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In Zuidoost kleuren we buiten de lijntjes
Proef om mensen met verward gedrag beter passende ondersteuning te geven
Verschillende inwoners krijgen te maken met verward gedrag.
Als buurtbewoner of omdat iemand zelf verward gedrag vertoont.
Dat gaat meestal goed, maar kan ook leiden tot zorgen of soms
overlast in de buurt.
Organisaties die hier wat in kunnen doen,
gaan met de gemeente in een proef aan de
slag. Om zo samen deze inwoners het best
te helpen. In die proef organiseren we
meer handelingsvrijheid en financiële
regelruimte. Zodat mensen met verward
gedrag fijn kunnen wonen in hun eigen
omgeving. Met de juiste ondersteuning.
Waarbij ook de omwonenden gesteund
worden in hun zorgen. Want ook al gaat
het meestal goed, soms is er extra aandacht
nodig.
Het mag wel!
We beginnen in het najaar in de wijk
Zuidoost. Want we willen in de
ondersteuning anders te werk gaan en
daarin hebben we te leren. Wethouder
Huib van Olden (Zorg): Voorop blijft staan
wat iemand nodig heeft. En we kijken
verder dan wat officieel kan en mag. Want
het komt voor dat regelgeving een echt
passende aanpak in de weg staat.
De proef wil laten zien dat een andere
manier van werken kan leiden tot creatieve
oplossingen en tot doorbraken in
ingewikkelde situaties. We werken nauw

samen met professionals van de wijk- en
buurtteams, woningcorporaties en
zorginstellingen. Die samenwerking hebben
we ook met wijkbewoners en ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf
persoonlijke ervaringen hebben met
hulpverlening.
Veilige basis
Vertrekpunt van alle ondersteuning is dat
mensen een veilige basis nodig hebben. Dat
begint bij een eigen thuis. Maar ook een
goede daginvulling, ergens aan meedoen in
de wijk, fijne sociale contacten, een inkomen
en eigenwaarde zijn belangrijke onderdelen.

Irene heeft al vijf jaar geen inkomen, zwerft met haar zoon Simon van het ene
logeeradres naar het andere. De wereld vindt zij ingewikkeld. Dat is niet zo gek, met
haar IQ van 45. Het is nog een wonder dat ze zich staande houdt. Al gaat dat steeds
moeilijker. Simon begeeft zich inmiddels op het verkeerde pad en staat onder toezicht
van de reclassering. Irene kwakkelt met haar gezondheid. Het lukte niet een uitkering
voor Irene te krijgen. Want ze voldoet niet aan alle verplichtingen over informatieverstrekking, bijvoorbeeld als het gaat om de verblijfplaatsen over de afgelopen vijf jaar.
In het gesprek daarover, blijkt het moeilijk als hulpverleners en uitkeringsinstantie nader
tot elkaar te komen. Iedereen snapt dat Irene zeer geholpen zou zijn met
inkomenszekerheid, maar regels zitten in de weg. Daarom zoeken we nu naar een
passende oplossing!

THUIS IN DE WIJK
BELOFTE AAN ONZE INWONERS DIE HET
(NÈT) NIET ALLEEN KUNNEN REDDEN

Verschillende organisaties werken samen
omdat de vraag die achter verward gedrag
schuilgaat, vaak meervoudig is. En vaak
hebben deze mensen structureel verschillende
vormen van ondersteuning nodig. Daarom is
het nodig om de ondersteuning die iemand
met een steuntje in de rug nodig heeft, samen
te bedenken. Samen werken, samen willen
weten, leren en verbeteren is ook voor
professionals een positieve omslag. Want, dan
gebeurt er echt iets bij mensen die steun
nodig hebben én ook in hun omgeving.

Variatie in woon- en contractvormen
Snelle bemiddeling

Begeleiding op wonen
Directe interventie als nodig
Woonalternatief indien nodig

Variatie aan woonvormen
Huur inhouden op uitkering
Toegankelijke schulddienstverlening

Fijne leefomgeving
voor en met iedereen
Contact met omgeving
Inzet sociaal beheer
Signalering
Ondersteuning contact met omgeving
Werken met Crisiskaart - contactpersonen
Directe interventie en woonzorgalternatief waar nodig
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Vroegsignalering huurachterstand

Goed wonen
een veilig
thuis

Ondersteunen op financieel beheer
Budgetmaatje
Goede buur (hulp bij armoede)

Eerste hulp bij geldzaken
([vrijwillig] budgetbeheer)
Vaste lasten direct uit de uitkering
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Gezonde financiën
geen onnodig
gedoe

24/7 bereikbaarheid
Snelle crisisinterventie

waakvlamcontract

Goede
ondersteuning
die echt bij
jou past

gewoon
aan de slag

Waardevolle
daginvulling

Langjarige behandeling en begeleiding
in samenhang
Herstel- en wijkgericht werken
Ontwikkeling eigen netwerk/hulpbronnen
Gezamenlijk begeleidingsplan met
zorg en cliënt
Permanente beschikking waar nodig
Goede screening voor in-/uitstroom zorg
Financieren wat nodig is en helpt

Burendag bij IJsselstate

Koor de Bossche
Jankers bestaat 15 jaar

Signalering isolement

Kennis delen
Warme begeleiding in de wijk
Waar nodig specialistische dagbesteding
Faciliteren welzijn en informele zorg
Palet aan scholing, sport, activiteiten en
(vrijwilligers)werk gewoon in de wijk
Versterken sociale netwerken inclusieve
samenleving

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.
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Achter de voordeur bij
John en Regien Blatter

Gemeente investeert miljoenen in nieuwbouw basisschool Aquamarijn
door Marie-France Vissers-Claessen
Leerlingen van basisschool De
Aquamarijn kunnen opgelucht
ademhalen. De gemeenteraad
heeft ingestemd met een investering van ruim 4 miljoen euro voor
een nieuw te bouwen kindcentrum. Deze beslissing ging niet
over één nacht ijs. Een maand
geleden nog trokken bezorgde
ouders aan de bel bij de gemeenteraad over de erbarmelijke staat
waarin het pand verkeert. Met
succes blijkt nu.

H

et 40 jaar oude pand aan
de Waalstraat, waarin De
Aquamarijn gevestigd is,
kraakt in haar voegen.
“Het dak lekt, schimmel op
de muren en isolatie die niet meer
werkt. Het pand is letterlijk op”,
zegt Vincent Bosma (directeur van
de school). In 2016 leek het erop
dat er een verbouwing zou komen.
Naastgelegen basisschool Oberon
kreeg geld voor nieuwbouw. De
voorwaarde was dat zij samengevoegd zouden worden met De
Aquamarijn om samen één kindcentrum te vormen. Deze plannen
werden echter weer in de koelkast
gezet door de slechte staat waarin
De Aquamarijn verkeerde. Het budget voor Oberon was onvoldoende
om beide scholen te vernieuwen en
dus werd er opnieuw een aanvraag
ingediend. Dit keer voor de bouw
van een volledig nieuw kindcentrum, waarin beide scholen een
plek zouden krijgen. Ondertussen
werd er alleen nog het hoognodige
onderhoud gepleegd in de school.
Tot ergernis van ouders en leerkrachten. Bosma begrijpt die frustratie “We roepen al vijf jaar dat we
gaan verbouwen. Tot die tijd komt

er bijvoorbeeld geen nieuw dak.
Dat kun je één keer uitleggen, maar
de jaren daarna word dat lastiger te
verkopen.”

Informeren en ontmoeten
Dat De Aquamarijn vernieuwd moet
worden is ook voor ouders van de
medezeggenschapsraad al een aantal jaren duidelijk. “Bij regen staan

Hoe goed kent u de wijk?
De foto van het kunstwerk in de vorige wijkkrant is blijkbaar
door weinig mensen herkend.

H

et gefotografeerde kunstwerk hangt in Aawijk Zuid op de zijgevel
van de Lekstraat en verbeeldt de lente. Het maakt deel uit van
een serie kunstwerken van de vier jaargetijden. De herfst, zomer
en winter hangen respectievelijk op de kop van de Lekstraat, op
het Lingeplein (zijgevel Lingestraat 9) en op de zijgevel van Runstraat 30.
Ze zijn in 2013 geplaatst als onderdeel van het project ‘Verwonderstraten’
van het toenmalige Makershuis waarbij buurtbewoners en kunstenaars
samenwerkten om de omgeving mooier te maken. Rieneke de Vries heeft
de kunstwerken in samenwerking met het bewonerscomité Lingestraat
e.o. gemaakt. Het project is mogelijk gemaakt door het Buurtcultuurfonds
BrabantWonen. l

er op diverse plaatsen emmertjes
onder het dak en ook de luchtkwaliteit in school laat te wensen over”,
zegt Lonneke van Roekel (MR-lid).
Samen met andere bezorgde ouders
bezocht zij een inspreekavond van
de gemeenteraad. Daar uitten zij
hun zorgen over de staat van het
pand. “Niet alleen de lekkages zijn
een punt van zorg, ook de luchtkwaliteit laat te wensen over. De
ramen moeten in de winter open,
waardoor er veel energie verloren
gaat.” De zorgen werden serieus
genomen door de gemeenteraad
en de betrokken wethouder. Nog
in dezelfde week bezocht wethouder Ufuk Kâhya (GroenLinks) de
basisschool en stelde ouders en
directeur gerust. Het geld voor de
verbouwing zou in ieder geval door
het college van B&W opgenomen
worden in de begroting voor 2019.
Nu de gemeenteraad daarmee heeft
ingestemd is het definitief: er komt
een nieuw schoolgebouw. Wanneer de eerste schop in de grond
gaat kan Bosma nog niet zeggen.
“We hebben het meeste voorwerk al
gedaan, zodat we van start kunnen
zodra er groen licht komt van de
gemeente. De eerstvolgende stap
is het zoeken van een geschikte architect voor het gebouw. Dan gaat
de zaak echt rollen.” Hij verwacht
begin volgend jaar meer te kunnen
zeggen over de planning van de
nieuwbouw.
Kindcentrum
Montessorischool Aquamarijn en

basisschool Oberon krijgen allebei
een plek in het nieuwe gebouw. Het
wordt een kindcentrum zoals er inmiddels meer van zijn in Den Bosch:
een basisvoorziening voor kinderen
van 0 tot 13 jaar. Naast de twee
scholen zal er voor- en naschoolse
opvang aangeboden worden in
hetzelfde gebouw. “Bijzonder aan
onze situatie is dat er straks twee
compleet verschillende leerconcepten onder één dak zullen zijn”,
zegt Bosma. Persoonlijk ziet hij daar
alleen maar voordelen van. “Het
geeft kansen en mogelijkheden op
organisatorisch en onderwijskundig
gebied wanneer beide scholen in
een gebouw gaan samenwerken.
Het behoud van het eigen concept
staat daarbij voorop. Door samen
te gaan werken op die onderdelen waar dat heel goed kan, is het
straks voor beide scholen mogelijk
om van elkaar te leren en te profiteren.” . l

Wijkkrant niet
in de bus gekregen?
Is de wijkkrant niet bij u
bezorgd tussen 24 en 28
november? 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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Enthousiaste opruimdag
in Graafsewijk-Noord

Z

o’n vijftien kinderen en
twintig volwassenen uit
de Graafsewijk-Noord
hielden zaterdagochtend 6
oktober een opruimdag.

Ergert u zich ook aan
het harde rijden op
de Geulweg?

W

frietje en een snack. Onder het genot van een heerlijk nazomerzonnetje werd er nog gezellig nagekletst.
Een gezellige en nuttige ochtend.
We hopen dat iedereen ook volgend
jaar weer aan sluit! l

illen jullie het onbeschoft harde rijden
op de Geulweg eens
aankaarten? Ik heb
hierover al meer dan twintig keer
briefjes naar de wijkagent gestuurd
maar nog nooit een antwoord
gehad.’

Met prikstokken en vuilniszakken
werd het zwerfafval uit de wijk verzameld. In totaal ruimden ze bijna
dertig kilo aan sigarettenpeuken,
snoeppapiertjes, blikjes en andere
rommel op.
Onderdeel van de opruimdag was
de ‘plastic soep challenge’. Onder
het motto ‘De plastic soep uit de
oceaan? Dan ook de plastic soep uit
de Graafsewijk!’ konden kinderen
die het meeste zwerfafval hadden
verzameld een prijs winnen. De
eerste prijs ging naar Mick en de
tweede en derde prijs naar Sammie
en Matiz.

Deze hartenkreet ontving Wijkkrant
Oost van de heer Pigmans*. Naar
aanleiding van deze brief vroegen
we hem om uitleg. Hij vertelde dat
hij zich dagelijks ergert aan het te
harde rijden op de Geulweg. ‘Als je
daar een flitspaal neer zou zetten
dan zou dat een goudmijntje zijn.
De snelheidslimiet is 50 kilometer
maar als je die aanhoudt, wordt je
door iedereen gepasseerd. Niet alleen automobilisten maar ook scooterrijders maken zich hier schuldig
aan. Ze moeten verkeersdrempels
neerleggen of flitspalen plaatsen
zodat de hardrijders gewaarschuwd
worden. Het is toch te gek dat je
moet wachten tot er iets gebeurt’,
aldus dhr. Pigmans.
Onlangs kreeg hij een brief in de
bus dat de Geulweg een paar dagen
afgesloten zou worden. Hij hoopte
dat dit betekende dat er eindelijk iets gedaan zou worden maar
helaas, bleek het alleen om een
vernieuwing van de waterleiding te
gaan.
Dhr. Pigmans hoopt dat zijn dringende oproep in deze wijkkrant een
reactie zal opleveren.

Na afloop van de opruimactiviteiten
werd iedereen getrakteerd op een

Een verkeersongeval?
Meld dit altijd
bij de politie!
In de vorige wijkkrant plaatsten
we op de voorpagina een artikel
over de onduidelijke en dus regelmatig onveilige situatie op het
kruispunt Geulweg/Rijnstraat. Een
actiecomité van ongeruste ouders
van basisschool Aquamarijn,
opgericht na enkele ongevallen en
bijna ongevallen heeft deze situatie met succes onder de aandacht van de gemeente gebracht.
Nu zijn er plannen en is er geld
beschikbaar gesteld voor verbetering van de verkeerssituatie.
Naar aanleiding hiervan reageerde
de wijkagent op de opmerking
in dat artikel ‘dat de politie geen
ongevallen registratie bij zou
houden’. Dit is niet helemaal juist.
Wat blijkt? De politie registreert
alleen een ongeval, wanneer dit
ook daadwerkelijk gemeld wordt.
Dus zelfs wanneer er een ambulance
moet komen, betekent dit niet
automatisch dat de politie hiervan
op de hoogte gesteld wordt en dat
het ongeval geregistreerd wordt. Zo
kan er een verkeerd beeld ontstaan
omdat een onveilige situatie niet
of onvoldoende met cijfers onderbouwd wordt.

Colofon

Daarom: meld een ongeval of bijnaongeval bij bepaalde verkeerspunten altijd bij de politie. Zodat men
niet kan zeggen: er is niets aan
de hand want er zijn geen cijfers
over.l

*Adres bij de redactie bekend. l

Oproep voor
40-jarige jubilarissen

Wilt u een activiteit aanmelden voor op de website? Dat kan via
een mail naar redactie@wijkkrantoost.nl l

W
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Heeft u nog andere leuke en inspirerende ideeën hoe we ons jubileum
als krant zouden kunnen vieren, zodat het voor alle trouwe lezers ook
leuk is, dan horen we dat graag.
Reacties kunt u sturen maar:
redactie@wijkkrantoost.nl l

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

W

e bouwen gestaag aan onze website. Er staan nu al veel
activiteiten op. Zoekt u bijvoorbeeld op ‘Yoga’ ? dan
vindt u alle plekken waar dit gegeven wordt. U kunt dan
doorklikken naar de website van de betreffende organisatie of – als die er niet is- bellen of mailen voor meer
informatie. Telefoonnummer en email staan namelijk ook vermeld.
Het is nog lang niet af en ook nog niet volledig maar toch al de moeite
waard om te kijken.

Wijkkrant Oost zoekt mensen en
organisaties die in 2019 een 40-jarig jubileum vieren.
Volgend jaar bestaat Wijkkrant
Oost namelijk ook veertig jaar.
Iets om reuzetrots op te zijn. We
zijn aan het denken hoe we in de
nummers van 2019 aandacht aan
dit feit kunnen besteden.
e willen in elk geval
in onze krant ruimte
bieden aan 40 jarige
medejubilarissen in
onze wijk. Dit kan een organisatie
zijn, een vrijwilligersinitiatief, maar
ook iemand met een veertigjarig
werkjubileum of 40-jaar vrijwilligerschap. Maar ook 40-jarige
bruiloften mogen.
Dus meld je aan. In overleg kijken
we dan wat de leukste manier is
om aan het jubileum aandacht te
besteden.

Zoekt u een activiteit?
Kijk op www.wijkkrantoost.nl

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

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 96, 28 januari 2019

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.
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Vluchtelingenwerk organiseert een Burendag
wel de Zwitser genaamd, herkent
vanuit zijn eigen migratie dat
iedereen in feite geluk zoekt. ‘Ja,
inderdaad, en een veilig onderkomen.’

‘Ik dacht dat mijn buren mij
wel zouden verwelkomen
met lekker eten’

O

p zaterdag 23 september
vierden de bewoners van
flat IJsselstate en VluchtelingenWerk voor de
eerste keer Burendag. VluchtelingenWerk huurt het kantoorpand
beneden aan de IJsselsingel en
boven wonen zo’n vijfenzeventig
mensen. Door de weeks lopen
statushouders uit alle windstreken het kantoor in en uit. Veel
buurtgenoten vragen zich af: ‘Wat
gebeurt hier eigenlijk allemaal
beneden?’ ‘Wie zijn die mensen?’
Deze burendag gaf op veel van
deze vragen een antwoord.
Rond een uur of tien druppelen
mensen één voor één binnen. Onder
het genot van een bak koffie maken
we kennis met elkaar. We starten
met een spelletje. Sta op als het
antwoord ‘ja’ is. Wie houdt er van
drop? Wie is er verliefd of verliefd
geweest op een buitenlander? Wie
heeft er in twee provincies van
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Nederland gewoond? Bij elke vraag
staan er steeds heel verschillende
mensen op. De lachsalvo’s zijn
buiten te horen. In feite zijn we allemaal verschillend en zijn er altijd
overeenkomsten.
Vrienden van ver
Hierna vertelt de gespreksleider
een verhaal over een ingrijpende
verhuizing die ze had meegemaakt.
Als negentienjarige ging zij voor
het eerst met het vliegtuig op weg
naar Barcelona om stage te lopen,
niet wetende waar ze ging wonen.
Hierna volgen prachtige verhalen van bewoners. Tot slot vertelt
een Eritrese man dat hij gevlucht
is van Eritrea naar Nederland. Hij
kreeg een huis toegewezen in het
voor hem dan nog onbekende Den
Bosch. Eén van de bewoners, ook

Samen in Nederland met VluchtelingenWerk
Na een filmpje over ‘wat is een
vluchteling’ verdelen we ons in
groepjes. Bewoners, mensen met
een vluchtelingenachtergrond, vrijwilligers en beroepskrachten van
VluchtelingenWerk gaan met elkaar
in gesprek. We brainstormen over
wat er moet gebeuren voor en na
een verhuizing en hoe je jezelf thuis
kunt voelen in het individualistische
papierland Nederland. ‘Gas, water,
licht, internet, de dokter moeten
allemaal geregeld worden en niet te
vergeten eten.’ Een Syrische dame
vertelt dat ze voor haar verhuizing
voor drie dagen heeft gekookt.
VluchtelingenWerk maakt statushouders wegwijs en hoopt dat ze
zich zo snel thuis voelen. ‘Hoe zou
hij zich nou voelen tussen al die
blanken?’, vraagt een vrouw. Een
andere bewoner denkt dat het erg

moeilijk is. ‘Nederlanders zijn erg
op zichzelf en maken nauwelijks
contact met hun buren.’ In Afrika
is dat anders. Als je nieuwe buren
hebt, verwelkom je hen. ‘Ik dacht
dat mijn buren me wel zouden
verwelkomen met lekker eten’, zegt
een lachende Eritreër die nog maar
kort in Den Bosch woont. Deze
interactieve presentatie sluiten we
tevreden af. ‘Het is nu duidelijk wat
VluchtelingenWerk doet en daarvoor kwamen we.’

Om twaalf uur gaan we naar buiten
om nieuwe planten in de aarde te
zetten. Een mevrouw van een jaar
of tachtig is op aandringen van de
buurman gekomen. Zij zegt: ‘De
drempel was hoog voor me om te
komen, maar ik ben heel blij dat ik
ben geweest.’ Een negentienjarige
jongen uit Somalië zegt ‘ik houd
van oude mensen.’ Hij vertelt dat
hij ook vaak alleen in huis zit. Hij wil
het liefste werken, zodat hij snel de
Nederlandse taal kan verbeteren. l

Op 1 oktober vierde wijkmanager
Paul Hilgers dat hij 40 jaar geleden in dienst van de gemeente
‘s- Hertogenbosch kwam. Omdat Paul niet van formeel gedoe
houdt wilde hij het feestje niet
op het stadskantoor of op het
stadshuis houden maar gewoon
in zijn ‘eigen’ buurt. Voor hem
is dat de wijk Oost waar hij al
sinds jaar en dag als wijkmanager werkt. Het buurhuis aan de
Lucas van Leijdenstraat werd de
plek waar hij samen met genodigden ‘40 jaar lijden van een
gemeenteambtenaar’ ( zoals Paul
in zijn uitnodiging schreef) wilde
herdenken. Het was druk met (ex)
collega’s, vrienden, familie en
wijkbewoners.

heidskoor van de gemeente. Daarin
kwam duidelijk de waardering tot
uiting die de collega s hebben voor
Paul. Gevraagd werd o.a. om hem
een schouder aan te bieden als het
lijden hem te zwaar wordt. Gedeelde smart is immers halve smart.
Hoewel hij deze keer geacht werd
om alleen te luisteren kon hij het
toch niet laten om luidkeels mee te
zingen.

aul staat er om bekend
dat hij van feesten houdt
en zelf vaak het voortouw
neemt. Hij schrijft dan
ook teksten waarmee hij vervolgens jubilarissen, jarigen of andere
feestvarkens toezingt. Nu werd hij
zelf toegezongen door een gelegen-

Een collega zou via een interview
een terugblik werpen op de carrière van Paul bij de gemeente.
Volgens Paul had degene die dat
zou doen zich teruggetrokken en
daarom interviewde hij zichzelf
maar. Daarmee wist hij de moeilijke
vragen over zijn diepste innerlijk te

omzeilen. Allerlei anekdotes over
zijn werk bij de gemeente kwamen
aan bod en hebbelijk- en onhebbelijkheden van collega’s werden op
cabareteske manier breed uitgemeten. Daarmee kreeg hij de lachers
op zijn hand.
Na deze ‘verplichte’ nummers riep
Paul de aanwezigen op gewoon
lekker te gaan feesten en daar werd
graag gehoord aangegeven. Het
was een gezellige bijeenkomst en zo
werd het 40 jaar lijden toch feestelijk gevierd.

Bedankje aan de
vrijwilligers van de wijk
Zoals overal in Den Bosch zijn
ook in Oost veel bewoners die
zich actief inzetten voor hun
omgeving. Vrijwilligers die hun
bijdrage leveren op scholen, in
verpleeghuizen, wijkwerkplaats,
gezondheidszorg, sportgebied en
noem maar op!

V

aak kennen deze vrijwilligers wel diegenen die op
dezelfde locatie werken
maar is er niet veel contact onderling. Reden voor Marcel
van buurthuis Graafsewijk Noord,
Mieke van wijkkrant Oost en Tine
van Divers om een ontmoetingsfeestje te organiseren in het buurthuis aan de Lucas van Leijdenstraat.
Dit met als doel actieve mensen met
elkaar in contact te brengen en hen
te bedanken voor hun inzet in de
wijk. Helaas waren er wat mensen
verhinderd maar een 35-tal mensen

kwam op de uitnodiging van 6
oktober af. Tijdens deze ontmoeting
deed men mee aan de buurtkwis
en als groep streden zij voor de
prijs! De prijs was een geldbedrag
van 100,- waarvoor de groep zelf
een bestemming mocht kiezen. De
uiteindelijke winnaars, actief bij het
buurthuis Graafsewijk Noord, willen
het geld ten goede laten komen aan
jeugdactiviteiten.
Ook werkers uit de wijk hebben
een helpend handje geboden en
verzorgden de drankjes. Het was
erg leuk dat de wijkagent, de
wijkmanager, de wijkbeheerder van
zowel Brabant Wonen als Zayaz en
medewerkers van Divers die taken
vrijwillig op zich wilden nemen.
Het was een gezellige en leerzame
bijeenkomst en wat de organisatoren betreft zeker voor herhaling
vatbaar! l

Jubileum
wijkmanager
Paul Hilgers

P

De redactie van wijkkrant Oost
feliciteert Paul met zijn 40-jarig
jubileum. l
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C
Vechtstraat 15
5215 GW ‘s-Hertogenbosch
073 - 6480284 / 06 - 22455106

Nieuws van ´S-PORT:
Schoolsport
Olympiade Zuidoost
Op dinsdag 9 oktober was het zo
ver, de derde Schoolsport Olympiade Zuidoost. In vijf sporten gingen
zeven scholen met leerlingen uit
groep 6/7 de strijd aan om de beste
school van Zuidoost te worden.
Er deden 400 kinderen mee! Elke
school had een eigen kleur shirt.
Voor de derde achtereenvolgende
keer wist Vrije School De Driestroom
er met de eerste prijs vandoor te
gaan. Zij hebben de wisselbeker nu
voorgoed gewonnen, dus die beker
krijgt vast een speciale plek. Met de
Olympische gedachte, die meegenomen werd, was er natuurlijk ook
nog een sportiviteits prijs te vergeven. Deze prijs werd gewonnen
door Kindcentrum De Aquamarijn.
We willen alle deelnemers, scholen,
ouders, juffen en meesters, studenten en vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. Én natuurlijk ook alle
sportverenigingen.
Bedankt Albert Heijn voor het sponsoren van de lunch voor alle tachtig
vrijwilligers en Carmako Relatiebeheer voor het drukken van de shirts
voor de kinderen.

De Olympische uitslag over alle
sporten: plaats een tot en met zeven: Vrije School De Driestroom, Bs
Oberon, KC Het IJzeren kind, KC De
Aquamarijn, KC De Kameleon, KC De
Vlindertuin en KC Het Rondeel.
Kom gezellig bewegen bij Pukkiesport
Pukkiesport bestaat uit beweeglessen voor kinderen van 2 en 3 jaar.
Samen met hun ouders/verzorgers/ grootouders maken kinderen
spelenderwijs kennis met sporten
en bewegen. Bewegen is gezond en
samen sporten is bovendien enorm
gezellig! Samen lekker gezond
bezig zijn is leuk voor de peuter en
zijn of haar ouders. De lessen zijn
gericht op spelen en ontdekken. De
peuter maakt kennis met de grondvormen van bewegen (rennen, lopen, klimmen, springen en rollen).
Deze zijn belangrijk voor een goede
motorische ontwikkeling. Verder is
het natuurlijk gewoon leuk om te
doen. De lessen zijn telkens anders

omdat de kinderen zelfs al kennis maken met echte sporten zoals
judo, gymnastiek, dans, voetbal
en tennis. Vragen? Neem contact
op. Wat u moet weten: Kleding:
sportieve en gemakkelijk zittende
kleding en zaalschoenen.
Kosten 50,00 euro per jaar
Locatie: BBS aan de Aa
Acasiasingel 77
5213 VC ’s-Hertogenbosch
Piet Adams 06 52 58 52 53
pukkie@multisportdenbosch.nl
Lessen: maandag 8.45 - 9.30 uur
’S-PORT KAART
Op iedere school en in ieder klaslokaal 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
sportverenigingen in de wijk, contacten van de combinatiefunctionarissen en nog veel meer!! l

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

Nieuws van het Rondeel
door Kelly Delmee
Het Rondeel is gezond
Het Rondeel heeft het vignet
‘Gezonde School’ behaald. Met dit
vignet laat Het Rondeel zien dat
de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Het Rondeel is trots
op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school
loont. Het draagt bij aan betere
schoolprestaties, minder school-

uitval en een gezondere leefstijl.
Zo zorgt Het Rondeel voor actieve
en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat
én heeft de school aandacht voor de
persoonlijke en sociale ontwikkeling
van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale
aandacht voor de themacertificaten: bewegen en sport, welbevinden en voeding.
Het team van Het Rondeel is trots
om een ‘Gezonde School’ te zijn.

Advertentie

JOHN’S HAIRSTYLING
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
Altijd zonder afspraak.
Altijd zonder Afspraak
Volop GRATIS parkeerruimte
Volop gratis Parkeerruimte

J O H N ’ S HAIRSTYLING
H A I R S TY L I N G
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

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

“Vanaf nu hangt op de gevel van
onze school het logo ‘Gezonde
School’.
In de ’Gezonde School’ werken diverse landelijke organisaties samen.
Wilt u meer weten? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.
Creatieve ateliers
Op dinsdag en donderdag hebben
wij op Kindcenreum het Rondeel
creatieve ateliers voor de groepen
4 t/m 8. De volgende vakgebieden
komen aan bod: koken, dans/drama, muziek, techniek, handvaardigheid en tekenen. Enkele lessen
worden gegeven door vakdocenten
van de Muzerije. We werken met
thema’s zoals: ‘Ik en de media’,
‘Ik ben een kunstenaar’ en ‘Ik vier
feest’. De leerlingen zijn heel enthousiast over de creatieve ateliers.
Mocht u interesse hebben om mee
te helpen bij een bepaald vakgebied, meld u dan aan op school.
Ook zijn wij altijd op zoek naar materialen zoals: hout, lego, bouwmaterialen etc. Kent u iemand of bent
u zelf iemand die workshops over
natuur of dieren kan geven, dan
horen wij dit graag!

kamp groep 8
Groep 8 heeft een fantastisch kamp
achter de rug! Na een fijne fietstocht is de groep aangekomen in
Heeswijk Dinther. Daar hadden de
kinderen even tijd om uit te rusten

en de locatie te verkennen. Drie
dagen hebben de kinderen een
superleuk programma gehad, met
veel sport- en spelactiviteiten.
Schopbal tegen de leerkrachten,
bingo, lasergamen ’s avonds in het
bos en als hoogtepunt een bezoek
aan het Klimpark. De groep kan
terugkijken op een paar geweldige
dagen, en we weten zeker dat de
kinderen deze dagen zich hun leven
lang zullen herinneren! l

Gezondheid
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Verpleegkundig specialist in opleiding bij Samen Beter
Algemene informatie
over de verpleegkundig specialist.
De verpleegkundig specialist
is een ervaren (HBO) verpleegkundige met een tweejarige
Masteropleiding. Zij kan, net als
de huisarts, vaak voorkomende
klachten in de huisartsenpraktijk
behandelen. Zoals klachten van
de luchtwegen, keel-, neus-, en
oorklachten, huidproblemen,
klachten van het bewegingsapparaat en de zorg voor de oudere
en terminale patiënten. Zij is
zelfstandig bevoegd om bepaalde onderzoeken aan te vragen,
bepaalde verrichtingen te doen,
medicatie voor te schrijven en te
verwijzen naar het ziekenhuis.
De verpleegkundig specialist kan
altijd terug vallen op de expertise
van de huisarts en kan altijd met
de huisarts overleggen bij onduidelijkheden. De verpleegkundig
specialist in de huisartspraktijk
wordt gezien als een aanvulling op goede zorg, waarbij zij
dezelfde kwaliteit levert als de
huisarts. Daarnaast zorgt zij voor
een verlichting van de werkdruk
voor de huisarts waardoor patiënten eerder terecht kunnen op
het spreekuur.

Mijn naam is Elloisa Boer en ik
ben vanaf 1 september werkzaam
binnen het gezondheidscentrum
als verpleegkundig specialist in
opleiding. Ik heb als verpleegkundige werkervaring opgedaan
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en
binnen de wijkverpleging. Met
veel plezier heb ik de laatste jaren
gewerkt binnen de wijk Den Bosch
Oost als wijkverpleegkundige.

O

p 1 september 2018 ben
ik gestart met de opleiding tot verpleegkundig
specialist en word hierbij
opgeleid door huisarts Minggus
Nanlohy. Binnen de opleiding volg
ik de uitstroom binnen de intensieve somatische zorg.
Als verpleegkundig specialist binnen de huisartsenpraktijk word ik
opgeleid om patiënten met veel
voorkomende gezondheidsklachten

te diagnosticeren en te behandelen. Als u bij mij op het spreekuur
komt kijk ik samen met u naar uw
klacht en kom tot een diagnose en
behandelvoorstel. Ik kan hierbij de
medische en verpleegkundige zorg
combineren en werk nauw samen
met mijn opleider en de andere
huisartsen binnen de praktijk.
Daarnaast is mijn aandachtsgebied
de ouderenzorg binnen de praktijk.
Ik begeleid en ondersteun de ouderen binnen de wijk zodat zij zo lang
mogelijk thuis kunnen wonen. Als
u ouder wordt kunt u tegen diverse
problemen aanlopen. Ik kijk samen
met u naar de obstakels en probeer
een plan te maken om deze aan
te pakken. Hierbij werk ik samen
met diverse disciplines binnen de
wijk, zoals de gemeente, thuiszorg,
zorginstellingen, maatschappelijk
werk en welzijn. l

Rust brengen in de nacht… ...iets voor jou?
Onze Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving ondersteunen terminaal zieken en hun naasten thuis in hun laatste
levensfase. Soms is de zorg voor de naaste familie en vrienden te zwaar
waardoor de nachten opbreken. Even rustig kunnen slapen, waardoor
er even lucht komt. Dat is fijn! Wil jij (maximaal een nacht in de week,
minimaal een nacht in de maand) waken in de nacht? Bel voor meer
informatie naar 06-52609661 of kijk op www.vptzregiodenbosch.nl
In november begint onze eerstvolgende introductietraining.
Meld je op tijd aan! l

Maak een afspraak met de buurtsportcoach

W

ilt u in beweging blijven? Werken aan een
gezonde leefstijl?

Thea van der Steen: 15 jaar dirigente van De ‘Bossche Jankers’
Vol trots kijkt Thea van der Steen
terug op hoe het ooit is begonnen. Vijftien jaar geleden zochten
Gerard en Angelique Fasol, de
beheerders van wijkcentrum de
Stolp nieuwe activiteiten voor
in hun wijkcentrum. Thea liep al
langer met het idee rond om een
smartlappenkoor op te starten en
zocht een repetitieruimte. In december 2004 begon Thea met haar
koor. De bedoeling was om voor
de gezelligheid levensliederen en
smartlappen te zingen.

I

E

r is een nieuwe snelgroeiende
sport: SoccerSquash! Dit is
een combinatie van voetbal,
voetvolley en squash. Het is
leuk, je wordt er fitter van en het
vraagt om technisch en tactisch
inzicht. In Sporthal De Schutskamp
zijn drie banen hiervoor aangepast.
De speciale ballen zijn aangeschaft
en de spelregels zijn duidelijk. Ter
introductie kan je van november tot
het einde van het jaar SoccerSquashen voor een tientje per uur! Voetbalclubs uit de ’s-Hertogenbosch
worden rechtstreeks benaderd
om eens op een andere manier de
wintertraining te organiseren. Wil je
een partijtje SoccerSquashen?
Meer info op www.s-port.nl/Soc-

cerSquash. Reserveren kan tijdens
kantooruren via gemeente ’sHertogenbosch: bel (073) 615 97 16
of mail verhuursport@s-hertogenbosch.nl. l

Wat is SoccerSquash?
Soccersquash is een combinatie van voetbal en squash en wordt gespeeld met een speciale SoccerSquash-bal op een standaard squashbaan. Je speelt dus niet met een racket. Bij Soccersquash is het de
bedoeling dat je de bal via de muur zodanig schiet dat deze voor je
tegenstander moeilijk te retourneren is. De bal mag maximaal eenmaal
stuiteren en je mag de bal maximaal drie keer raken. Je mag de bal dus
ook direct terugspelen en “uit de lucht ” nemen waarmee je het spel
aanzienlijk versnelt en je tegenstander onder druk zet. Je mag de bal
met alles behalve je armen en handen raken, gebeurt dit wel dan is het
punt voor de tegenstander. l

Op zoek naar activiteiten in de wijk,
zoals wandelen, yoga, gymmen,
fietsen? Niet alleen maar samen.
Gezellig toch! Er is van alles te doen
in de wijk. Bel naar buurtsportcoach
José van den Broek voor een gratis
afspraak. Bekijken we samen wat je
leuk vindt en gaat uitproberen.
Tel. 06-52584108 of
jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl l

nmiddels staat Thea alweer
15 jaar voor haar koor. Ze
is altijd op zoek naar iets
nieuws want ze wil met haar
koor graag steeds weer verrassend
voor de dag te komen. Het koor
heeft al veel mooie en succesvolle
optredens verzorgd. Ze worden
door veel mensen bewonderd:
in verzorgingstehuizen, tijdens
feestjes en partijen en op smartlappen- en liederenfestivals in binnen
en zelfs buitenland. Zo reisden
ze af naar Spanje om daar mee te
doen aan een festival. Iets om nooit

Ander balspelletje proberen? Soccersquash

te vergeten. Maar ze deden ook
mee aan wedstrijden zoals ‘Zing’,
‘Jheronimus 500 jaar’. Ook traden
ze op in poptempel Paradiso. Ze
waren ook vaak te horen bij de Orva
op de radio en hebben twee cd`s
opgenomen bij Manuel Cooijmans. Er ontstond verder een mooie
samenwerking met Cor Versteeg,
de bekende Bossche componist en
zanger. Last but not least hebben zij
in het voorprogramma gestaan van
diverse musicals o.a ‘De Jantjes’
samen met Willeke Alberti en ‘Zan-

gers zonder naam’ met producent Hans Cornelissen. Zomaar een
greep uit 15 jaar lang De ‘Bossche
Jankers’.Trots, dankbaar en vereerd
om met al deze mensen samen te
werken. Op 25 november gaan het
koor het 15 jarige jubileum vieren
met een etentje en een borrel!
Vind je het leuk om ook in ons koor
te komen zingen?
Er is weer plaats voor enkele dames!
Kijk op onze website voor meer info.
www.bosschejankers.nl l
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Activiteiten Buurthuis Graafsewijk Noord

December:
Vrijdag 07 december		
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Woensdag 19 december		
Volw. Knutselen 20.00 – 22.00 u
Kerst*
Zaterdag 22 december		
Kerstknutselen* 10.30 – 12.00 u
Januari:
Vrijdag 04 januari		
Nieuwjaarskaarteninschrijving
vanaf 20.00 u
Vrijdag 11 januari
Kinderdisco
18.30 – 20.00 u
Zaterdag 19 januari		
Kinderbingo*
14.00 – 15.30 u
Zaterdag 26 januari		
Doedag* 10.30 – 12.00 u
Februari:
Vrijdag 01 februari		
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 08 februari		
Kinderdisco
18.30 – 20.00 u

Activiteiten Park Eemwijk + Grevelingen
Wekelijkse activiteiten:

Zaterdag 23 februari		
Carnavalsknutselen* 10.30 – 12.00 u
* voor deze activiteiten dien je
je vooraf op te geven bij: Anja
Baudoin, Elzenstraat 17,
tel: 073 – 614 40 70
Vaste groepen Buurthuis
Graafsewijk Noord
Maandag
18.30u – 19.30u
Steps 		
Volwassenen
Maandag
19.30u – 20.30u
Beatballet/Salsa Volwassenen
Woensdag
14.00u – 15.30u
Kinderknutselclub
Donderdag
18.30u – 19.30u
Kinderdansgroep

met de vrijwilligers van Buurthuis
Graafsewijk Noord op tel: 073 – 612
47 68 (avonduren) of kom gewoon
eens een kijkje nemen.
Beweeg U Fit:
(Bewegen voor ouderen met gezelligheid voorop)
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. l

Voor meer informatie over één van
deze clubs kunt u contact opnemen

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 euro 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 , 8,00 euro
per maand aanmelden:
073 642 43 42
KANTKLOSSEN 10.00-12.00
1e en 3e dinsdag v/d maand 5,50
euro per maand aanmelden:
073 621 91 98
BLOEMSCHIKKEN 13.30-16.00, 7,50
euro per maand aanmelden:
073 641 09 91
DANSEN 14.00-16.30, €8,00 		
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 , 65,00 euro voor
15 sessies aanmelden: 06 21 70 10 13
LITERATUUR LEESCLUB 10.30-12.00,
37,50 euro voor 6 sessies aanmelden: 073 521 32 75
TEKENEN/SCHILDEREN (LES) 13.0015.30, 155,00 euro voor 24 bijeen-

komsten aanmelden:
0418 63 32 79 / 06 36 04 74 65
DONDERDAG:
PATCHWORK 9.30-11.30, 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, 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

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
Maandelijkse activiteiten:
Maandag 26 november:
Bingo wijkbewoners
14.00-15.30 uur
Maandag 3 december:
Orva meezingmiddag
14.30-15.30 uur
Donderdag 13 december:

Sociëteit 14.30-19.00 uur
Zaterdag 15 december:
Kerstconcert Tie dal Dee
14.30-16.00 uur
Dinsdag 18 december:
Smartlappenkoor Tis nie te
geleuve 14.30-16.00 uur
Donderdag 20 december:
Kerstmarkt 19.00-21.00 uur
Vrijdag 21 december:
Kerstviering 14.30-15.30 uur
Maandag 24 december:
Bingo wijkbewoners
14.00-15.30 uur
Donderdag 10 januari:
Sociëteit winterlezing van IVN
14.30-19.00 uur

Muziekfeest De Grevelingen
Biljartclub De Grevelingen organiseert op zondag 9 december, in
samenwerking met het wijkpunt De Grevelingen, een feestelijke middag voor de bewoners van De Grevelingen en bewoners van Oost.
We nodigen alle wijkbewoners uit voor dit muziekfeest in de Grevelingen. Het feest begint om 14.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.
U kunt gaan genieten van een optreden van blaasorkest de Parelmuzikanten. Zij zijn thuis in verschillende muziekstijlen en genres:
arrangementen van James Last, Billy Vaughn en Fats Domino, maar
ook tango’s van Malando en de walsen van Johan Strauss, Evergreen
muziek en Nederpopmedleys.
Bij verschillende nummers wordt gezongen: een Italiaanse O Sole
Mio, een Spaanse Clavelitos of een Griekse Eleni, het kan allemaal.
Een optreden met veelvariatie. Muzikaal leider en oprichter Peter van
Esch zorgt voor een attractieve presentatie en brengt zijn virtuositeit
op trompet ten gehore.
Deze middag is er ook een tombola met mooie prijzen. Koffie/
thee en hapjes worden aangeboden. Drankjes aan de bar maar
alleen met pinnen.
Toegangskaarten å 2,50 euro,
kunt u met gepast geld verkrijgen vanaf 1 november in het
wijkpunt De Grevelingen, en
wel op maandag, woensdag en
donderdag, tussen

14.00 – 16.00 uur.
Maak je agenda vrij op
9 december a.s. van
14.00 tot 17.00 uur en zorg
dat je erbij bent.
Namens de Biljartclub
De Grevelingen
Marius van den Berg,
voorzitter. l

Buurderij Den Bosch verhuist
Vanaf woensdag 21 november zal
de Buurderij plaatsvinden in de
kantine van Plein Oost aan de van
Broeckhovenlaan 4a. Voor de wintermaanden is dit een geschikte
locatie. Volg de bordjes ‘Buurderij
Den Bosch’ om het afhaalpunt bij
Plein Oost te vinden.

D

e Buurderij organiseert de
komende weken kleine extra activiteiten in het kader
van de feestdagen. Op 28
november zal een sneldichter je
helpen met het verzinnen van kleine
dichtzinnen bij producten die je
hebt gekocht bij de Buurderij.
Vanaf 28 november bieden we
kerstpakketten aan. In het kerstpakket zit een selectie van de heerlijke producten van producenten
van de Buurderij.. Hiermee geeft u
uw werknemers een lokaal, eerlijk
en heerlijk kerstpakket.
Het aanbod van de Buurderij breidt
de komende tijd uit. Vanaf 21 no-

vember zal Delicaas gaan leveren
aan de Buurderij. Delicaas maakt
biologische kaas. Het aanbod bestaat uit half harde kazen van koeen geitenmelk en zachte witschimmelkazen.
Ook Korenmolen “De Twee Gebroeders” uit Wijk en Aalburg zal binnenkort hun biologische meelproducten aanbieden.
Buren kunnen elke week via de
website https://boerenenburen.
nl hun eigen boodschappenlijstje
samenstellen, online betalen en
deze vervolgens elke woensdag
ophalen van 16.30 uur tot 18.30 uur
bij Plein Oost.
Kom vooral een keer langs, ook als
je niks hebt besteld ben je welkom
om deel te nemen aan de activiteiten en om kennis te maken.
Sophie Gruijters
buurderijdenbosch@gmail.com
0643037716 l
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In Zuidoost kleuren we buiten de lijntjes
Proef om mensen met verward gedrag beter passende ondersteuning te geven
Verschillende inwoners krijgen te maken met verward gedrag.
Als buurtbewoner of omdat iemand zelf verward gedrag vertoont.
Dat gaat meestal goed, maar kan ook leiden tot zorgen of soms
overlast in de buurt.
Organisaties die hier wat in kunnen doen,
gaan met de gemeente in een proef aan de
slag. Om zo samen deze inwoners het best
te helpen. In die proef organiseren we
meer handelingsvrijheid en financiële
regelruimte. Zodat mensen met verward
gedrag fijn kunnen wonen in hun eigen
omgeving. Met de juiste ondersteuning.
Waarbij ook de omwonenden gesteund
worden in hun zorgen. Want ook al gaat
het meestal goed, soms is er extra aandacht
nodig.
Het mag wel!
We beginnen in het najaar in de wijk
Zuidoost. Want we willen in de
ondersteuning anders te werk gaan en
daarin hebben we te leren. Wethouder
Huib van Olden (Zorg): Voorop blijft staan
wat iemand nodig heeft. En we kijken
verder dan wat officieel kan en mag. Want
het komt voor dat regelgeving een echt
passende aanpak in de weg staat.
De proef wil laten zien dat een andere
manier van werken kan leiden tot creatieve
oplossingen en tot doorbraken in
ingewikkelde situaties. We werken nauw

samen met professionals van de wijk- en
buurtteams, woningcorporaties en
zorginstellingen. Die samenwerking hebben
we ook met wijkbewoners en ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf
persoonlijke ervaringen hebben met
hulpverlening.
Veilige basis
Vertrekpunt van alle ondersteuning is dat
mensen een veilige basis nodig hebben. Dat
begint bij een eigen thuis. Maar ook een
goede daginvulling, ergens aan meedoen in
de wijk, fijne sociale contacten, een inkomen
en eigenwaarde zijn belangrijke onderdelen.

Irene heeft al vijf jaar geen inkomen, zwerft met haar zoon Simon van het ene
logeeradres naar het andere. De wereld vindt zij ingewikkeld. Dat is niet zo gek, met
haar IQ van 45. Het is nog een wonder dat ze zich staande houdt. Al gaat dat steeds
moeilijker. Simon begeeft zich inmiddels op het verkeerde pad en staat onder toezicht
van de reclassering. Irene kwakkelt met haar gezondheid. Het lukte niet een uitkering
voor Irene te krijgen. Want ze voldoet niet aan alle verplichtingen over informatieverstrekking, bijvoorbeeld als het gaat om de verblijfplaatsen over de afgelopen vijf jaar.
In het gesprek daarover, blijkt het moeilijk als hulpverleners en uitkeringsinstantie nader
tot elkaar te komen. Iedereen snapt dat Irene zeer geholpen zou zijn met
inkomenszekerheid, maar regels zitten in de weg. Daarom zoeken we nu naar een
passende oplossing!

THUIS IN DE WIJK
BELOFTE AAN ONZE INWONERS DIE HET
(NÈT) NIET ALLEEN KUNNEN REDDEN

Verschillende organisaties werken samen
omdat de vraag die achter verward gedrag
schuilgaat, vaak meervoudig is. En vaak
hebben deze mensen structureel verschillende
vormen van ondersteuning nodig. Daarom is
het nodig om de ondersteuning die iemand
met een steuntje in de rug nodig heeft, samen
te bedenken. Samen werken, samen willen
weten, leren en verbeteren is ook voor
professionals een positieve omslag. Want, dan
gebeurt er echt iets bij mensen die steun
nodig hebben én ook in hun omgeving.

Variatie in woon- en contractvormen
Snelle bemiddeling

Begeleiding op wonen
Directe interventie als nodig
Woonalternatief indien nodig

Variatie aan woonvormen
Huur inhouden op uitkering
Toegankelijke schulddienstverlening

Vroegsignalering huurachterstand

Goed wonen
een veilig
thuis

Contact met omgeving
Inzet sociaal beheer
Signalering
Ondersteuning contact met omgeving
Werken met Crisiskaart - contactpersonen
Directe interventie en woonzorgalternatief waar nodig

Eerste hulp bij geldzaken
([vrijwillig] budgetbeheer)
Vaste lasten direct uit de uitkering
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ISTREGE
U
V

eigenaarschap bij
hulpvragen

iedereen
een dak

LS

Fijne leefomgeving
voor en met iedereen

Ondersteunen op financieel beheer
Budgetmaatje
Goede buur (hulp bij armoede)

inkomenszekerheid

Gezonde financiën
geen onnodig
gedoe

24/7 bereikbaarheid
Snelle crisisinterventie

waakvlamcontract

Goede
ondersteuning
die echt bij
jou past

gewoon
aan de slag

Waardevolle
daginvulling

Langjarige behandeling en begeleiding
in samenhang
Herstel- en wijkgericht werken
Ontwikkeling eigen netwerk/hulpbronnen
Gezamenlijk begeleidingsplan met
zorg en cliënt
Permanente beschikking waar nodig
Goede screening voor in-/uitstroom zorg
Financieren wat nodig is en helpt

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.

Signalering isolement

Kennis delen
Warme begeleiding in de wijk
Waar nodig specialistische dagbesteding
Faciliteren welzijn en informele zorg
Palet aan scholing, sport, activiteiten en
(vrijwilligers)werk gewoon in de wijk
Versterken sociale netwerken inclusieve
samenleving

8Achter de voordeur
door Maria Hornman
Regien (76) en John (78) wonen
al 33 jaar in de Boornestraat, een
zijstraat van de Rijnstraat. We
ontmoetten elkaar voor het eerste
tijdens de Buurtkwis voor actieve
vrijwilligers in Oost. We zaten
in hetzelfde team. Laten we nu
denken dat we heel goed waren.
Dat viel toch flink tegen want
ons team eindigde bijna onderaan. Dat deed echter niets af aan
ons plezier. Het ‘teamwork’ liep
gesmeerd. John en Regien zitten
vol verhalen, die ze graag vertellen. Daarom ging ik graag nog
een keer naar ze terug voor deze
rubriek.

J

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

Chocolademousse
met stoofpeer

u
Bij:

gesneden
is. Dat geldt
overigens ook
voor John.
Regien werkte
in de kantine
van de MEAO.
Later verhuisde
ze mee naar
‘de kazerne’
van het Willem I College, waar ze tot aan haar
pensioen als gastvrouw werkte. ‘Je
moet bij die jongelui wel optreden en je eigen niet onder laten
sneeuwen’ zegt Regien. Ze bouwde
een reputatie op als iemand die van
haar hart geen moordkuil maakt
maar dat hart ook op de goede
plaats. De rol van gastvrouw was
even wennen, want ineens had ze
minder direct contact met haar
jongeren. ‘Er kwam van alles op
bezoek bij het Willem I. Vaak ook
buitenlandse bezoekers. Maar ik
improviseerde er gewoon op los
in het engels en ze snapten me allemaal. Ik durf gewoon’.

door Marjan Vonk
In de winter ligt het werk op de tuin
een beetje stil. Omdat we als tuinvereniging toch wat onderling contact
willen, wordt er eens per maand in
de kantine een eenvoudige maaltijd
aangeboden. Er is steeds wel iemand
die iets lekkers klaar wil maken en er is
altijd genoeg belangstelling voor zo’n
gezellige middag. Dit najaar was ik
aan de beurt. Voor een klein gezin vind
ik koken niet zo moeilijk, maar voor
bijna twintig mensen ligt dat toch wat
anders. Ik bedacht een hoofdgerecht
en wilde een nagerechtje, dat niet te
bewerkelijk was. Van een vriendin,
die kok is, kreeg ik een recept voor
chocolademousse, versierd met partjes
stoofpeer. Dat kwam mooi uit, want van
mijn tuinbuurman had ik een emmertje
stoofperen gekregen.

John en
Regien
Blatter

ohn en Regien hebben twee
kinderen, drie kleinkinderen
en twee achterkleinkinderen.
Hun kinderen zijn ‘op sjiek’
geboren aan de Hekellaan,
op een zolderetage in de villa
waarin zowel ‘Oost-Priesterhulp’als
‘Mensen in Nood’ gehuisvest waren.
Dat was in 1963, toen er, net als
nu, een gebrek aan woningen
Sluiting Michelin
was. In hun huidige huis wonen ze
Gaandeweg het gesprek schuift
graag. De tuin zit
John mee aan de
Rubriek
vol met druk heen
tafel. Zijn werkveren weer vliegende
leden speelde zich
koolmeesjes en
gedeeltelijk af bij
andere vogels,
twee bedrijven, die al
die ze nauwlettend in de gaten
lang uit Den Bosch zijn verdwenen.
houden. Binnenkort komen er op
Van origine electricien, kwam hij
initiatief van buurtbewoners op
bij de Gruyter op de computerafdehet plein voor hun huis nieuwe
ling terecht en later bij Michelin
speeltoestellen. Ook worden enkele
op het technisch laboratorium.
parkeerplaatsen weggehaald om
Toen de Bossche vestiging van
meer speelruimte voor kinderen te
Michelin in 1994 ging sluiten, was
maken.
er voor John geen baan meer. Op
zijn 55ste moest hij noodgedwonZe snapten me allemaal
gen met vervroegd pensioen. Als
Regien heeft wel wat met jonge
actief vakbondslid heeft hij in de
mensen. Dat kan bijna niet anders
jaren daarna collega’s ondersteund
als je bijna dertig jaar dagelijks
bij het krijgen van een goede
met ze te maken hebt gehad. En
overbruggingsregeling naar hun
misschien ook een verklaring voor
pensioen.
het feit dat ze met haar 76 jaar nog
zo’n jeugdige en pittige uitstraling Kapel werd vergaderruimte
heeft en zo goed van de tongriem
Het was Regien die hem attent

Adecvoordeur
hter

maakt op vrijwilligerswerk bij Oosterhof. Het huidige Park Eemwijk.
Al 22 jaar zorgt hij nu samen met
Regien (die vijf jaar later aansloot)
dat er wekelijks een kerkdienst
gehouden kan worden. Toen ze
begonnen was de kapel binnen
Oosterhof een opslagruimte. Ze
hebben de kapel weer helemaal
in de oude glorie hersteld. Regien
naaide bijvoorbeeld een mantel
voor het Mariabeeld van een oude
bruidsjurk.
Tot twee jaar geleden. Toen viel
het besluit om van de kapel een
vergaderruimte te maken. John
bouwt nu iedere week op vrijdag
op een andere plek binnen Park
Eemwijk het altaar en de rest van de
ruimte op en breekt alles ook weer
af. Regien zorgt samen met enkele
ander vrijwilligers voor het ophalen en weer terugbrengen van de
kerkgangers. John deelt de boekjes
uit en leidt het zingen. Gemiddeld
komen er elke week 20 bewoners.
Dat is een kwart van het totaal aantal bewoners van Park Eemwijk.

Hartverwarmend
De meeste mensen die komen verblijven op een psychogeriatrische
afdeling. John: ‘Mensen hebben een
fijne middag en missen de kerkviering wanneer die een keer niet kan
doorgaan.
Twee keer per jaar in mei en in oktober zingen we het lied van OLV in
Den Bosch. Bijna iedereen kent het
en zingt dan mee. Hartverwarmend.
We blijven dit doen totdat we niet
meer kunnen’. ‘Beter één ding goed
doen dan verschillende dingen
half’, vult Regien aan.
Veel, heel veel verhalen. Teveel
voor in deze wijkkrant. ‘Het moet
geen boek gaan worden’ zegt John.
Daarom helaas geen plek meer voor
zijn verhalen als kind tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Den Bosch
en over zijn vader die toen bij de
brandweer was. En ook niet over het
Mariabeeld dat op wonderlijke wijze
als enige voorwerp ongeschonden
bleef bij een beschieting van hun
huis en nu op zolder staat. Bij een
andere gelegenheid! l

Recept voor eenvoudige
chocolademousse met stoofpeer
voor 4 personen:
Nodig: 200 gram pure chocola, met
niet meer dan 50% cacaomassa, 400
ml slagroom, 4 stoofperen.
Bereiden: Kook de stoofperen zoals u
gewend bent.
Voor de mousse: Breek de chocoladerepen in stukjes. Laat de helft van de
slagroom met de stukjes chocoladereep smelten. Dat kan au bain-marie
of in de magnetron. Laten afkoelen.
De andere helft van de slagroom goed
koelen en opkloppen tot de slagroom
aan je garde blijft hangen, dus niet
al te stijf. Dan de slagroom voorzichtig door het afgekoelde chocolade
mengsel roeren. Minstens 1 uur laten
opstijven in de koelkast.

Rubriek

Bedankt

Taart voor

Fred van den Broek

Z

ou het mogelijk zijn de
taart te geven aan Fred van
den Broek want die doet zo
veel voor iedereen in onze
flat. Als iemand het verdient, dan is hij het wel”. Deze mail
kregen we van Jeanette van Berlo,
een buurtgenoot van Fred woonachtig in een van de grote flats aan
de Rijnstraat. Als wijkkrant werken
we hier graag mee aan deze. Dus
wordt er een afspraak gemaakt en
trommelt Jeanette wat buurvrouwen op om erbij te zijn als Fred als
verrassing de taart aangeboden
krijgt. Iedereen is het er over eens;
die man verdient die taart. Hij is
gewoon een kanjer, doet alles voor
de bewoners. Hij brengt mensen
naar het ziekenhuis, houdt de boel
schoon rond de flat, repareert
fietsen en brommers, staat voor
iedereen klaar. Onlangs nog was er
een schilder die een grote bus verf

liet vallen….Fred heeft dat allemaal
opgeruimd. “Als er iets is in de
buurt gaan we altijd naar Fred die

Ik probeerde het recept eerst thuis uit.
Het resultaat was een prachtige romige
mousse van repen pure chocolade en
slagroom. Wel zoet en dat zijn wij niet
zo gewend. Echtgenoot Garmt vond
dat ik repen moest kopen, met minder
suiker en meer cacaomassa. Helaas
geen tijd meer om dit ook nog thuis uit
te proberen. Toen mijn nieuwe romige
chocolademousse afkoelde stolde dat
vet en het resultaat was een soort chocoladepasta, bijna zo hard als melkchocolade. Nu zijn onze tuiniers makkelijke
mensen en heb ik geen ontevreden
woord gehoord. Maar ik vond het alles
behalve geslaagd. Wat er over was van
mijn mislukte mousse hebben we thuis
opgegeten als chocoladeschraapsel
op brood, als brokjes chocolade bij de
koffie en als chocolademelk: de mousse
opgelost in een beker warme melk.

lost het wel op. Hij doet zoveel en
hij is daar nog nooit voor bedankt.
Daarom willen we dat nou met deze
taart doen “.
Fred is aan het werk in zijn ‘werkplaats’ als hij overvallen wordt
door de dames uit de flat. Hij is blij
verrast als hij de taart krijgt met de
woorden: “dit verdien je echt Fred,
je bent een kanjer”. Fred bedankt
iedereen voor deze verrassing en

laat zich daarna gewillig op de
foto zetten. l

Dank
Oproep!

Wilt u iemand
bedanken en een
taart bezorgen?

Dank

je Wel

Meld het de redactie.

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,
naast het dierentehuis. 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

