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Samenwerking leidt tot 10 groene daken in Aawijk

Doen wat goed is voor het milieu
Kan Oost nog groener? Bewoonster Mieke Verberne
hoorde van de subsidie voor groene daken en zag dat
het kon. Enthousiast ging ze er eind vorig jaar mee
aan de slag en trok ook buurtgenoten mee. Het
resultaat: een prachtige strook groen op daken achter
de Maassingel.

Mieke kwam naar de infostand over groene daken op de
biologische markt, sprak daar de initiatiefnemer en ging naar
huis met een stapel folders. Ze deelden ze uit in de buurt en
vroeg simpelweg: doen jullie mee?
Samenwerking
Maar liefst vijf buren in de straat haakten bij het initiatief aan.
Ook achterburen wilden meedoen. Hun platte garagedaken
leenden zich er perfect voor. Onder hen een 88-jarige dame
die graag een ‘steentje’ wilde bijdragen.
Samenwerken met buurtgenoten levert veel voordelen op.
“Meer oppervlak dat regenwater vasthoudt en een mooi
uitzicht op extra tuinen”, weet Mieke. Daarnaast was het ook
belangrijk voor de financiering. Op deze manier kregen ze
ook een bijdrage van de provincie Noord-Brabant via het Prins
Bernard cultuurfonds, dat samenwerking als voorwaarde
heeft. “De beide subsidies gaven de doorslag”, vertelt Mieke,
“het maakte het heel aantrekkelijk om mee te doen.”

Mieke en haar man Wim hebben veel met het milieu. Als
eersten in de straat legden zij zonnepanelen op hun dak.
Ze isoleerden hun huis. Ook kwam er een zonneboiler voor
warm douchewater. Samen met buren zorgden zij voor een
‘smulstraat’, fruitbomen in de groenstrook voor de huizen.
“Je denkt: nu hebben we alles gedaan wat goed is voor het
milieu”, vertelt ze, “en toen kwamen de groene daken op
mijn pad.”
Doe mee
Ze hoorde van een samenwerkingsproject in een andere wijk.

Klussen
Mieke: “Het was leuk om mensen enthousiast te krijgen en
van alles te regelen, maar in de zomer deden Wim en ik een
paar stapjes terug”. De andere deelnemers van het project
namen het stokje over en deden samen het voorbereidende
werk aan de daken. “Zo ongelooflijk leuk, die samenwerking.
Toen wij terugkwamen van vakantie was de klus geklaard.”
Begin september rolde de leverancier de matten met
vetplanten erop uit.
Geef het ‘groene’ voorbeeld en dan volgen anderen vanzelf.
Het is een filosofie die Mieke al jaren standvastig aanhangt.
Dankzij haar kwam er 175 m2 aan groen bij op de daken in
de straat. Wie weet, taart voor haar in het volgende
‘Bedankt‘ van wijkkrant Oost?
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Achter de voordeur bij
Ralph Meijeringh

Ons tuinkasje

Hoe houden we in de toekomst droge voeten? Door onder meer te zorgen voor minder verstening en meer groen.
Vetplanten op 5 schuurdaken en 5 garages in de Aawijk bieden fraai uitzicht op een extra tuin. Foto: Sandra Peerenboom

Afscheid Eef Jansen

Subsidie
Wil je ook groen op je platte dak van huis, schuur, carport,
overkapping, appartement of uitbouw? Voor dit jaar is het
subsidieplafond van de gemeente bereikt. Eind november 2018
bepaalt de raad de bijdragen en voorwaarden voor2019.
Meer weten?
Zie: www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken

Watervriendelijk
Vetplanten, wilde bloemen of gras op daken. De gemeente
ziet er graag nog veel meer vanwege de vele voordelen. Zo
zorgen ze voor verkoeling in de versteende omgeving. Ook
houden deze op daken water vast. Hierdoor wordt het riool
minder belast als het flink regent.

Actie: Korting op regenton!
Inwoners krijgen van 22 september tot en met 24 oktober
€ 25,- korting op een regenton.
Met een regenton vang je op een slimme manier schoon
regenwater op. Voor gebruik in je tuin bijvoorbeeld. Zo
bespaar je kostbaar drinkwater en maak je je tuin
klimaatbestendig. Meer info en actievoorwaarden?
Kijk op www.waardevolwater.nl

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Paul Hilgers, telefoonnummer (073) 615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl.

Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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100.000 euro voor aanpassing verkeerssituatie Rijnstraat/Geulweg
door: Marjolein Thijssen
Sinds september 2017 brengt een
actiecomité van Montessorischool
Aquamarijn de onveilige verkeerssituatie op het kruispunt van
de Rijnstraat/Geulweg onder de
aandacht bij de gemeente. Met
resultaat! Afgelopen augustus is
bekend geworden dat de gemeente 100.000 euro vrijmaakt om
de verkeerssituatie op het kruispunt van de Rijnstraat/Geulweg
aan te passen.

H

erkent u de twijfel als u
van de Geulweg linksaf wilt
slaan naar de Rijnstraat?
Of vanuit de Rijnstraat
rechtsaf wilt slaan naar
de Geulweg? U bent niet de enige.
Hoewel de politie geen ongevallenregistratie bijhoudt, gebeuren er
regelmatig (bijna) ongelukken op
dit onoverzichtelijke punt. Dagelijks
voelen fietsende ouders en kinderen
zich hier onveilig. In het afgelopen jaar zijn er twee ongelukken
gebeurd waarbij ouders van basisschool De Aquamarijn betrokken
waren. Dit was de aanleiding om
aan de bel te trekken bij de wijkmanager Paul Hilgers en de gemeente.

Hoe goed kent u
uw eigen wijk?
Waar bevindt zich dit kunstwerk
in onze wijk? Wie weet er meer
van?
Mail naar redactie@wijkkrantoost.
nl als u weet waar het is en/of u er
meer over kunt vertellen l

Helaas kon de verantwoordelijke
verkeersambtenaar geen oplossing
bieden. Volgens hem werd op het
betreffende kruispunt een paar jaar
eerder een middenberm aangebracht. De markering daarvan werd
echter omver gereden door vrachtauto’s die de bocht niet goed namen. De vluchtheuvel werd daarom
weer verwijderd en daarmee was de
kous af.
Inventarisatie van
bijna-ongelukken
Omdat veel kinderen van Montessorischool Aquamarijn dagelijks
gebruiken maken van de kruising,
besloten ouders op zoek te gaan
naar mogelijkheden om tot een veilig alternatief te komen. Drie ouders
richtten een actiecomité op. Dit
comité bestaat uit: Rob van der Rijt,
Kim Bevers en Marie-France Vissers.
Ze worden gesteund door schooldirecteur Vincent Bosma en Judith
Hendrickx van de Bossche Groenen.
Het actiecomité begon met een
inventarisatie van alle (bijna)
ongelukken op de kruising. “We
hebben twee ochtenden mensen
op het schoolplein bevraagd en
we hebben hulp gekregen van
Primera”, zegt Marie-France Vissers.
“De medewerkers van deze winkel
hebben uitzicht op het kruispunt
en zijn dagelijks getuige van de
gevaarlijke situaties en bijna-ongelukken We hebben een oproep op
het raam gehangen. Daar kwamen
veel reacties op.” Er kwam een
bijeenkomst met vertegenwoordigers van De Bossche Groenen en
D66 over de gevaarlijke situatie. Zij

stelden vervolgens vragen in de gemeenteraad en zorgden ervoor dat
het onder de aandacht kwam van
de toenmalige wethouder van Son.
Toen deze zelf kwam kijken, was
ook hij overtuigd van de noodzaak
de verkeerssituatie aan te passen.
Verkeerskundig adviesbureau
“We kwamen er al snel achter dat
aanpassen van een kruispunt niet
zomaar even geregeld is. Daar is
tijd voor nodig.”, zegt Marie-France. Om toch snel iets te doen aan de
veiligheid kwam er in januari 2018
een zebrapad op de Rijnstraat, ter
hoogte van de Sumatrastraat.
“We zijn blij met deze aanpassing,
maar helemaal tevreden zijn we nog
niet”, zegt Marie-France. “We hebben de gemeente gevraagd dit najaar reflecterende markering aan te
brengen bij de zebra. Deze is namelijk niet goed zichtbaar voor verkeer
dat met hoge snelheid vanaf de
rotonde bij de Merwedelaan komt”.
Voor de definitieve aanpassing van
het kruispunt nam de gemeente een
verkeerskundig adviesbureau in de

arm. Zij spraken met de mensen
die een (bijna)ongeval hebben
meegemaakt en onderzochten de
hoeveelheid verkeer, de snelheid en
spraken met betrokken ouders.
Druk op de ketel
De gemeente, het actiecomité,
de school en het verkeerskundige
adviesbureau bleven met elkaar in
gesprek over de bevindingen en
vragen die er waren. “Daaruit kwamen twee scenario’s voor aanpassing van de kruising”, vertelt Marie-France. “Nadat deze scenario’s
waren getoetst aan geluidsnormen,
bestemmingsplannen en juridische
procedures, zijn ze in april 2018
doorgestuurd naar de gemeente.
“Het was afwachten wat de nieuwe
gemeenteraad zou beslissen over
de termijn waarop de aanpassingen
zouden plaatsvinden”, zegt MarieFrance. “Wij als actiecomité en de
Bossche Groenen hielden de druk op
de ketel en in augustus kwam het
goede nieuws dat er 100.000 euro
beschikbaar is om het kruispunt
veiliger te maken!”

Hekken bij Primera
Omdat de grote aanpassing van het
kruispunt nog wat tijd in beslag
neemt, heeft men ook gekeken naar
korte termijnoplossingen. Zo is de
belijning in de bocht vernieuwd,
zodat de auto’s minder geneigd
zijn om de bocht vanaf de Geulweg
naar de Rijnstraat af te snijden.
Begin september zijn hekken op
de stoep bij de Primera geplaatst.
Hierdoor kunnen (brom)fietsers niet
met volle snelheid de Geulweg op
scheuren.Tot slot worden dit najaar
nog reflectoren aangebracht op
het middeneiland van het nieuwe
zebrapad op de Rijnstraat zodat dit
beter zichtbaar is.Eind september
2018 gaat het actiecomité om de tafel met de gemeente om de ideeën
voor aanpassing van het kruispunt
te bespreken, inclusief de vervolgstappen.
Heb je suggesties of wil je op de
hoogte blijven stuur ons dan een
e-mail: mr@aquamarijn.org. l

Wijkkrant niet
in de bus gekregen?
Is de wijkkrant niet bij u
bezorgd tussen 22 en 26 september? Stuur even een mailtje
met naam en adres naar
redactie@wijkkrantoost.nl
Of bel of sms naar:
06 36 53 34 32.
We zorgen dan dat u de krant
alsnog in de bus krijgt l
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Wijknieuws

Rubriek Vrijwilligers gevraagd
Vrijwilliger voor Wooncentrum Javastraat

W

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

Opruimdag !

D

oe mee met de ‘Plastic
poep challenge’ De plastic
soep uit de oceaan? Dan
ook de plastic poep uit de
Graafsewijk-Noord! Verzamel jij in een uur tijd het meeste
zwerfafval van alle wijkbewoners?
Dan win jij de hoofdprijs!

ij zijn een wooncentrum waar mensen
met een verstandelijke beperking wonen.
Sommige hebben ook een lichamelijke beperking. Wij zoeken een
vrijwilliger die onze fysiotherapeute
wil ondersteunen die op de maandagavond fitness geeft aan onze
bewoners.
Het zou fijn zijn als je op maandag
tijd hebt tussen 18:15 en 20:00.
Verder zijn er veel bewoners op
woensdag thuis die graag een ommetje door de buurt zouden willen
maken.
Wie heeft er op woensdagmiddag
tijd en zin om tussen 13:30 en 16:00
een wandelingetje te maken met

een of twee van onze bewoners?
Bij gebrek aan mooi weer of bij
‘geen zin’, zou een spelletje doen of
puzzel maken ook gezellig zijn.

De Oosterhoeve heeft er om verschillende redenen in de afgelopen zomerperiode een beetje
troosteloos bij gelegen. We waren
aan het renoveren en vanwege
de vakantieperiode maar halve
dagen open. Daarnaast hadden
we last van de grote droogte.
We haalden zelfs het Brabants
Dagblad!

Bericht van de Oosterhoeve

A

an alles komt een einde,
dus ook aan de vakantie,
de troosteloosheid en zelfs
aan de renovatie! Op 23
augustus hebben we het groen in
het kabouterbos netjes gemaakt en
op zaterdag 25 augustus hebben
we andere hekken voor de knuffel-

Meld je bij onderstaand nummer aan en vraag naar Marjolein.
Meestal werkzaam op dinsdag en
donderdag.
Marjolein Bullens
Begeleider Humanitas-DMH
073-6154570 l

Doe mee met de (plastic) afval
opruimdag op zaterdagochtend 6
oktober. Laat blijken dat we samen
geven om een schone wijk en het
milieu. Het afval dat rondslingert in
de wijk mag niet in de natuur en bij
de dieren terecht komen.
We verzamelen om 9:30 in het
buurthuis aan de Lucas van Leijdenstraat 27. Voor prikkers en afvalzakken wordt gezorgd. Na afloop
is er voor iedereen een frietje voor

wei geplaatst, waarvoor we diverse
sponsors hadden.
We hebben van een sponsor geld
gekregen om het kabouterbos op
te knappen en hiermee gaan we op
22 september (= burendag) aan de
slag met zoveel mogelijk mensen.
Iedere volwassene (of jongvolwassene) mag een kabouter opnieuw
beschilderen. Meldt u aan! Na
afloop gratis high- tea voor de
werkers. Ook als u niet wilt werken
bent u van harte welkom voor een
bezoekje.

Op 9 en 10 oktober wordt onze
nieuwe stal gezet. Op 11 oktober komen de hekken eromheen. De boerderij is op deze dagen gesloten in
verband met het rijden van auto’s
op het terrein, maar we krijgen er
wat voor terug! Daarna wordt de
bestrating in orde gemaakt.In het
late najaar mogen er weer dieren op
de opgeknapte grote wei. Dan hebben we alle dieren weer vooraan op
het terrein en krijgen de herten hun
tweede wei weer terug.
U kunt ze dan weer van buitenaf
zien.

Aaibare honden gezocht

E
het harde werken! Kinderen graag
onder begeleiding van een volwassene.
Laat je even weten met wie je komt
via de flyer die we rondbrengen of
via E-mail: jannekevandenelzen@
hotmail.com. l

Vanaf 29 oktober begint onze
feestweek. Alles is dan klaar. Voor
iedere bezoeker is er in deze week
iets lekkers. Op donderdagmiddag
1 november zijn we dicht omdat wij
als personeel dan de verbouwingstijd afsluiten met een feestje.
En dan komen er tot slot ook nog
eens twee nieuwe biggetjes wonen
op de Oosterhoeve. Genoeg om naar
uit te kijken, zoals u ziet. Excuses
voor alle overlast, maar u zult begrijpen dat deze grote renovatie na
vijftig jaar echt nodig was.

en poot en een lik van
een hond werkt al om een
glimlach op het gezicht te
krijgen van onze bewoners
met dementie. Voor onze aaihondenclub zoeken we nieuwe aaibare
honden met hun baasje. De honden
geven gesprekstof en verleiden
bewoners tot bewegen. Ze bieden
troost en gezelschap. Je ziet bewoners blij worden. Het is hartverwarmend. De hond geeft liefde,
warmte, genegenheid en aandacht
aan de betrokkenen. Het contact
dat hierdoor ontstaat, is een welkome aanvulling op onze zorg. Het
aaihondenproject voorziet in een
grote behoefte, want een huisdier
kan ervoor zorgen dat bewoners
van zorgcentra fitter, actiever en
minder eenzaam zijn. We zoeken
meerdere honden met hun baasjes.
De aaihondenmiddag is 1x per
maand op donderdagmiddag
14.30 - 15.30
Belangstellenden kunnen voor meer
informatie contact opnemen met:
Vrijwilligers coördinator
Jacqueline Cornelissen
j.cornelissen@vanneynsel.nl l

Groeten van team Oosterhoeve.l

Advertentie

JOHN’S HAIRSTYLING Wijkwerkplaats viert 40 jarig
JOHN’S
HAIRSTYLING
elke woensdag
een

K N Iwoensdag
P M I D D Aeen
G
elke

voor kinderen
(t/m 12 jaar)
KNIPMIDDAG
voor 8,50(t/m
euro12 jaar)
voor kinderen
Normaal
14.00euro
euro
voor 7,50
JOHN’S
JOHN’S ZONNESALON
ZONNESALON

1x supersnelbruiner
25 min.
€ 6,00
Megapower: 1 x 15 min.
8,50 euro
10 x 76.50 euro
10x
€ 54,50
1x megapower
15 min. € 7,50
snelbruiner: 1 x 7.00 euro
10x
€ 67,50
10 x 63.00 euro

Colofon

Altijd zonder afspraak.
Altijd zonder Afspraak
Volop GRATIS parkeerruimte
Volop gratis Parkeerruimte
J
O
H
N ’ S HAIRSTYLING
HAIRSTYLING
JOHN’S
Pieter Breughelstraat
Pieter
Breugelstraat88- -‘s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch
Tel.073
- 6140333 www.johnshairstyling.nl
Tel.
073-6140333
- www.johnshairstyling.nl
aanwezig
Maandag
gesloten
WifiWifi
aanwezig
Maandag
gesloten
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- Verspreidingsgebied:
AA-wijk Noord/Zuid,
Graafsewijk Noord/Zuid,
Grevelingen, Hinthamerpark.
- Verschijnt gratis
5 keer per jaar
- Website:
www.wijkkrantoost.nl

bestaan op 23 september
Na alle commotie van het afgelopen jaar en een warme zomer,
gaan we dan toch een feestje vieren. De Wijkwerkplaats bestaat 40
jaar. Veertig jaar geleden heeft de
toenmalige opbouwwerker Piet
Willems enkele groepen en verenigingen in Oost opgericht: de
Zendamateurs; een foto filmclub;
de klokkenmakers en de houtbewerkers zijn er nog. De houtbewerkers hebben later hun naam
veranderd in Wijkwerkplaats Oost.

W

e zijn uitgegroeid tot
een grote vrijwilligersorganisatie van voor
en door mensen met
en zonder beperking. Iedereen zet
zich in naar kennen en kunnen.
Vele wijkbewoners hebben ons
winkeltje Klaasjes Snuffelhoek
gevonden, en vele rollators en
rolstoelen zijn gerepareerd in onze
werkplaats.

Redactie
Maria Hornman, Marjolein
Thijssen, Mieke Verberne.
Vormgeving/Foto’s
Wim van der Plas
Webmaster
Wim Verberne
Druk
Drukkerij DKzet in Hapert

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

Een oudere wijkbewoonster, die
dagelijks langskomt voor een kopje
koffie en een praatje, zei hierover:
‘Hier vind je een warme deken, een
luisterend oor, en gezelligheid.’
Deze mevrouw komt nu meedoen,
want ze is alleen en eenzaam, zegt
ze.
Door de jaren hebben we nogal
wat actie moeten voeren voor ons
bestaansrecht, maar gelukkig zitten we nu in een rustig vaarwater.
Daarom hebben we toch gemeend

ons 40 jaar bestaan te moeten
vieren. De Bossche Harmonie zal het
geheel muzikaal opvrolijken, en
een bijzondere gast zal een woordje
komen doen. Iemand waaraan we
veel te danken hebben.l

Dit mag U niet missen!
Kom op 23 september naar onze open dag. Bij mooi weer buiten en bij
slecht weer binnen. Met muziek een drankje en presentatie van onze
werkplaats. Een eigen markt van onze eigengemaakte kunstvoorwerpen. En een plek waar kinderen mee kunnen doen met houtbewerken.
Van 11.00 uur tot 17.00 uur bent u welkom in de wijkwerkplaats Oost
van Broeckhovenlaan 4 a.

De redactie heeft het recht
ingezonden kopij te weigeren,
in te korten of te redigeren
Rekeningnummer
NL13 RABO 0171 9174 80
[Rabobank]
Kopij bij voorkeur via e-mail
redactie@wijkkrantoost.nl
Uiterste inleverdatum kopij
Nummer 95, 5 n0vember 2018

Klachten m.b.t. bezorging
redactie@wijkkrantoost.nl
Alle foto’s in deze krant zijn
geplaatst met toestemming van
de betrokkenen.
Deze krant bevat regelmatig
gemeentelijk nieuws.
Daarom wordt deze huis aan
huis bezorgd ook bij adressen
met een ‘nee-nee’ sticker.

Allerlei

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

Groen tekentalent in de wijk

W

at een mooie maar ook
droge zomer hebben we
gehad. Het groene gras
verdorde overal. Dat
bracht Jan de Rond echter op een leuk
idee. Dagelijks ‘tekende’ hij met een
gieter op het gele grasveld in de Rogier
van de Weydenstraat.
Na acht dagen gieten werd zijn tekening zichtbaar: een lachend gezicht. Jan
haalde met deze groene smiley zowel de
krant als de televisie.Hierdoor geïnspireerd ging ook Wim Verberne aan de
slag op de grasstrook voor zijn huis in
de Maassingel. Hij tekende een zonnetje
en ook zijn geduld werd beloond. De
smiley en het zonnetje moesten natuurlijk op de foto en dat is maar goed ook
want het is verrassend om te zien hoe
snel de natuur zich herstelt.
Na de eerste regen kleurde het gras
weer snel groen en was van het tekentalent van beide heren niets meer te
zien. l
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Buurtquiz voor vrijwilligers in Oost

O

p zaterdag 6 oktober wordt er in de locatie van Graafsewijk
Noord een ontmoetingsfeest georganiseerd voor iedereen die
als vrijwilliger in Oost actief is. Er zijn veel vrijwilligers in onze
wijk. Ieder op een eigen manier. In de gezondheidszorg, in de
sport, bij de wijkkrant, bij buurthuis Graafsewijk Noord, De Grevelingen,
bij Park Eemwijk, in de scholen, bij het wijkplein. Tine van Divers, Marcel
van buurthuis Graafsewijk Noord en Mieke van wijkkrant Oost hebben
het initiatief genomen om al deze mensen een leuke dag te bezorgen. Zij
hebben alle vrijwilligers die bij hen bekend zijn uitgenodigd voor deze
ongedwongen bijeenkomst. Als dank voor hun grote inzet en met als doel
elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vooral gezellig samen
te zijn. Via een quiz kunnen willekeurig samengestelde groepjes vrijwilligers testen hoe goed ze de wijk kennen. De vrijwilligers die uitgenodigd
zijn komen uit heel Den Bosch Oost, dus ook bewoners uit de Barten en
Eikendonkplein zijn welkom. De mensen die bekend zijn als vrijwilliger
hebben intussen een uitnodiging gekregen.
Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel als vrijwilliger
actief zijn in de wijk, dan kun je bellen naar 0636533432 .l

De Patio wordt Boschgaard
Zayaz en Boschgaard gaan de
Patio aan het Mgr. van Roosmalenplein 32 verbouwen. Het
investeringsbesluit is genomen,
de handtekeningen zijn gezet. Dit
betekent dat we stappen kunnen
zetten voor de realisatie van een
sociaal en duurzaam wooncomplex met een buurtfunctie. In
het afgelopen jaar was er weinig
nieuws te melden. Maar achter de
schermen is veel werk verzet. Na
alle jaren van stilstand is het een
positieve stap dat ook de gemeente meewerkt aan een nieuwe
ontwikkeling aan het van Roosmalenplein.
Open en groen uiterlijk
Architect SuperUse Studios maakte
een eerste schets voor het toekomstige gebouw. Met als uitgangs-

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

Najaar op de Graafse Akker
Dit najaar is er weer van alles te
doen op de Graafse Akker. Het is
oogsttijd en de akker staat vol
met lekkere gewassen zoals pompoenen, prei, knolselderij, wortels, pastinaak en verschillende
soorten sla. Kom vooral eens langs
om een kijkje te nemen.

O
info@autorijschoolcoenen.nl
www. autorijschoolcoenen.nl
Ook voor AUTOMAAT
Theorie / Opfrislessen
Sinds 1971 een begrip in de regio

punt: een open en groen uiterlijk,
zoveel mogelijk gemaakt van gerecyclede materialen. Het materiaal is
leidend voor het uiteindelijke ontwerp. De impact van het gebouw
op het milieu moet zo klein mogelijk zijn, zowel tijdens de bouw
als tijdens het gebruik. SuperUse
Studios en Boschgaard hebben een
gebouw voor ogen wat met weinig
technologie toch heel comfortabel
is om te wonen. Tijdens de bouw
wil Boschgaard veel zelf doen, om
zo de bouwkosten laag te houden.
Ook recycling kan leiden tot lagere
bouwkosten. Uiteindelijk resulteert
dit in lagere sociale huren.
Zowel Boschgaard als Zayaz zien
toekomst in meer eigenaarschap
bij de sociale huurder. Dit leidt
niet alleen tot lagere huren, maar
zorgt ook voor meer samenhang in

ogstfeest en Lange
tafeldiner
Zaterdag 29 september
vieren we het Oogstfeest. Vanaf 14 uur zijn er diverse
kinderactiviteiten, presentaties en
proeverijen. Vanaf 13 uur wordt er
gekookt voor het Lange Tafeldiner.
We koken met producten van de
akker zoals aardappelen, bieten,
wortels, pompoen, paprika, tomaat
en ingemaakte augurken. Om 18
uur eten dan op de akker met zo’n
honderdvijftig mensen een lekker
maal met de groente van de akker.
Iedereen is welkom. Deelname is
gratis. Aanmelden is niet nodig.
Nieuwe plannen
De Graafse Akker is een groot terrein. Er is dan ook altijd ruimte voor
nieuwe plannen. Heb je een leuk
idee? Laat het ons weten. Kom langs
of mail info@transfarmers.nl
Nog nooit geweest? De ingang
bevindt zich aan de parkeerplaats
achter de Albert Heijn op het Mgr.
Van Roosmalenplein. Je komt in de
Graafse Hof via de ijzeren poort.

Loop je vervolgens rechtdoor en
dan naar rechts, dan kom je op de
Graafse Akker. Elke maandag tot en
met woensdag zijn er van 9 tot 17
uur mensen aanwezig om je verder
te helpen. Ook op zaterdagochtend
wordt er op de akker gewerkt.
Voor de zekerheid kun je altijd even
mailen naar info@transfarmers.nl
of op facebook bij /degraafseakker
kijken. Hopelijk tot ziens! l

de buurt en meer autonomie bij de
huurder.
Op zoek naar nieuwe bewoners
In de huidige fase willen we de
groep van toekomstige bewoners
compleet maken. Omdat we veel
samen doen, zijn we op zoek naar
mensen die graag samenwerken.
Wil je graag actief bijdragen aan
het onderhoud van het complex
en het sociaal centrum mee helpen
vormgeven? Heb je interesse om bij
Boschgaard te wonen? Houd dan
onze website en Facebook in de
gaten.
Buurtfunctie
Naast woningen zal een deel van
het gebouw een buurtfunctie
krijgen. Nu huist Transfarmers er al,
een stichting die de Graafse Hof en
Graafse Akker beheert en daar een
groene, wijkgerichte functie aan
geeft. Buurtbewoners en organisaties zijn welkom om hun plannen
voor te leggen en te bespreken om
zo samen een nieuwe, permanente
sociale plek in te richten. Wil je hier
meer over weten? Mail naar Sophie@boschgaard.nl.
“We zijn blij dat we eindelijk over
kunnen gaat tot actie, en mogen
gaan bouwen aan de toekomst.”
Aldus Sophie Gruijters. “We denken
dat we hiermee de buurt een boost
kunnen geven, en een plek waar
mensen kunnen samenwerken,
praten en doen. We willen op die
manier bijdragen aan een groene,
sterke en dynamische buurt.”
Tijdens het oogstfeest op zaterdag
29 september op de Graafse Akker
zijn mensen van Zayaz en Boschgaard aanwezig die vragen kunnen
beantwoorden.
Contact met Boschgaard
Heb je vragen, opmerkingen of wil
je helpen? Neem contact op via
info@boschgaard.nl of loop langs
bij de Graafse hof. Maandag tot en
met woensdag is daar altijd iemand
aanwezig. Volg onze website www.
boschgaard.nl of onze Facebookpagina https://www.facebook.com/
Boschgaard. We geven regelmatig
een update en gaan de komende
tijd ook de wijk in om de buurt uit
te nodigen voor een kop koffie en
meer informatie te geven. l
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Kinderen / Jongeren

Nieuws van ´S-PORT:
Bij ´S-PORT hebben we tijdens de
zomervakantie niet stilgezeten.
We hebben samen met allerlei
partners in de wijk van alles georganiseerd om alle kinderen weer
lekker te laten bewegen.
Schoolsport Olympiade
Zuidoost
Op woensdag 10 oktober wordt de
Schoolsport Olympiade Zuidoost

gehouden. Een jaarlijks terugkerend
evenement voor alle kinderen uit de
groepen 6 en 7 van alle basisscholen in de wijk. De leerlingen van de
scholen gaan met elkaar de strijd
aan in de volgende sporten: meiden
voetbal, (reddings)zwemmen,
schaatsen, volleybal en basketbal.
Dit alles vindt plaats bij voetbalclub
BVV en het Sportiom.
De dag wordt op Olympische wijze
geopend met een ereronde per
school waarbij elke school aan
elkaar zelfgemaakte vlaggen en
spandoeken laat zien. De dag wordt
afgesloten met een prijsuitreiking.
´S-Portkaart
Op iedere school en in ieder klaslokaal hangt de ´S-PORTKAART KIDS.

Op deze ’S-PORTKAART staat alle
informatie over sporten bewegen
in de wijk. Het zijn activiteiten van
´S-PORT en van de verschillende
sportverenigingen in de wijk. Ook
de contactgegevens staan erbij…
en nog veel meer!! Dus kijk eens op
de ´S-PORTKAART KIDS! Begin oktober hangt de nieuwe ´S-PORTKAART
er weer. www.s-port.nl/basisonderwijs

Wijkkrant Oost
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ging. Voor die kinderen betaalt het
Jeugdsportfonds 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.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot
18 jaar die leven in gezinnen waar
niet genoeg geld aanwezig is om
lid te worden van een sportvereni-

Les je dorst
Op alle basisscholen in Zuidoost
doen we ook dit jaar weer mee aan:
Les je dorst.
Water drinken is gezond en houdt
je bij de les. Daarom krijgen alle
kinderen een bidon die ze in het
klaslokaal mogen gebruiken. Dit

Laat je zien

pestsituaties. Wat kun je als opvoeder doen in geval van pesten?

De Week Tegen Pesten was dit
jaar van 17 tot en met 21 september. Het thema was: ‘Laat je zien’
Pesten mag nooit worden genegeerd en de rol van volwassenen
is belangrijk in het oplossen van

Enkele tips voor opvoeders:
l Praat regelmatig met je kind
over hoe het op school gaat
l Geef zelf als opvoeder het
goede voorbeeld hoe je respectvol
met mensen omgaat

project wordt ondersteund door
Samen gezond.
www.samengezond-denbosch.nl
Plein Actief!
Plein Actief op basisscholen Oberon
en AQUAmarijn. Op 11 september
zijn we met Plein Actief gestart. Een
middagje niet gamen of achter de
computer maar trek je jas aan en
kom met je vriendjes en vriendinnetjes buiten spelen. Met allerlei
leuk spelmateriaal maken we er een
gezellig uur van!
Elke dinsdag van 15.00-16.00 op
het schoolplein van BS AQUAmarijn. Kosten: 5 euro voor het hele
schooljaar. l

Nieuws van het Rondeel
door Kelly Delmee

W

ij zijn weer vol energie aan het nieuwe
schooljaar begonnen.
We hebben heel veel
zin om er samen met de kinderen
en ouders een fijn schooljaar van te
maken!
Dit jaar starten we met een aantal
nieuwe dingen op Het Rondeel.
Ateliers en technieklokaal
In de middenbouw en bovenbouw
werken we twee middagen per
week in ateliers. De kinderen zullen dan verschillende activiteiten
gaan doen, zoals koken, muziek,
dans, drama, techniek of tekenen.
Tijdens de technieklessen zullen de
kinderen in ons nieuwe technieklo-

Ga je mee
wandelen?
Kinderen naar school? Of gewoon
zin om de week te starten met
een gezellige en gezonde wandeling? Wandel mee op maandag
van 08.30 tot 09.30 uur vanaf 22
oktober tot de kerstvakantie.
We starten bij de ingang van
de Brede Bossche School Aan de
AA bij Basisschool het Rondeel
aan de Acaciasingel 77.
Wel graag even laten weten of
je mee wandelt. Meld je aan bij
buurtsportcoach José van den
Broek 06-52584108. l

kaal aan de slag gaan. We zijn op
dit moment bezig met het maken
van een prachtig technieklokaal.
Hier kunnen de kinderen experimenteren en ontdekken en aan de
slag met bijvoorbeeld timmeren en
zagen.
Nieuwe methodes
Dit jaar zijn we met enkele nieuwe
methodes gestart. In groep drie
werken we met een nieuwe leesmethode ‘Lijn 3’. Bennie Bus, de
buschauffeur, zal de kinderen op
reis meenemen om te leren lezen. Elke drie weken staat er een
nieuw thema centraal. Zo gaan
we bijvoorbeeld werken over het
restaurant, kunst en piraten. De
groepen vier zijn begonnen met een
nieuwe methode voor taal ‘STAAL’.
De kinderen en leerkrachten zijn
al erg enthousiast! Ook werken we
op de hele school met een nieuwe
schrijfmethode ‘Klinkers’.
Zo blijven wij ons elk jaar vernieuwen!
Uw kind inschrijven op
onze school
Bent u geïnteresseerd in onze
school? Kom dan zeker eens langs
voor een kennismaking en rondleiding op het Rondeel.
Contactpersoon: Martha Rovers
Mailadres: info@hetrondeel.nl
Telefoon: 073-8511333
Voor een kijkje op de website kunt u
kijken op: www.hetrondeel.nl
Of volg ons op Facebook: www.
facebook.com/BSHetRondeel l

Plakletters: knutselen en zingen
Taal is heel belangrijk. Het is ook
leuk om verhalen en boeken te
lezen en deze uit te beelden door
middel van knutselen en zingen.
Dit kan thuis in uw gezin.

W

e komen kennis maken met een voorlezer
en als het klikt maken
we een afspraak die
voor alle twee de partijen uitkomt.
Twintig weken lang komt de voorlezer wekelijks bij u thuis met leuke
en mooie boeken en knutselmateriaal. Passend bij de leeftijd van
uw kind en bij waar het behoefte
aan heeft. We werken met kinderen
vanaf twee tot acht jaar.
Met voorlezen wordt uw kind
vaardiger in taal en krijgt het meer

plezier in boeken en verhalen. We
kunnen ook samen met uw kind
knutselen naar aanleiding van het
verhaal of de beleving.Dit project wordt uitgevoerd samen met
scholen in de wijk, kinderopvang
en peuterspeelzaal, de bibliotheek
en Divers door studenten van het
KW1C en door vrijwilligers.Vrijwilliger kunnen zich aanmelden.
Meer informatie? Wanneer u
belangstelling heeft om vrijwilliger
te worden of wanneer u als gezin
meer wilt weten?
Graag contact opnemen met:
Mieke Reijner van Divers
Mobiel: 06-50459340
Mail: m.reijner@divers.nl l

l Vergroot het zelfvertrouwen
van je kind; geef je kind complimenten, geef aandacht aan wat
goed gaat, leer je kind dat fouten
maken mag, vertrouw je kind
l Leer je kind om hulp vragen
l Neem de problemen serieus en
praat erover
l Als het pesten zich op school
voordoet, praat er dan met de leerkracht over.
De jeugdverpleegkundige op school
kan in geval van pestsituaties ook
meedenken in het vinden van oplossingen en actief meehelpen met
het voeren van gesprekken tussen
school en ouders en kinderen.
Meer informatie vind je op
www.pestweb.nl,
www.stoppestennu.nl l

Knutselclub
Het Sluske
Er is weer plaats voor nieuwe
knutselaars. Op maandagavond,
dinsdagavond en donderdagavond in het Rondeel van half
7 tot kwart voor 8. De kosten
zijn slechts 6 euro per maand
inclusief drinken en chips. l

Gezondheid
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Afscheid van praktijkondersteuner Eef Jansen
door Maria Hornman
Ze wilde met de stille trom
vertrekken maar kwam er al
snel achter dat dit niet zou lukken. De laatste maanden nam
ze persoonlijk afscheid van haar
diabetespatiënten, waar ze als
praktijkondersteuner bij gezondheidscentrum Samen Beter de zorg
voor had. Bloemetjes, bedankjes
en nog weer eens bloemetjes,
bedankjes… Ze begon het – met
haar bescheidenheid- warempel
leuk te vinden om zoveel waarderende reacties te krijgen.

Z

e gaat het na 36 jaar missen, al die contacten en de
fijne samenwerking met
collega’s en betrokken
wijkbewoners. Ze voelde zich al die
tijd bij Samen Beter lid van één grote familie. Twee jaar geleden kon ze
nog niet met pensioen door gebrek
aan een goede opvolger en vond
ze het geen probleem om nog even
door te werken. Haar opvolging is
nu goed geregeld in de personen
van Gaby, die de diabeteszorg gaat
overnemen en Elloisa, die verantwoordelijk wordt voor de zorg voor

Nieuws van de
Zonnebloem
Oostelijke Zon

De Zonnebloem is er voor mensen
met een lichamelijke beperking.
Inmiddels is het september en
hebben wij de afgelopen maanden een aantal leuke activiteiten
uitgevoerd. Zoals een gezellige
middag in het gebouw van Plein
Oost. De groep “Tis Nie Te Geleuve” trad voor ons op en dat
was heel gezellig. Ondertussen
genoten de deelnemers van lekkere hapjes en drankjes.

O

p 6 Juli gingen we met de
bus naar een lunchadres
en reden daarna naar de
Vecht om een boottocht
te maken. Het was prachtig weer en
iedereen heeft genoten. Verder met
de bus naar het dineradres waar
alles voor ons in gereedheid was
gebracht. Moe maar voldaan na
een prachtige dag weer naar huis.
Dankzij geld van de RIKI Stichting
was deze reis goedkoper.
We hebben een aantal deelnemers
meegenomen naar een etentje bij
Van Harte. Ook gesponsord door
de RIKI Stichting. Op dit moment
lopen er nog Hartenwensen met
deelnemers en vrijwilligers. Ook
deze worden door de RIKI Stichting
gesponsord, maar onze vrijwilligers
regelen alles.
Wij zijn steeds opzoek naar vrijwilligers die ons komen helpen om
onze deelnemers te bezoeken of een
leuke middag te bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Jeanne van Teeffelen 073-613 8936
of Ria de Kock: 073-642 5481 l
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kwetsbare ouderen. Eef Jansen (67)
kan nu haar werk loslaten. Ze is toe
aan iets nieuws. Wat en hoe? Dat
weet ze nog niet maar dat laat ze
vol vertrouwen op zich af komen.
Nooit meer weggegaan
Zesendertig jaar geleden werd
Eef gevraagd om in te vallen als
doktersassistente in de praktijk
van Samen Beter, toen nog gevestigd aan het Zuidoosterfront. Het
zou tijdelijk zijn maar ze is nooit
meer weggegaan. Opgeleid tot Zverpleegkundige en met een aantal
jaren werkervaring in de Binckhorst
stapte Eef gemakkelijk in de rol van
doktersassistente. In de loop van de
tijd namen assistentes steeds meer
eenvoudige taken van de huisarts
over zoals: uitstrijkjes maken, eenvoudige hechtingen, bloeddruk en
suikergehalte meten enzovoort. Eef
verdiepte zich in de diabeteszorg en
ging de opleiding tot praktijkverpleegkundige volgen.
Zorg voor kwetsbare ouderen
Tegenwoordig werken bijna alle
huisartsen samen met een praktijkondersteuner maar in die tijd
liep Samen Beter hiermee voorop.
Ze werkte samen met Renee. Die had
als praktijkondersteuner de zorg
voor mensen met longproblemen
onder haar hoede. Eef kreeg een
eigen spreekuur en ongeveer 300
diabetespatiënten in zorg. Dagelijks bezochten zo’n tien tot vijftien
mensen haar spreekuur.
Later kreeg ze er nog een taak bij:
de zorg voor kwetsbare ouderen. Ze
ging op huisbezoek bij 75 plussers, die, door een combinatie
van gezondheids- en soms sociale
problemen kwetsbaar waren. Ze
probeerde hiermee problemen vóór
te zijn en gaf ouderen voorlichting
over bijvoorbeeld valpreventie, of
mogelijkheden om in contact met
anderen te komen.
Ze heeft in al die jaren heel veel
mensen in de wijk leren kennen. Er
zijn tal van mooie anekdotes, die
haar bij zullen blijven. Een ervan
wil ze wel noemen: een mevrouw
van 101 jaar die veel moeite had met
het telefonische keuzemenu van
Samen Beter. Ze kwam daar niet uit
wanneer ze weer medicijnen wilde
bestellen en bovendien hoorde
ze slecht. Eef gaf haar eigen 06
nummer zodat het makkelijker te
regelen was. Bij het voorstellen van
haar opvolgster aan deze mevrouw,
vroeg deze: ‘Heb jij ook zo’n telefoon als Eef?’ Toen deze aarzelde
om meteen haar 06 nummer te
geven, viel ze op mopperende toon
uit: ‘Nou, wat heb ik nou aan jou’.
Eef zou Eef niet zijn om daarna niet
met de apotheek een permanente
oplossing voor het belprobleem te
regelen.
Goede patiëntenzorg
doe je niet in je uppie
Bij een gezondheidscentrum als
Samen Beter zijn de lijnen tussen de diverse zorgverleners kort.
‘Iedereen denkt op een gelijkwaardige manier vanuit zijn of haar
vakgebied mee over een patiënt.
We hebben een gedeelde visie op
wat goede patiëntenzorg is en hoe
we die zouden kunnen verbeteren.

Goede patiëntenzorg doe je niet
in je uppie. Wanneer iemand met
diabetes ernstig overgewicht heeft,
kan ik dit gemakkelijk even met de
fysiotherapeut bespreken.’
Het werk van Eef voor kwetsbare
ouderen zal worden overgenomen
door Elloisa. Zij is net gestart met de
tweejarige opleiding tot verpleegkundig specialist, een functie die
o.a. al binnen ziekenhuizen bestaat
maar nog niet zoveel binnen een
huisartsenpraktijk. Een verpleegkundig specialist heeft meer
bevoegdheden dan een praktijkondersteuner. Deze eerstgenoemde
mag zelf een diagnose stellen,
medicijnen voorschrijven en zo een
deel van het werk van de huisarts
overnemen.
Eef vindt dit een goede ontwikkeling: ‘Huisartsen worden ontlast in
hun taken en een verpleegkundige
kijkt meestal breder. Dat zie je al op
de manier waarop er gerapporteerd
wordt. Waar een huisarts het houdt
bij ‘hoestklachten’ kijkt een verpleegkundig specialist ook naar de
sociale omgeving. Is bijvoorbeeld
het huis vies of stoffig?’
Houd het vuur brandend
Er is nog èèn afscheidsfeestje voor
(oud) medewerkers en vrienden te
gaan. Haar laatste werkdag zit er
net op en Eef voelt zich een beetje
onthand, zoals vaak in de eerste
week van haar vakantie. Ineens is
er niets wat ze per se moet doen. 36
jaar lang heeft ze meegebouwd aan
wat Samen Beter nu is. Dat schept
een sterke band. Ze herinnert aan
de uitspraak van Piet Willems, de
grote stimulator achter de oprichting van Samen Beter in de 70-er
jaren: ‘Houd het vuur brandend!’
Dat wenst Eef Samen Beter van harte
toe. Op haar afscheidsfeestje gaat
ze daarom de fakkel symbolisch
overdragen. l

Ouders maken gezondere
keuzes voor hun kind
Uit onderzoek van de GGD Hart
voor Brabant blijkt dat kinderen
in het werkgebied van de GGD
ten opzichte van negen jaar geleden meer bewegen en gezonder
eten.

O

ok zijn ouders zich meer
bewust van de schadelijke effecten van roken en
alcohol en de invloed van
hun eigen gedrag op de gezondheid van hun kinderen. Zo roken zij
minder vaak in huis in het bijzijn
van hun kind.
Het percentage kinderen dat minstens twee keer per week buiten
school sport is tussen 2008 en 2017
toegenomen van 34% tot 42%. Van
de kinderen sport 30% meer dan
drie uur in de week, in 2008 was

dat nog 20%. Ook drinken kinderen
meer water en minder suikerhoudende dranken en nemen ze ook
iets minder zoete of hartige tussendoortjes per dag.
Van de 8- t/m 11-jarige kinderen
heeft 71% een eigen smartphone of
tablet. Ruim een kwart van deze
kinderen zit elke dag meer dan
twee uur voor een beeldscherm. Het
merendeel van de ouders maakt
met hun kind afspraken over het
gebruik van internet en sociale media en praat met het kind over zijn
of haar gedrag online. l
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Activiteiten Buurthuis Graafsewijk Noord

Werkgroep Graafsewijk Noord
heeft op zondag 19 augustus
haar 37e activiteitenseizoen
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 traktaties 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 werden ook weer
vele prijzen weggegeven tijdens
het Rad van Avontuur. Dit is een
loterij waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk
in de wijk. Al de prijzen hiervoor
zijn beschikbaar gesteld door de
volgende vaste sponsors en winkeliers uit de directe omgeving:
Little Car Company
Mevr. Verharen
Sportiom
Schilderwerken Jos Hoffman
Lika Den Bosch
Friethuis De Dageraad
GSM Today
Romy en Piet
Garagebedrijf Weber
Pizzeria da Lino
Princen Sport
v. Woensel Bloemen
Familie Mei
Albert Heijn van Roosmalenplein
Cafetaria 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 Miep

Piet van Dalsen
Schouten Automaten
Rik van Dalsen
Fam. Baars
Discotheek El Loco
J. Langenhof Schoonmaak– en Kluswerkzaamheden
Raoul van der Veer Bloemen en
Planten
Spruco
Cafe Populair
Ramly Fashion & Bijoux
Bakkerij van Doorn
Gerard Passon
BSO de Tweeberg
Minkels Installatie
Drankenhandel v.d. Wijgert verhuur
en verkoop
De Kaaskoning Den Bosch
Jumping Den Bosch
Eeterij De Dungense Brug
Beauty By Laila
Werkgroep Graafsewijk Noord
dankt alle sponsors, vrijwilligers en
bezoekers voor deze mooie dag. De
opbrengst gaat naar het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk in de
Graafsewijk Noord.
Beweeg U Fit:
Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag 13.00u – 14.00u Gym
Maandag 14.00u – 15.00u Gym
Dinsdag 11.00u – 12.00u Yoga
Binnen de groepen zijn nog enkele
plaatsen vrij. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het
servicepunt Sport en Bewegen 073:
615 97 77

Losse Activiteiten
Oktober:
Vrijdag 05 oktober		
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag 06 oktober		
Tafelvoetbal*
20.00 u
Vrijdag 12 oktober		
Kinderdisco
18.30 – 20.00 u
Zaterdag 27 oktober		
Halloween*
20.00 u
November:
Vrijdag 02 november		
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 09 november		
Kinderdisco
18.30 – 20.00 u
Zaterdag 17 november		
Kokkerellen*
10.30 – 12.00 u
Zondag 25 november		
Sinterklaasfeest* 13.00 – 15.00 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
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

Activiteiten Stichting BAS
Stichting BAS (Biechten Actieve Senioren)heeft diverse plaatsen vrij voor de
volgende cursussen! Alle activiteiten
vinden plaats in S.C.C. De Biechten,
Vincent van Goghlaan 1 te Rosmalen
(Hintham)

MAANDAG:
TAI CHI 10.00-11.00 uur 8,00 euro per
maand aanmelden: 073 642 43 42
SCHAKEN 13.30-16.30 uur 7,50 euro
per maand aanmelden:
06 10 72 05 50
TEKENEN/SCHILDEREN 13.30-15.30 uur
€7,50 per maand aanmelden:
073 642 09 36
FRANS 13.30-15.00 uur 155,00 euro
per seizoen aanmelden:

073 614 15 46
ITALIAANS 16.00-17.30 uur 155,00
euro per seizoen aanmelden:
06 24 25 01 23
SPAANS 18.00-19.30 uur 155,00 euro
per seizoen aanmelden:
073 644 03 61
DINSDAG:
TAI CHI 10.00-12.00 uur 8,00 euro
per maand aanmelden:
073 642 43 42
KANTKLOSSEN 10.00-12.00 uur 1e en
3e dinsdag v/d maand 5,50 euro
per maand aanmelden:
073 621 91 98
BLOEMSCHIKKEN 13.30-16.00 uur 7,50

Activiteiten Kinderboerderij Oosterhoeve
September :
22 september: kabouters schilderen 12.00- 16.00uur na afloop
high-tea,tussen 12.00 en 13.00 uur
speciaal voor bewoners van de
IJsselsingel
26 september: pannenkoeken
26 september: lezing studiecentrum antroposofie 20.00 u
27 september: uitgebreide lunch
en natuurfilm

Oktober :
1 oktober: open inloop en
filmhuisfilm
3 oktober: pannenkoeken
4 oktober: driegangenmenu
8 oktober: prik-café
9 en 10 oktober: terrein gesloten
voor publiek i.v.m. bouw nieuwe
stal (alleen koffiehuis open)
10 oktober:pannenkoeken
11 oktober: uitgebreide lunch met
natuurfilm

euro per maand aanmelden: 073
641 09 91
DANSEN 14.00-16.30 uur 8,00 euro
per maand aanmelden:
073 614 54 78
WOENSDAG:
COMPUTERCURSUSSEN Windows 10,
Ipad, of fotobewerking Albelli, aanmelden en/of info:
073 641 45 87
YOGA 10.30-11.30 uur 65,00 euro
voor 15 sessies aanmelden:
06 21 70 10 13
LITERATUUR LEESCLUB 10.30-12.00
uur 37,50 euro voor 6 sessies aanmelden: 073 521 32 75
15 t/m 19 oktober herfstvakantie,
open van 9 tot 12 uur
25 oktober: driegangenmenu
29 oktober: start feestweek: i.v.m
de nieuwe stal de hele week voor
elke bezoeker gratis iets lekkers
30 oktober: lezing studiecentrum
antroposofie
31 oktober:pannenkoeken
November :
1 november: vanaf 13.00u dicht
i.v.m personeelsviering feestweek
5 november: open inloop en
filmhuisfilm

TEKENEN/SCHILDEREN (LES) 13.0015.30 uur 155,00 euro voor 24
bijeenkomsten aanmelden:
0418 63 32 79 / 06 36 04 74 65
DONDERDAG:
PATCHWORK 09.30-11.30 uur 7,50
euro per maand aanmelden:
073 521 44 55/073 656 72 96
BINGO 14.00-16.00 uur elke 2e en 4e
donderdag van de maand aanmelden: 073 614 54 78
VRIJDAG:
BRIDGECURSUS 10.00-12.00 uur aanmelden: 073 522 20 99
Cursussen in voorbereiding: Engels,
7 november:pannenkoeken
8 november: driegangenmenu
14 november: pannenkoeken
15 november: uitgebreide lunch
en natuurfilm
19 november: prik-café
21 novemberpannenkoeken
22 november: driegangenmenu
25 november: Sint Nicolaas wekken om 12.00u, entrée 1,00 euro
aanmelden niet nodig.
28 november: pannenkoeken
29 novemberuitgebreide lunch en
natuurfilm l

Duits, Vakantie Italiaans, biljarten,
koken.
Informatie: 073 690 80 08
Wilt u meer informatie kijk op de
website van Stichting BAS
www.basdebiechten.nl l

Activiteiten Park
Eemwijk
Wekelijks op Eemwijk
dinsdag: filmmiddag ontmoetingsruimte om 14.30 uur
woensdag: Boccia Oosterplas om
14.00 uur
Vrijdag: hersengym om 14.00 uur
Oosterplas
en kerkdienst om 14.30 uur ontmoetingsruimte
Activiteiten komende
maanden op Eemwijk
Orva meezingmiddag: maandag
1 okt, 5 november en 3 december
om 14.30 uur
Orva live: zaterdag 13 oktober
14.30 uur in het grand café
Bingo: maandag 22 oktober, 26
november en 24 december om
14.00 uur
JazzNvocal: zaterdag 20 oktober
om 14.00 uur l

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, september 2018
Editie Wijkkrant Oost

Samenwerking leidt tot 10 groene daken in Aawijk

Doen wat goed is voor het milieu
Kan Oost nog groener? Bewoonster Mieke Verberne
hoorde van de subsidie voor groene daken en zag dat
het kon. Enthousiast ging ze er eind vorig jaar mee
aan de slag en trok ook buurtgenoten mee. Het
resultaat: een prachtige strook groen op daken achter
de Maassingel.

Mieke kwam naar de infostand over groene daken op de
biologische markt, sprak daar de initiatiefnemer en ging naar
huis met een stapel folders. Ze deelden ze uit in de buurt en
vroeg simpelweg: doen jullie mee?
Samenwerking
Maar liefst vijf buren in de straat haakten bij het initiatief aan.
Ook achterburen wilden meedoen. Hun platte garagedaken
leenden zich er perfect voor. Onder hen een 88-jarige dame
die graag een ‘steentje’ wilde bijdragen.
Samenwerken met buurtgenoten levert veel voordelen op.
“Meer oppervlak dat regenwater vasthoudt en een mooi
uitzicht op extra tuinen”, weet Mieke. Daarnaast was het ook
belangrijk voor de financiering. Op deze manier kregen ze
ook een bijdrage van de provincie Noord-Brabant via het Prins
Bernard cultuurfonds, dat samenwerking als voorwaarde
heeft. “De beide subsidies gaven de doorslag”, vertelt Mieke,
“het maakte het heel aantrekkelijk om mee te doen.”

Mieke en haar man Wim hebben veel met het milieu. Als
eersten in de straat legden zij zonnepanelen op hun dak.
Ze isoleerden hun huis. Ook kwam er een zonneboiler voor
warm douchewater. Samen met buren zorgden zij voor een
‘smulstraat’, fruitbomen in de groenstrook voor de huizen.
“Je denkt: nu hebben we alles gedaan wat goed is voor het
milieu”, vertelt ze, “en toen kwamen de groene daken op
mijn pad.”
Doe mee
Ze hoorde van een samenwerkingsproject in een andere wijk.

Klussen
Mieke: “Het was leuk om mensen enthousiast te krijgen en
van alles te regelen, maar in de zomer deden Wim en ik een
paar stapjes terug”. De andere deelnemers van het project
namen het stokje over en deden samen het voorbereidende
werk aan de daken. “Zo ongelooflijk leuk, die samenwerking.
Toen wij terugkwamen van vakantie was de klus geklaard.”
Begin september rolde de leverancier de matten met
vetplanten erop uit.
Geef het ‘groene’ voorbeeld en dan volgen anderen vanzelf.
Het is een filosofie die Mieke al jaren standvastig aanhangt.
Dankzij haar kwam er 175 m2 aan groen bij op de daken in
de straat. Wie weet, taart voor haar in het volgende
‘Bedankt‘ van wijkkrant Oost?

Hoe houden we in de toekomst droge voeten? Door onder meer te zorgen voor minder verstening en meer groen.
Vetplanten op 5 schuurdaken en 5 garages in de Aawijk bieden fraai uitzicht op een extra tuin. Foto: Sandra Peerenboom
Subsidie
Wil je ook groen op je platte dak van huis, schuur, carport,
overkapping, appartement of uitbouw? Voor dit jaar is het
subsidieplafond van de gemeente bereikt. Eind november 2018
bepaalt de raad de bijdragen en voorwaarden voor2019.
Meer weten?
Zie: www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken

Watervriendelijk
Vetplanten, wilde bloemen of gras op daken. De gemeente
ziet er graag nog veel meer vanwege de vele voordelen. Zo
zorgen ze voor verkoeling in de versteende omgeving. Ook
houden deze op daken water vast. Hierdoor wordt het riool
minder belast als het flink regent.

Actie: Korting op regenton!
Inwoners krijgen van 22 september tot en met 24 oktober
€ 25,- korting op een regenton.
Met een regenton vang je op een slimme manier schoon
regenwater op. Voor gebruik in je tuin bijvoorbeeld. Zo
bespaar je kostbaar drinkwater en maak je je tuin
klimaatbestendig. Meer info en actievoorwaarden?
Kijk op www.waardevolwater.nl

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Paul Hilgers, telefoonnummer (073) 615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl.

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

8Achter de voordeur
door Maria Hornman
Je kunt er niet omheen als je de
flat van Ralph Meijeringh aan de
Pieter Breughelstraat binnenkomt:
het barst er van de schilderijen.
Geen plekje aan de muur is onbenut en overal staan schildersdoeken. Kleurrijke expressieve
schilderijen in dik aangebrachte
olieverf, maar ook enkele eenvoudige houtskooltekeningen. ‘Ik
schilder al vanaf mijn derde. Ik
schilderde mijn moeder onder en
de banden van mijn vader’s auto.
Op mijn twaalfde schilderde ik als
leerling van de J.F. Kennedy Mavo
een portret dat in de hal van de
school werd gehangen.’

T

ekenen en schilderen heeft
mij gedurende mijn hele
leven op de been gehouden, maar het is ook een
schuilplaats voor me’, zegt
Ralph. En hij begint te vertellen
over zijn leven, zodat deze uitspraak beter te begrijpen valt.
Ralph werd geboren in Vught en
verhuisde op zijn twaalfde naar Den
Bosch. Na de J.F. Kennedy Mavo
ging hij naar een chique internaat
in Beek bij Nijmegen. Hij vond dat
een heerlijke tijd maar van studeren
kwam niet zoveel terecht. Hij verliet
het internaat dan ook zonder diploma op zak. Op zijn 17e overleed
zijn vader, ging het uit met zijn
toenmalige vriendin en werd hij
niet toegelaten tot de kunstacademie. Een groot zwart gat opende
zich, wat hij probeerde te vullen
met drank, blowen en vrienden,
die geen goede invloed op hem
hadden.
Academie voor Kunst
en Industrie
Een goede vriend schoot hem na
verloop van tijd te hulp en raadde
hem aan te gaan hardlopen en te
proberen om toegelaten te worden
tot de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede. Dat lukte

door Marian Vonk
Meer dan tien jaar geleden
heeft mijn man Garmt een kasje
op de tuin gezet. Voor tomaten, komkommers en paprika’s.
Dat kasje bouwen was een heel
project. Het mocht niet al te duur
zijn. Kort gezegd, het werd een
stevig skelet van houten palen, de
wanden bestonden uit gekregen
glasplaten. Dat paste natuurlijk
niet altijd helemaal precies, maar
dat gaf niets. Garmt noemde dat
organisch bouwen.

N

atuurlijk barste af en
toe een glasplaat. Met
een ander stuk glas,
een extra latje werd het
euvel dan weer verholpen. Totdat in
februari tijdens een storm een groot
deel van een zijwand kapot viel.
Het was tijd voor een ingrijpende
beslissing. Ik zou wel graag een
huisje willen hebben op die plek.
Gezellig, en lekker om te schuilen
bij slecht weer.
Alle glasplaten werden verwijderd.
Nu de stellage nog. Dat schoot niet
op. We kochten een tijdelijk plastic

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

Rubriek

Bedankt

u

en op zijn 23ste
verhuisde hij
naar Enschede.
‘Daar kreeg ik na
een tijdje een eigen atelier- mijn
moeder betaalde
de huur- en ik
schilderde daar
dag en nacht. Ik
keek veel naar
het werk van
beroemde kunstenaars en was
erg op zoek naar
een eigen stijl.
Ik probeerde
van alles uit.
Uiteindelijk ben
ik geslaagd voor
deze academie.’
Na de periode Enschede werd Ralph
echter dakloos. Hij zwierf, naar eigen zeggen, rond in de zelfkant van
de maatschappij. Hij was niet meer
welkom in zijn ouderlijk huis. Zijn
moeder en zijn broer overleden kort
na elkaar. In die tijd werd steeds
duidelijker dat Ralph psychiatrische
problemen had en goede hulp en
medicatie nodig
Rubriek
had.
Het was opnieuw
een vriend die
een reddende
engel werd en hem geld leende om
weer terug te gaan naar Den Bosch.
Daar ging het echter heel slecht met
hem. Met een ernstige psychose
werd hij opgenomen en uiteindelijk heeft hij drie jaar op Voorburg
gewoond. Hij wilde echter weer
terug in de maatschappij, deed
veel moeite om werk te vinden en
woonde een tijdje onder begeleiding. Zo wisselden moeilijke en
minder moeilijke periodes elkaar af.

Bij:

Ralph Meijeringh

De taart

stimuleerde de creatief begeleidster hem om mee te dingen naar de
‘Beeldend Gesproken Prijs’. Dit is
een landelijke prijs voor professionele kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. Hij moest
daarvoor vijf schilderijen inzenden.
Hij sprong tegen het plafond van
blijdschap toen hij hoorde dat hij
de eerste prijs had gekregen, samen met een
andere kunstenares.
Voor hem was dit de
kroon op zijn werk en
erkenning voor het feit
dat hij echt zijn eigen lijn gevonden
had. Ralph woont nu tien jaar in de
Pieter Breughelstraat. Hij zou echter
graag een ander huis willen, in een
voor hem rustiger omgeving en met
een balkon of tuin. Om ongestoord
te kunnen schilderen heeft hij de
piepkleine, onverwarmde berging
van iets meer dan twee vierkante
meter omgebouwd tot ateliertje.
Hier staat zijn schildersezel. Het
noodzakelijke licht komt uit een
aantal zaklampjes, die hij aan het
plafond heeft opgehangen.

Adecvoordeur
hter

Winnaar Beeldend
Gesproken Prijs
Al die tijd bleef hij schilderen.
Onder meer in groepsverband in
het dagverblijf van Reinier van
Arkel aan het Taxandriaplein. In 2011

Inspiratie
Tot voor kort haalde hij de inspiratie
voor onderwerpen uit zijn directe
omgeving. Hij schilderde bijvoor-

beeld café Het Zonnetje in Hintham,
de omgeving van Empel, Gewande,
Orthen maar ook zichzelf op de
bank. Op dit moment experimenteert hij met abstracte schilderijen,
waaraan hij zonder een vooropgezet idee begint.
‘Jarenlang is het heel slecht met me
gegaan maar nu gaat het beter.
Ik heb betere medicijnen, meer
structuur in mijn leven, een goede
begeleider die mij helpt met mijn
financiën, ik ga meer naar vrienden
en ik drink minder’. Doordat het
beter gaat schildert hij minder dan
voorheen. Alsof Ralph inderdaad
zijn ‘schuilplaats’ minder hard
nodig heeft. l

Schilderijen van Ralph zijn te
leen via de kunstuitleen ‘Beeldend Gesproken’ in Amsterdam.
Dit is een speciale kunstuitleen
voor werk van professionele
kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. Kijk op www.
beeldendgesproken.nl bij ‘kunstenaars’ en klik op Meijeringh,
Ralph l

Hier had jouw foto kunnen staan
terwijl jij een taart aanbiedt aan
iemand die deze volgens jou echt
verdient. Iemand die altijd voor
iedereen klaar staat, die voor een
ander de boodschappen doet,
of tuintjes in de buurt bijhoudt
omdat de bewoners zelf daar niet
meer toe in staat zijn. Of iemand
die wekelijks dementerende
mensen bezoekt, zich op school
inzet of al jarenlang de koffie
verzorgt in een verzorgingshuis.
Ken jij zo iemand in onze wijk
laat het ons weten via redactie@
wijkkrantoost.nl of telefonisch op
nr. 0636533432. Wij als redactie
regelen dan dat jij die taart aan
kunt bieden. En wie weet sta jij
de volgende keer in deze krant
met een foto waarop te zien is dat
jij de bedanktaart overhandigt
aan die ene persoon die net het
verschil maakt. l

Dank
Oproep!

Wilt u iemand
bedanken en een
taart bezorgen?

Dank

je Wel

Meld het de redactie.

Ons tuinkasje
kasje, om deze zomer toch tomaten
te kunnen telen. De uiteindelijke
beslissing over nieuwbouw kostte
veel overleg. Het plastic kasje voldoet niet. Van het oude kasje zijn
de houten palen nog goed.
De dakplaten ook, tenminste… En
al dat werk, tien jaar geleden, daar
kun je niet zomaar afscheid van
nemen. Maar nu, in augustus, is de
kogel door de kerk. We kopen deze
herfst een nieuw kasje!
Tomaten
Onze kastomaten kwamen deze zomer, wat zonuren betreft, niets tekort. Zij klaagden eerder dat het te
heet was. De opbrengst was groot.
Wat te doen met al die tomaten?
Ik maak een basis voor pastasaus
of tomatensoep. Ook als u geen
tomaten in de tuin heeft, kunt u nu
in de supermarkt tomaten kopen
tegen een niet al te hoge prijs. Dus
aan de slag!

Basissaus tomaten
voor ca 3 liter, die in porties ingevroren kunnen worden.
Nodig: 4 kilo rijpe tomaten, 6 eetlepels olijfolie, 3 grote uien, 5 teentjes
knoflook, 1 eetlepel zout, 3 eetlepels
suiker, basilicum of Italiaanse kruiden naar smaak.
Bereiding:
Ontvel de tomaten en snijd ze in 4
stukken.Snijd de uien fijn. Neem
een pan met een dikke bodem
en fruit de uien in de olie tot ze
zacht en geel zijn.Snijd de teentjes
knoflook fijn en voeg aan de zachte
ui toe. Vervolgens de tomaten, zout

en suiker erbij.Breng aan de kook
en laat 10 minuten pruttelen, totdat
je de tomaten zacht zijn. Maal het
mengsel tot een egale massa met
de staafmixer.Zet het vuur zacht en
laat 3 uur zachtjes inkoken.
Voeg de fijngehakte kruiden toe
aan de saus.
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

