin, Fc Den Bosch, john’s 
Hairstyling, Tegelzettersbedrijf 
Hoedemakers VOF, Fred van der 
Heijden, Bloemsierkunst peter 
kuys, Dierenspeciaalzaak v.d. 
Veer, johan en Mieppiet van Dal-
sen, Sc,houten Automaten, 

rik van Dalsen, jH Webdesign, 
Fam. Baars, Discotheek el Loco, 
j. Langenhof , Schoonmaak– en 
kluswerkzaamheden raoul van 
der Veer,  Bloemen en planten 
Spruco, De Damentjes, cafe 
populair, ramly Fashion & Bijoux, 
HD print, van Doorn Bakkerij, 
gerard en Annie. BSO de Twee-
berg’Huisman Vloerenbedrijf bv’ 
Minkels Installatie.

Werkgroep Graafsewijk Noord 
dankt alle sponsors, vrijwilligers 
en bezoekers voor deze grandioze 
dag. 

Beweeg u Fit:
Buurthuis graafsewijk noord
Maandag  13.00u – 14.00u 
Gym   
Maandag  14.00u – 15.00u 
Gym 
Dinsdag  11.00u – 12.00u 
Yoga
Donderdag 10.30u – 11.30u 
Gym

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

Losse Activiteiten
Oktober:
Vrijdag 06 oktober  
Kaarten  inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag  13 oktober  
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
Zaterdag 28 oktober  

Halloween* 20.00 u
november:
Vrijdag  
03 november Kaarten  
inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 10 november  
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
Zaterdag 18 november 
Kokkerellen* 10.30 – 12.00 u

Zondag 26 november  
Sinterklaasfeest* 13.30 – 16.00 u

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

Vaste groepen van Buurthuis 
graafsewijk noord

Maandag  18.30u – 19.30u 
Steps   Volwassenen
Maandag  19.30u – 20.30u 
Beatballet/Salsa Volwassenen
Dinsdag  18.45u – 19.45u 
Zumba  Volwassenen
Woensdag  14.00u – 15.30u 
Kinderknutselclub 5 t/m 12 jaar
Donderdag 18.30u – 19.30u 
Kinderdansgroep  

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

d e  w i j k  w a a r  d e  z o n  o p k o m t
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Wekelijkse activiteiten
Maandag  
10.00 uur  Gymnastiek   Park de 
Grevelingen
10.30 uur  Spelochtend oud Hollandse 
spelen  Park Eemwijk
14.00 uur Kleuren voor volwassenen  
Park de Grevelingen

Dinsdag  
14.00 uur  Bingo in steunpunt  
 Park de Grevelingen
14.00 uur Film middag reizen en recre-
atie        Park Eemwijk

Woensdag  
10.00 uur  Geheugengroep    
Park de Grevelingen
10.00 uur Kaarten maak club  
Park de Grevelingen
14.00 uur Boccia     
Park Eemwijk

Donderdag  
10.00 uur  Boccia     
Park de Grevelingen
9.00 uur Schilderclub ‘Samen Bezig” 
Park De Grevelingen
10.30 uur  Plaatjes draaien of Piano                  
Park Eemwijk
14.00 uur Bloemschik cursus   
Park de Grevelingen

Vrijdag  
10.30 uur  Creatief o.a. mozaïek, vogel-
huisjes Park Eemwijk
14.00 uur  Spelmiddag     
Park de Grevelingen
14.00 uur Hersengymnastiek wijkbewo-
ners Park Eemwijk
14.30 uur        Viering in kapel                                 
Park Eemwijk

Zaterdag         
10.30 uur       Jeu de boules of Boccia bij 
slecht weer Park Eemwijk                  

Zondag           
10.00 uur        Kerkdienst in Steunpunt                   
Park de Grevelingen

Bingo:  
14.00 uur   25 sept.23 okt. 27 nov.              
Park Eemwijk
14.00 uur     27 sept. 4, 25 okt. 1, 22 
nov.- 6,
27 dec. Park de Grevelingen
                                      
Avondbingo    
19.00 uur 11 okt. – 8 nov. – 13 dec.       
Park de Grevelingen
Sociëteit 14.15 uur         14 sept. 
Sociëteit met diner  10,00 euro   
Park Eemwijk                                                    
14.15 uur         12 okt.     
Sociëteit met  diner 10,00 euro   
Park Eemwijk                                             
14.15 uur          9 nov.     
Sociëteit met diner 10,00 euro   
Park Eemwijk                                                     
14.15 uur         14 dec.    Sociëteit met 
diner 10,00 euro   Park Eemwijk
14.30 uur       22 september 
Sociëteit met Speelfilm       
Park de Grevelingen                     
14.30 uur       27 oktober Sociëteit met 
spelletjes            Park de Grevelingen
14.30 uur       24 november Sociëteit zie 
info website Park de Grevelingen                     
 14.30 uur       22 december. Sociëteit met 
kerstfilm         Park de Grevelingen

Dansmiddag   
14.30 uur       31 aug. & 30 nov.                    
Park Eemwijk                      

Muziekavond  
19.00 uur     22 nov.  
Zangkoor Asclolta Eindhoven 
entree 2,50 euro   Park de Grevelingen
19.15 uur     12 december  
Jeroen Bosch Koor 
entree 2,50 euro   Park de Grevelingen
Muziek            
14.15 uur        22 oktober Operakoor ‘s-
Hertogenbosch 
entree 2,50 euro Park de Grevelingen
14.00 uur 18 nov. ORVA – Live Muziek-
middag  Park de Grevelingen      
14.30 uur  26 nov. Koor Klankkamer met 
gezellige meezing muziek     
Entree 2,50 euro Park Eemwijk
Workshops  10.00 uur   
Vrijdag 20 oktober, 17 novem-
ber, 15 december Kruidenworkshop                                                                
Deelname per workshop 2,50 euro Park 
de Grevelingen
Kleding 13.30 uur 1 okt. Markt 
kleding- en ondergoedverkoop Park 
Eemwijk
Lezing 14.30 uur  7 okt. Lezing 
‘Grootmoeders tijd’ landelijk museum ‘t 
Schuurke te Alem  Park Eemwijk 
Deelname 2,50 euro
Voor meer informatie betreffende de 
activiteiten kunt u contact opnemen 
met: Park de Grevelingen, Corry Vos 
073-8228321 of Park Eemwijk, Robin 
Gerbrands 073-8228700

Kijk voor actuele informatie over work-
shops en muziekactiviteiten op www.
vanneynsel.nl  l

Burendag park 
grevelingen
Op  23 september is het weer 
burendag. Dit jaar hebben de 
bewonerscommissie van AA-Veste, 
de Wederkomstkerk en Park de 
Grevelingen de handen ineen 
geslagen om een gezellig festijn 
te organiseren voor jong en oud. 
Er is gezellige live muziek, diverse 
spelletjes met een attentie toe en 
Jeu-de-boules. Daarnaast wordt 
er voor geïnteresseerden vanuit 
de startlocatie in Park de Greve-
lingen om 15.00 uur een Mens & 
Muziekuitstapje gemaakt naar de 
Wederkomstkerk. Alle buren, zijn 
van harte welkom. Wij zouden 
het erg leuk vinden als u komt 
en breng gerust een (eenzame) 
buurtbewoner mee of uw kinderen 
en kleinkinderen. 
Locatie: Wijksteunpunt Park de 
Grevelingen
Tijd: 14.30uur tot 16.30 uur l

programma 
Steunpunt 
Oost  

MAAnDAg                                                                        
 9.00 –12.00    Fotogroep:  
1e maandag van de maand.                    
Frans van Weert   
10.00 -11.00  Fitness: voor vrouwen 
met Ladies Fit     Fatima Noudri , 
Marion Kerkhof                           
10.00 -12.00   Bloemschikken: 
Creatief bezig met bloemen       
Hennie Voets
10.00 -12.00   Tuinieren: 
Aan de slag in de tuin                              
de Graafse Hof  
13.30 -16.00   Creatief : 
diverse technieken/materialen                
Myrna Reemer                                      
13.30 -15.30   Fitness: 
werken aan uw algehele conditie              
Chung Lo

DInSDAg
10.00 -12.00   Tekenen/Schilderen  
in kleine groep. Biek Brans                                                                                      
10.00 -12.00   Fitness:  werken aan 
uw conditie  Gerard Denis           
13.30-16.00 Creatief/keramiek: 
diverse technieken /materialen 
Thijs Zuidema  
13.30-14.30   Wandelen met kleine 
groep in omgeving. Piet van Gent

WOenSDAg 
13.30 – 16.00  Creatief: 
diverse technieken/materialen.    
Corry Smit, Hennie Voets                     
13.30 - 15.30   Fitness: werken aan 
uw conditie.  Chung Lo, Benny 
van Tuil         

DOnDerDAg 
10.00-12.00 Fitness: werken aan 
uw conditie  Gerard Denis, Marion 
Kerkhof
13.30-16.00 Creatief /Naaien: 
diverse technieken en textiel      
Joke de Boer  
13.30-16.00       Bloemschikken: 
Creatief bezig met bloemen           
Anneke Veen

Steunpunt Oost, 
Van Broeckhovenlaan 4a, 
5213 HX. Den Bosch                      
Informatie en aanmelding : 
tel. 06-30569022  l

Activiteiten 
Wijkcentrum 
De Stolp  

MAAnDAg
09.30 uur Beweeg u 
fit Yoga (Vivent)
09.30 uur Gezond 
bewegen (van Neijnsel)
10.45 uur Beweeg u fit Yoga 
(Vivent)
10.45 uur Gezond bewegen 
(van Neijnsel)
13.30 uur Bingo 
19.00 uur Biljartver. de Stolp
19.00 uur Rechtswinkel  
(2e maandag v.d. maand)
20.00 uur Muziekver. 
“De Vriendenkring”

DInSDAg
09.00 uur Computer les
13.00 uur  bewegen u fit Gym 
(Vivent)
13.30 uur Creatafel 
14.00 uur Computerles
19.00uur Theorieles Auto 
20.00 uur Harmonie 
Glorieux & St. Catrien

WOenSDAg
09.15 uur Do-In Yoga
09.30 uur  Samen wandelen 
13.00 uur Biljartver. 
‘T wordt nooit wé
13.00 uur Fysiotherapie B Derxks
19.00 uur Do-in Yoga
19.30 uur Hengelsportver. HSV
20.00 uur Improvisatiever. 
Zoetelieve
20.00 uur Unio 

DOnDerDAg
13.30 uur Smartlappenkoor de Bos-
sche Jankers
13.30 Keuringsarts 
(3e donderdag van de maand)
19.00 Rechtswinkel 
(4e donderdag van de maand)
19.00 zwangerschapsgym
20.00 uur C.V de Mexicanen
20.00 uur Koor Voluum
20.00 uur C.V de vrolijke druiven

VrIjDAg
09.00 uur Yoga
10.30 uur Yoga
19.30 uur Percussieband 
20.00 uur C.V de Gieters

ZOnDAg
11.00 uur 
C.V de Vrolijke Vagebonden l

Activiteiten park De grevelingen en park eemwijk

Open dag 

Wijkcentrum de Stolp

Op zondag 1 oktober 2017
van 11.00 tot 17.00 uur

zullen de bezoekers en gebruikers 
van de Stolp zich presenteren.

een gezellige dag gevuld met acti-
viteiten als yoga, biljarten, 

creativiteit, en diverse koren. 
Verder optredens van muziekver-

enigingen zoals Harmonie glorieux 
en St. cathrien, muziekgezelschap 

‘de Vriendenkring , coverband 
’For ever’ enz. Tevens is er een 
gezellige buitenmarkt rondom 

het wijkcentrum.
Heeft u interesse om een kraam 

(20 euro ) te huren stuur dan een 
mail naar destolp@home.nl of 

bel 06-1080304045.  
Opgeven kan tot 25 september ’17



door Marian Vonk

n de tuin begint nu echt het 
naseizoen. We genieten van alle 
mooie herfstbloemen en oogsten 
nog wat spinazie, sla, andijvie 

en de laatste tomaten. Aan het eind 
van deze maand beginnen we de tuin 
winterklaar te maken.Van een collega 
tuinder kreeg ik vier verse vijgen. Bij 
vijgen denk ik altijd even aan Adam 
en Eva, die zich bedekten met een 
vijgenblad. Toch maar een heel klein 
kledingstuk. In Den Bosch kennen we 
ook zo’n traditie. Boven in de voor-
gevel van het stadhuis staan twee 
‘wildemannen’ gekleed in eikenblad. 
Zij staan aan beide kanten van het 
wapen van de stad. Ga maar eens 
kijken maar neem wel een verrekijker 
mee.
Terug naar de vijgen. Met late spina-
zie, die we begin augustus gezaaid 
hebben en die het dankzij de mooie 
laatste week van die maand goed 
gedaan heeft, heb ik daar een salade 
van gemaakt. Samen met de laatste 
snoeptomaatjes uit ons kasje. 

recepT: SpInAZIeSALADe MeT VerSe 
VIjgen 
Voor 4 personen gebruik ik 200 g 
verse spinazie, 4 verse vijgen en een 
stuk of 12 snoeptomaatjes.  Twee ge-
wone tomaten kunnen natuurlijk ook. 
Verder 1 rode ui, 1 bol mozarella en 
20 gram ongezouten pecan, cashew 
of walnoten, een lepel azijn en een 3 
lepels olijfolie. 

BereIDIngSWIjZe
Was de spinazie en laat ze goed uit-
lekken. Meng de azijn en de olijfolie 
met de spinazie en verdeel deze 
salade  over de borden. Was de vijgen 
en snijd ze in vieren, leg de vijgen 
op de spinazie salade. Snij de rode ui 
in dunne ringetjes. Snijd de tomaten 
en de mozzarella in blokjes (gebruik 
je snoeptomaatjes snijd deze dan in 
tweeën).  Rooster de noten heel kort 
in een droge koekenpan. Verdeel al 
deze ingrediënten over de salade. 
Smakelijk eten! 
Tuinvereniging De Oosterplas.
Lijkt tuinieren u ook leuk? Zelf 
groente, kruiden en bloemen telen? 
Kijk dan op onze website: atvdeoos-
terplas.nl, of bel voor informatie An-
ton 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

door Maria Hornman

chter de voordeur zitten 
is niets voor Anita Li-
bregts (51) uit de Leyhof. 
Ze is iemand die houdt 
van sociaal contact en ze 

zit het liefst in haar voortuin achter 
de grote tuintafel. Ze zou dat zelfs 
in de winter willen blijven doen. De 
voortuin is haar ‘huiskamer’ waar 
familie, buren en vrienden in de 
zomer bijna dagelijks neerstrijken. 
Het gaat er vaak gezellig aan toe. 
Zittend voor haar huis heeft ze goed 
zicht op alles wat er in de Leyhof 
gebeurt. Vooral de spelende kinde-
ren houdt ze nauwlettend in het oog 
en veel kinderen kennen haar. Vol-
gens Anita vinden sommige mensen 
in de voortuin zitten asociaal. Ze is 
het daar niet mee eens. Het is juist 
sociaal. Het gesprek met de wijk-
krant vindt dan ook vanzelfspre-
kend in haar voortuin plaats.   

TOuWke uIT De BrIeVenBuS
Anita woont met man en zoon al 
21 jaar in de Leyhof. Ze vindt het 
hier super en wil niet weg. “Ik ken 
iedereen hier, het is een rustige buurt 
en winkels en scholen zijn dichtbij.” 
Anita heeft haar hele leven in Den 
Bosch- Oost gewoond. Ze deed de 
huishoudschool, liep stage bij de 
Spar en op een kinderdagverblijf. 
Vooral dat laatste vond ze erg leuk. 
Ze heeft vrijwilligerswerk in voormalig 
buurthuis de Oosthoek gedaan. Onder 
andere de disco mee organiseren en 
meedoen met jeugdvakantieweken. 
“Ik heb een superjeugd gehad met 
veel vrienden. We hadden een vaste 
plek waar we bij elkaar kwamen. Nu 
zouden ze je ons ‘hangjongeren’ noe-

men. Toen viel er niemand over. Het 
touwke hing bij ons en bij heel veel 
anderen uit de brievenbus en je liep 
zo bij elkaar binnen.”

VerOuDerDe SpeeLTOeSTeLLen 
Anita is erg betrokken bij haar buurt. 
Ze zou graag willen dat de verouder-
de speeltoestellen een opknapbeurt 
kregen. “Als ik zie hoe in andere stra-

ten en pleintjes de boel opgeknapt 
is dan vraag ik me af of dat bij ons 
ook niet kan. Als kinderen hier lekker 
kunnen spelen gaan ze niet uit verve-

ling andere dingen doen.” Ze heeft 
nog niet eerder over het wijkbudget 
gehoord en kan wel wat met die 
informatie, zegt ze. Misschien gaat ze 
wel een klein buurtcomité opzetten. 
Anita ziet haar buurt ook veranderen. 
Er zijn zo links en rechts weer kleine 
kinderen maar het aantal mensen 
dat alleen woont, groeit ook. Sinds 
kort woont hier een Irakees en een 
Marokkaans gezin. Zolang iedereen 
zich aanpast, gaat het goed, volgens 
Anita. ‘Je aanpassen’ betekent voor 
haar een praatje willen maken en 
elkaar groeten. Toch zijn er ook zaken 
waaraan ze zich ergert. Soms wordt 
er te hard gereden en worden de 

honden uitgelaten bij de speeltoestel-
len van de kinderen. Anita spreekt 
de mensen hierop aan, als ze de kans 
krijgt. 

SpeTTerenD BuurTFeeST
Kort geleden haalden Anita en andere 
buurgenoten, waaronder haar buur-
vrouwen Franka, Mariska en Marjan 
het Brabants Dagblad. Ze organiseer-

den namelijk voor de eerste keer een 
spetterend buurtfeest. Aanleiding 
was de hereniging van de Irakese 
straatgenoot met zijn vrouw en drie 
kinderen. Voor dit gezin was dit feest 
een warm bad. De Irakese kinderen 
liepen voorop in de polonaise. Voor 
‘het buurtgevoel’ was het feest een 
groot succes. Anita merkt dat veel 
mensen nu meer naar elkaar toetrek-
ken. Zij en haar buurtgenoten hebben 
alles uit de kast gehaald om het feest 
tiptop te organiseren. Ze haalden 
sponsorgeld op, kregen een bijdrage 
van Brabant Wonen los en een bijdra-
ge van de gemeente, organiseerden 
onder andere een springkussen, een 
barbecue, een discjockey en kregen 
gratis medewerking van de artiesten 
Hans Snoek en Ron Besselink. 
Het smaakt naar meer en het zal zeker 
niet het laatste buurtfeest zijn als het 
aan Anita ligt.
Ze heeft nu eenmaal een groot hart 
voor de mensen en kinderen in haar 
omgeving. l

d e  w i j k  w a a r  d e  z o n  o p k o m t
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In de voortuin bij Anita Libregts

uBij: 
Anita Libregts

BeDAnkT
De Heer en MeVOuW cOOLS

Wijkagent Eric van 
Dijk reageerde op 
onze oproep in de 
vorige wijkkrant om 

kandidaten voor onze rubriek 
‘Bedankt’. Eric vindt dat de heer 
en mevrouw Cools een taart ver-
dienen. Dit echtpaar maakt zich 
namelijk al geruime tijd sterk voor 
het vergroten van de leefbaar-
heid en de veiligheid in hun eigen 
buurt: de Aawijk-Zuid. Ze hebben 
het initiatief genomen voor een ei-
gen vorm van buurtpreventie. Als 
de heer en mevrouw Cools zaken 
tegenkomen die ze niet helemaal 
vertrouwen, geven ze dit door 
aan de politie. Zij zijn de ogen en 
oren van de buurt. Maar dat is niet 
hun enige verdienste. Voor een 
gemeentelijke bijeenkomst met als 
doel een officieel preventieteam te 
starten, wisten zij maar liefst ne-
gen nieuwe vrijwilligers te werven. 
 
Wijkagent Eric zou de taart, vol-
gens afspraak met de wijkkrant, 
overhandigen tijdens een over-
leg met de heer Cools. Daar was 
mevrouw Cools niet bij maar dat 
de taart ook haar toekomt, was wel 
duidelijk. Eric bedankte de heer 
Cools voor zijn enorme inzet voor 

de wijk.  De politie waardeert het 
zeer dat burgers bereid zijn een 
steentje bij te dragen aan de vei-
ligheid in de buurt. “De heer Cools 
weet buurtbewoners te enthousi-
asmeren om mee te doen” zegt Eric 
“en dat stellen we erg op prijs”. 

De heer Cools was verrast door 
het gebaar. Hij grijpt de gelegen-
heid aan om wijkbewoners op te 
roepen mee te gaan doen aan 
deze preventie. “Iedere avond 

lopen de deelnemers van het 
preventieteam een uurtje door de 
Aawijk. Dat doen we altijd met zijn 
tweeën. Komen we iets tegen wat 
we niet helemaal vertrouwen dan 
geven we dat meteen door aan de 
politie. Die reageren altijd snel en 
adequaat. We zijn goed herken-
baar omdat we een geel hesje aan 
hebben. Dat hesje alleen werkt al. 
Want soms verdwijnen mensen op-
eens als ze ons zien. Het zou mooi 
zijn als meer mensen zich aanmel-
den om een uurtje mee te lopen. 
Want hoe meer deelnemers, hoe 
minder vaak je een rondje hoeft te 
maken.”  l

I
Verse Vijgen
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Oproep!
Wilt u iemand 
bedanken en een 
taart bezorgen? 
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