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

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 wijk manager Paul Hilgers, tele foon nummer (073) 615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl.

Koo = 
ook voor jou!
Heb je een vraag over iets in je 

persoonlijk leven? En weet je 

niet goed waar je antwoord kan 

vinden? Neem dan eens contact 

op met Koo. Want daar kan je 

terecht met vragen over veel 

verschillende onderwerpen. Die 

hebben we samengevat in 

6 thema’s: opleiding en werk, 

geldzaken, jeugd en gezin, 

wonen en vervoer, zorg en hulp, 

meedoen en meehelpen. 

Bel, kijkopkoo.nl of kom langs
Koo kan je bereiken op een manier die je 
zelf prettig vindt. Je kan bellen met Koo: 
073- 206 88 88. Dan krijg je een 
professional een de lijn. Hij of zij kan je zelf 
antwoord geven of naar de juiste plek 
doorgeleiden. Je kan ook zelf zoeken naar 
informatie op www.kijkopkoo.nl. Of 
langskomen bij een van de wijkpleinen 
voor informatie en advies. Vrijwilligers met 
verstand van zaken helpen je daar verder.

Je kan ook zelf een idee naar Koo brengen. 
Bijvoorbeeld als je een leuk plan of een 
activiteit hebt bij jou in de buurt waar je 
andere inwoners aan mee wilt laten doen. 
Meld het dan aan bij Koo. Dat kan via 
073- 206 88 88, www.kijkopkoo.nl of bij een 
van de wijkpleinen.

Wijkplein in Oost
De Kiek is een van de negen wijkpleinen. Je 
vindt De Kiek op de Dageraadsweg 39. Kijk 
voor actuele openingstijden op de website 
van Koo.
Andere wijkpleinen zijn gevestigd in de 
binnenstad (Bethaniëstraat), BBS Nieuw-
Zuid, BBS Boschveld, de Schans (Maaspoort), 
Helftheuvel (West), Perron-3 (Rosmalen), 
BBS Hambaken, en BBS HDR.

Samenwerken
Koo staat onder meer voor coproductie: 
samenwerken met inwoners en 
samenwerking van verschillende partijen. 
Want achter Koo zitten veel professionele 
organisaties, vrijwilligers en 
wijkinitiatieven. De gemeente, Farent, 
GGD, MEE, vrijwilligers, inwoners en 
belangenorganisaties hebben er samen 
voor gezorgd dat Koo goed kan starten.

Wijkplein de Kiek

Dageraadsweg 39
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door Maria Hornman

Veel tegels in je tuin is lekker 
gemakkelijk en vraagt weinig 
onderhoud. Zeker wanneer je niet 
zoveel tijd en geen groene vingers 
hebt. Rondfi etsend in onze wijk, 
kijkend naar de (voor) tuinen, 
zie je dat heel veel mensen er zo 
over denken. Maar hebt u er wel 
eens aan gedacht dat dit persoon-
lijke ‘gemak’ leidt tot ‘ongemak’ 
voor ons allemaal? Wist u dat de 
verstening van onze leefomge-
ving onder andere grote gevolgen 
heeft voor het aantal vlinders en 
insecten? Doordat er minder bloe-
men en planten zijn, verminderd 
het voedselaanbod. Op het plat-
teland is dit ook al zo en daarom 
nemen de aantallen vlinders en 
insecten dramatisch af.

eveel bestrating in onze 
tuinen is niet alleen 
uiterst onvriendelijk voor 
insecten en vlinders maar 
zorgt ook voor problemen 

bij hoosbuien. Het water kan veel 
minder snel weg. Al die stenen 
zorgen ook voor opwarming van 
onze stad in de steeds warmer 
wordende zomers. Meer groen 
verbetert daarnaast ook nog eens 
de luchtkwaliteit en verlaagt de 
concentratie fi jnstof. Doordat een 
tuin met voldoende planten meer 
water opneemt en dit in de bodem 
laat zakken, wordt het riool tijdens 
extreme regenval minder belast. 

Dus kijk eens met andere ogen naar 
uw tuin. Zijn al die tegels echt wel 
nodig?  De gemeente, woning-
bouwverenigingen en andere orga-
nisaties nemen allerlei initiatieven 
om bewoners informatie te geven 
en hen te stimuleren mee te werken 
aan een groene en duurzame 
woonomgeving. Op de websites van 
Woningcorporaties Brabant Wonen 
en Zayaz staan veel tips.
Op dit moment lopen er diverse 
‘acties’. Dit zijn: een fi nancieel 
voordeel bij aanschaf van een 
regenton, subsidie op groene 
daken voor bezitters van een eigen 
woning en voor verenigingen van 
eigenaren en de actie ‘Geveltuintje’.

SUBSIDIEREGELING ‘GROENE DAKEN’  
Verschillende mensen in onze wijk 
hebben al gebruik gemaakt van de 
subsidie regeling van de gemeente 
voor groene daken. Ze hebben hun 
schuurtje of platdak ‘vergroend’ 
al dan niet samen met buren. We 
plaatsten hier eerder een bericht 
over in onze wijkkrant. Een gras-
dak werkt verkoelend en isolerend 
tegelijk, houdt veel water vast en 
verbetert de luchtkwaliteit.
Voldoet u aan de voorwaarden van 
de subsidieregeling, dan draagt 
de gemeente bij aan uw groene 
dak. De vergoeding bedraagt 15,00 
euro per m2, met een maximum 

van 3.000 euro. De subsidie wordt 
uitbetaald als het dak gereed is. 
U stuurt als bewijs een foto en de 
rekening in.
Informatie: www.s-hertogenbosch.
nl/groenedaken

ACTIE ‘GEVELTUIN’
Niet iedereen in Oost heeft een 

voortuin. Sommige woningen gren-
zen direct aan de (stenen) stoep, 
waardoor er weinig groen in de 
straat is. Om deze plekken wat op te 
fl euren, geven  Woningcorporaties 
BrabantWonen, Zayaz, Mooiland 
en de Kleine Meierij dit voorjaar 100 
geveltuintjes weg. Een geveltuin 
is een strook groen die tegen de 

voorgevel van uw woning ligt. Een 
geveltuintje is 1,5 stoeptegel (45 
cm) breed en maximaal de breedte 
van de gevel. Een geveltuintje, hoe 
klein ook, is goed voor het vergroe-
nen van de woonomgeving.

De actie loopt tot 1 mei. De gevel-
tuintjes worden vanaf 1 mei 2019 
aangelegd. De woningcorporatie 
zorgt voor het verwijderen van de 
stoeptegels, het verbeteren van de 
grond en plaatst een randje om de 
geveltuin. Als bewoner zorg je zelf 
voor de planten en bloemen, de 
inrichting en het onderhoud.

Meer weten over de aanleg en hoe 
aan te melden? 
Kijk dan op www.s-hertogenbosch.
nl/geveltuintje. 

eveel bestrating in onze 
tuinen is niet alleen 
uiterst onvriendelijk voor 
insecten en vlinders maar 
zorgt ook voor problemen 
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Mag het een beetje groener in de tuin?
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8
Achter de voordeur bij 
Nellie van den Hout

Wijkkrant niet 
in de bus gekregen?

Is de wijkkrant niet bij u 
bezorgd tussen 12 en 17 april?  
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  

Actie ‘Korting 
op Regenton’
Tot 30 april krijgen Inwoners van 
’s-Hertogenbosch  25 euro korting 
op een regenton. Met een regen-
ton vang je eenvoudig schoon 
regenwater op. Je gebruikt het 
vervolgens in je tuin. Daarmee 
bespaar je eenvoudig kostbaar 
drinkwater.
  
Knip de bon uit, vul deze in en krijg 
direct 25 euro korting op een regen-
ton. Je kunt de bon in Oost inleve-
ren bij Groenrijk aan de Graafse-
weg maar ook bij Intratuin en de 
Boerenbond in Rosmalen.
 
Kijk op www.waardevolwater.nl/
kortingopeenregenton voor meer 
informatie en andere tips over het 
klimaatbestendig maken van jouw 
leefomgeving.  

Herhaalde dringende oproep om 
versterking van de redactie!

De wijkkrant wordt gemaakt door een kleine redactie van drie per-
sonen. Ondersteund door een vormgever, een webredacteur en een 
team van bezorgers.

mdat een van de redactieleden ons over enkele maanden 
gaat verlaten zoeken we dringend een of meer nieuwe 
redactieleden. We zoeken vooral iemand die na een in-
werkperiode de rol van eindredacteur op zich kan nemen. 

Dit betekent dat je de ingekomen kopij selecteert en redigeert en de 
krant klaarmaakt voor de vormgever. Verder houdt dit werk in dat je 
soms mailcontact hebt met diegenen die kopij of advertenties heb-
ben aangeleverd en dat je afstemt met de vormgever. Tijdens de vijf 
tot zes jaarlijkse redactievergaderingen lever je inbreng met betrek-
king tot grote of kleine berichten/interviews die geschreven en ge-
plaatst kunnen gaan worden. Ben je iemand die daarnaast graag en 
goed schrijft dan zou dat zou helemaal geweldig zijn.  Verder zoeken 
we redactieleden die de wijk Oost (of een gedeelte ervan) goed 
kennen, zich bij deze wijk betrokken voelen, op de hoogte zijn van 
allerlei ontwikkelingen en bij voorkeur  veel mensen of organisaties 
kennen in de wijk. Als redactielid kun je zelf stukjes schrijven, ideeën 
aandragen voor artikelen of hand en spandiensten verrichten zoals 
het contact met adverteerders of het beheer van de fi nanciën. 
Heb je belangstelling en wil je meer weten? Stuur een mail naar 
redactie@wijkkrantoost.nl en we nemen contact met je op. 

mdat een van de redactieleden ons over enkele maanden 
gaat verlaten zoeken we dringend een of meer nieuwe 
redactieleden. We zoeken vooral iemand die na een in-
werkperiode de rol van eindredacteur op zich kan nemen. 
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Wijkkrant Oost
- Verspreidingsgebied: 
AA-wijk Noord/Zuid,
Graafsewijk Noord/Zuid,
Grevelingen, Hinthamerpark. 
- Verschijnt gratis 
5 keer per jaar
- Website:
www.wijkkrantoost.nl

Redactie 
Maria Hornman, Marjolein 
Thijssen, Mieke Verberne.
Vormgeving
Wim van der Plas
Foto’s 
Wim van der Plas , Arie van den 
Dungen, Angelique van Esch

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
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 98, 3 juni 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.

2 Wijknieuws

Wandel jij mee?
oor Van Neynsel Eemwijk 
en De Grevelingen zijn wij, 
team Welzijn, bezig met 
het opzetten van een wan-

delclub. Het zou fi jn zijn om onze 
bewoners meer te laten genieten 
van de bijzondere omgeving met 
onder andere de Oosterplas en rivier 
de Aa. Een keer per jaar organiseren 
wij samen met De Grevelingen de 
‘wandeltweedaagse’. Ook tijdens 
NLdoet op 16 maart hebben 30 
enthousiaste vrijwilligers, van onder 
andere ‘Wij Willen Wandelen’ ge-
wandeld met onze bewoners. Ruim 
een uur hebben zij een frisse neus 
kunnen halen waardoor iedereen 
enthousiast terugkeerde en blij was 
met de afsluiting van koffi e met 
appeltaart in het Grand Café. Tevens 
komen eens per maand jongeren 
van Traject Op Maat om te wande-
len. En er zijn individuele vrijwil-
ligers die de bewoners mee op pad 
nemen. 
Omdat wij zien wat voor een po-
sitieve invloed de buitenlucht en 
extra aandacht heeft, is het onze 
wens om nog een wandelclub op te 
richten. Het gaat bij Eemwijk over 
de derde maandagmiddag van de 
maand, gedurende de maanden 
april tot en met september. Voor 
De Grevelingen geldt een keer in de 
twee weken op donderdagmiddag. 
Heb jij interesse in deze maatschap-
pelijke en sportieve bezigheid?  Laat 
het ons dan weten door een mail 
te sturen naar vrijwilligerswerk@
vanneynsel.nl of door te bellen naar 
de Van Neynsel Klantenservice op 
073-8228000. 

Voor meer vacatures kunt u kijken 
op de Van Neynsel website 
www.vanneynsel.nl!    

W

oor Van Neynsel Eemwijk 
en De Grevelingen zijn wij, 
team Welzijn, bezig met 
het opzetten van een wan-

delclub. Het zou fi jn zijn om onze 
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Pension aan 
de Oosterplas

ist u dat het Dierentehuis 
aan de Oosterplasweg 
ook een hondenpension 
heeft? Als u met vakan-

tie gaat, kunt u uw hond daar met 
een gerust hart achterlaten. Alle 
medewerkers en vrijwilligers zijn 
dierenliefhebber in hart en nieren! 
Op de site www.dierentehuisden-
bosch.nl vindt u meer informatie. 
Wilt u een plekje reserveren voor uw 
hond of eerst een afspraak maken 
om te gaan kijken? Bel dan naar 
073-6412417 of mail naar info@
dierentehuisdenbosch.nl.

PLEEGOUDERS GEZOCHT VOOR 
JONGE KATJES
Wilt u jonge katjes een goede start 
geven en als pleegouder de zorg 
voor een nest dragen? Bel of mail 

ons dan want het ‘jongekatjessei-
zoen’ komt er aan! Daarom hebben 
wij dringend nieuwe pleeggezin-

nen nodig! Voor katjes zonder 
moeder maar vooral voor moeder-
poezen met jongen.  Op onze site 
staan de voorwaarden waaraan 
een pleeggezin moet voldoen. 
Hebt u interesse? Bel dan naar het 
Dierentehuis: 073-6412417 en vraag 
naar onze coördinator of stuur een 
e-mail naar info@dierentehuisden-
bosch.nl. 

Vrijwilligerswerk 
doen in Oost?
Zoekt u nog een leuke bezigheid 
buitenshuis? Dan hoeft u niet ver 
te zoeken want het Dierentehuis 
aan de Oosterplasweg is altijd op 
zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen bij de verzorging van 
de honden en katten. De tijden 
waarop ze de meeste hulp kun-
nen gebruiken zijn maandag-, 
dinsdag- en vrijdagochtend van 
8-12 en in het weekend, vooral 
zaterdag- en zondagochtend van 
8-12 en zondagmiddag van 13-17. 
Wilt u meer informatie? Bel dan 
naar 073-6412417 of mail naar 
info@dierentehuisdenbosch.nl. 

M

en dagje uit met de bus 
mogelijk maken voor 
álle 55 plussers van onze 
gemeente. Dit is het doel 

van de actie vanwege het 10 jarig 
bestaan van de Zomerschool! 
Op woensdag 17 juli gaan we een 
dag met de bus naar de Bies-
bosch met lunch, boottocht en 
diner. 

Normaal kost dit dagje   65 euro, 
maar met jullie hulp kunnen we 
dit aan alle ouderen aanbieden 
voor maar  45 euro. Dankzij 
“Voor de ouderen” die de gedo-
neerde bedragen verdubbelt. 

Dus kunnen ook mensen met een 
kleinere portemonnee genieten 
van een heerlijke dag. Heb je wat 
meer te besteden, steun ons dan 

en doneer eenmalig 10 euro of 
meer en laat anderen meegenie-
ten van een mooie dag uit. 

Kijk op website van de SAS onder 
het kopje Zomerschool of ga 
naar www.voordeouderen.nl/
zomerschool55 en doe mee. 

Bebouwing Annapark op 
agenda gemeenteraad.
In de vorige wijkkrant plaatsen we een artikel over het voornemen om het 
Annapark te gaan bebouwen. Inmiddels zijn buurtbewoners de petitie 
‘Geen bebouwing in het Annapark’ gestart op petities.nl. 
De Bossche Groenen hebben de mogelijke bebouwing van het Annapark op 
dinsdagavond 16 april op de agenda van de commissie Omgeving van de 
gemeenteraad gezet. Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren 
vanaf 19.30 in het Bestuurscentrum. Aanmelden is niet nodig. 

Cursus wilde planten
Op woensdag 17 april start het IVN met een cursus ‘Wilde planten’. Hiervoor 
is een cursusboek gemaakt met presentaties van de belangrijkste plan-
tenfamilies. In deze cursus leer je namen van planten en hoe je ze kunt 
herkennen. Dit determineren is een vaardigheid die we met behulp van de 
‘Veldgids Nederlandse fl ora’ van Eggelte gaan oefenen.
Er zijn vier lessen op woensdagavond 17 april, 8 mei, 29 mei en 5 juni. En 
twee buitenlessen op zaterdagochtend 18 mei en 8 juni.  De kosten voor 
leden zijn 30 euro voor de zes lessen en het cursusboek. Aan niet leden vra-
gen we 50 euro. Wil je een eigen veldgids, dan zal je die moeten aanschaf-
fen. Er is plaats voor 15 personen.
Meedoen?
Wil je mee doen of wil je meer informatie? 
Ga dan naar: cursussen@ivn-s-hertogenbosch.nl 

Te hard rijden 
in de buurt
In de wijkkrant van oktober 2018 
stond een oproep van een wijk-
bewoner die zich ergerde aan het 
harde rijden op de Geulweg. Als 
reactie op dat bericht kregen we 
een aantal mailtjes. Zoals vermeld 
in onze vorige krant, zijn deze, 
met toestemming van de schrij-
vers, doorgestuurd naar de politie 
en wijkmanager.

evrouw Jansen was één 
van de wijkbewoners 
die aandacht vroeg 
voor het harde rijden in 

haar buurt. Zij stuurde ons nu het 
onderstaande berichtje door. We 
plaatsen dit met haar toestemming. 
(Op 7 februari kregen wij bezoek 
van de wijkmanager, dhr. P. Hilgers,  
dit naar aanleiding van onze reactie 
op een berichtje in de wijkkrant 
waarin werd geklaagd over het 
harde rijden door de wijk). 
Er geldt in onze straat een maxi-
mum snelheid van 30 kilometer en 
dat is naar onze mening niet echt 
zichtbaar. 
Na een prettig gesprek is ons be-
loofd dat er aandacht zal worden 

geschonken aan de verkeerssituatie, 
en waar mogelijk, deze te verbe-
teren. We gaan er van uit dat het 
goed komt. Het is fi jn als je gehoord 
wordt.
 
E.J.Jansen Geerings
Sumatrastraat 38. 

Actie  jarige Zomerschool 55+ doe je ook mee?
en dagje uit met de bus 
mogelijk maken voor 
álle 55 plussers van onze 
gemeente. Dit is het doel 

van de actie vanwege het 10 jarig 
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Presentatie biografi e Piet Willems
3Allerlei

door Mieke Verberne

Piet Willems was in de jaren ze-
ventig en tachtig opbouwwerker 
in Den Bosch. Hij heeft met zijn 
aanpak nationale en internati-
onale bekendheid verworven. 
Veel mensen in Den Bosch-Oost 
herinneren zich Piet Willems. Hij 
heeft een grote indruk achterge-
laten. Met zijn ideeën over werken 
van onderaf, aansluiten bij wat 
mensen zelf willen en met zijn 
geloof in de eigen kracht van de 
mensen, heel hij veel in beweging 
gebracht. Piet heeft aan de basis 
gestaan van wijkinitiatieven zoals 
de wijkkrant, de timmerwerk-
plaats, Samen Beter, het alfabe-
tisersingswerk, WAO-groepen, de 
Oosthoek, de Stolp, het advoca-
tencollectief en het dierenpark. 

 
ud-directeur van 
gezondheidscentrum 
Samen Beter, Mariet 
Paes, was een van die 

mensen die ‘geraakt’ werd door 
Piet Willems. Zij ontmoette Piet in 
1977 tijdens een bijeenkomst over  
‘basisinitiatieven’. Mariet maakte 
destijds deel uit van een groep die 
de gezondheidszorg anders wilden 
gaan benaderen. Piet Willems wees 
op de mogelijkheid om in Den Bosch 
Oost met die ideeën aan de slag 

te gaan. Hij bracht hen in contact 
met actieve wijkbewoners uit Oost 
en dat resulteerde uiteindelijk in 
Gezondheidscentrum Samen Beter.  

EIGENZINNIGE PIONIER 
Mariet Paes speelde al heel lang 
met het idee een biografi e van Piet 
te schrijven. Vijftien jaar na zijn 
overlijden is de biografi e af, met 
als titel: ‘Piet Willems: eigenzin-
nige pionier’. Het eerste gedeelte 
van het boek gaat over Piet in zijn 
jonge jaren. In het tweede gedeelte 
komt het leven van Piet na 1965 
aan de orde. Vier jaren heeft Mariet 
Paes aan deze biografi e gewerkt. 
Daarvoor heeft ze samen met haar 
dochter Eva van Roekel veel re-
search gepleegd, talloze interviews 

afgenomen, archieven nageplozen, 
intensieve gesprekken gevoerd met 
familieleden en literatuur doorge-
nomen. 

PRESENTATIE IN DE STOLP
De biografi e wordt op vier verschil-
lende locaties gepresenteerd. Bij 
iedere presentatie worden weer 
andere mensen uitgenodigd die 
betrokken zijn geraakt bij Piets 
werkwijze Op zondag 24 maart 
vond de eerste presentatie plaats in 
De Stolp. Voormalig wethouder Bart 
Eigenman, leidde deze bijeenkomst. 
Er waren ruim zestig mensen aan-
wezig onder wie ook veel familie-
leden van Piet. Oud-burgemeester 
Rom bouts, die vanwege zijn functie 
regelmatig contact had met Piet, 
sprak over diens bevlogenheid, zijn 
afkeer van gevestigde instanties, 
zijn opkomen voor de sociaal zwak-
keren. “Een bijzondere man waar ik 
het niet altijd mee eens was maar 
die ik ook wel begreep. In gesprek 
met hem was ik altijd een beetje 
nerveus. Ik had het idee dat ik me 
bij hem moest verantwoorden voor 
mijn mening. Ergens hoopte ik op 
zijn goedkeuring “ zei Rombouts 
hierover. 

ERVARINGEN OUD-MEDEWERKERS
Mariet Paes las een paar stukjes 
voor uit de biografi e en vervolgens 

kwamen er enkele mensen aan het 
woord, die nauw met Piet heb-
ben samengewerkt. Zoals Jeanne 
Coret, secretaresse van Welzijns-
project Oost, rechterhand van Piet 
en voormalig vormingswerkster 
Thea van Lith. De laatstgenoemde 
vertelde hoe zij als groentje in De 
Bartjes kwam te werken. “Dat was 
wel even iets anders dan dat ik 
gewend was. Ik kreeg te maken 
met Piet’s opvattingen over hoe 
je met de mensen zelf aan de slag 
moet gaan.” Zij belden samen met 
Henk Spjjkers (destijds vrijwilligers 
in de Bartjes, later beheerder van 
de Stolp ) huis- aan huis aan om in 
contact te komen met bewoners en 
te horen wat die wilden. Mieke van 
den Hout, destijds betrokken bij het 
alfabetiseringswerk, vertelde hoe zij 
met mensen die niet of nauwelijks 
konden schrijven, aan de slag ging. 
Mensen die Piet op het spoor was 
gekomen en die hij wist te motive-
ren tot deelnemen aan groepsge-
richte taalactiviteiten. 

DE ‘GEEST VAN PIET’
Ingrid Nijskens, actief betrokken 
geweest bij tal van activiteiten in 
Oost, interviewde Anja Kouwenberg 
van de Ooster hoeve. Anja werkt 
naar eigen zeggen dagelijks in de 
‘geest van Piet’ Ze is geïnspireerd 
door zijn werkwijze. Emiel, twee 
dagen per week als dierenverzorger 
werkzaam op de Oosterhoeve en 
tevens schilder en dichter, droeg 

enkele zelfgeschreven gedichten 
voor. Hij maakte hiermee veel in-
druk op de aanwezigen. 

Het was een genoeglijk samen-
zijn in de Stolp. Er werd met wat 
weemoed teruggekeken op de 
tijden van weleer. Een tijd waarin 
het werken vanuit de basis mensen 
bij elkaar bracht en leidde tot een 
dynamische beweging in Oost met 
veel nieuwe initiatieven en acties. 
De saamhorigheid en actiebereid-
heid waren groot. De tijden zijn 
inmiddels veranderd. Bureaucratie, 
regels en instituties werpen nog 
steeds barricades op. Solidariteit 
en samenwerking om tot nieuwe 
ideeën en initiatieven te komen zijn 
soms ver te zoeken. Maar toch is de 
‘geest van Piet’ nog altijd aanwe-
zig en bleek Piet de aanwezigen 
met zijn eigenzinnige en duidelijke 
visie nog steeds te prikkelen. De 
betekenis van Piet Willems is dat hij 
tal van volgers heeft gekregen. Zijn 
visie op het versterken van de eigen 
kracht van mensen heeft binnen 
het welzijnswerk vaste grond onder 
de voeten gekregen. Hij blijft een 
belangrijke inspiratiebron. 

Het boek ‘Biografi e van een ei-
genzinnig pionier’ is te bestellen 
via website www.dokumento.org 
voor 29,90 euro plus verzendkosten. 
Het is ook te koop bij boekhandel 
Heinen. 

FOTO: ARIE VAN DEN DUNGEN

ud-directeur van 
gezondheidscentrum 
Samen Beter, Mariet 
Paes, was een van die 
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te gaan. Hij bracht hen in contact 

afgenomen, archieven nageplozen, 
intensieve gesprekken gevoerd met 
familieleden en literatuur doorge-
nomen. 

PRESENTATIE IN DE STOLP
De biografi e wordt op vier verschil-
lende locaties gepresenteerd. Bij 
iedere presentatie worden weer 
andere mensen uitgenodigd die 
betrokken zijn geraakt bij Piets 
werkwijze Op zondag 24 maart 
vond de eerste presentatie plaats in 
De Stolp. Voormalig wethouder Bart 
Eigenman, leidde deze bijeenkomst. 
Er waren ruim zestig mensen aan-
wezig onder wie ook veel familie-

‘Op kostschool zitten’: er zullen 
vast Brabantse 55-plussers uit 
oost zijn die daar nog herinne-
ringen aan. Ouders stuurden hun 
kinderen vroeger massaal naar 
een internaat. Je kreeg daar kost 
en inwoning. Voor de een was het 
een straf, voor de ander juist een 
voorrecht. Het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) heeft 
een aparte internetsite ingericht 
met foto’s en verhalen over 100 
rooms-katholieke onderwijsin-
ternaten in Noord-Brabant. Elke 
Brabander die op kostschool heeft 
gezeten, kan hier zijn/haar school 
terugvinden en herinneringen 
delen: 

OP KOSTSCHOOL ZITTEN   
Vaak moesten kinderen ver fi etsen 
om naar een katholieke school te 
gaan en dan was een  kostschool 
een uitkomst. Kinderen naar kost-
school sturen was voor ouders met 

grote gezinnen een uitkomst. Het 
scheelde veel drukte thuis. Boven-
dien was het vaak de enige manier 
om verder te leren. De meisjes 
gingen naar de zusters, de jon-
gens naar de broeders of priesters. 
Onderwijsinternaten waren ontzet-
tend populair. Ze boden onderwijs 
in alle soorten en maten, voor alle 
onderwijstypen en –niveaus. In de 
periode 1950-1970, telde Noord-
Brabant bijna honderd internaten. 
Voor jongeren die bijzondere zorg 
nodig hadden, waren er daarnaast 
nog zo’n dertig opvoedingsinterna-
ten zoals weeshuizen, tehuizen voor 
voogdij- en schipperskinderen en 
instellingen voor blinden en doven. 
Deze opvoedingsinternaten staan 
(nog) niet op de site.

STRAF OF VOORRECHT? 
Het is geen geheim dat oud-
internen hun kostschoolverblijf 
heel verschillend waarderen. Voor 

sommigen was het een baken van 
rust, anderen kijken er vol afschuw 
op terug. Veel kostschoolkinderen 
zijn getekend door die periode. 
Sommigen hebben het gevoel ge-
had niet te zijn gehoord en gezien, 
zijn zelfs beschadigd, misbruikt of 
mishandeld. Anderen vragen zich 
juist af of ze het thuis eigenlijk wel 
zoveel leuker hadden gehad, want 
thuis woonde je vaak geïsoleerd 
op een boerderij en moest je hard 
meewerken. Op kostschool kreeg 
je goed onderwijs, sloot je hechte 
vriendschappen, kreeg je dansles, 
waren er fi lmavonden en al deze 
ervaringen droegen bij aan een 
breder wereldbeeld. 

Ook op kostschool in Brabant 
gezeten? Kijk dan op https://wie-
rookwijwaterenworstenbrood.nl/
internaten 

Hemel of hel: op kostschool in Brabant

LEERLINGEN BEZIG MET EEN NAAICURSUS, INTERNAAT MARIËNBURG, SINT JANSSINGEL, 1948, ’S-HERTOGENBOSCH, 

n de afgelopen maanden heb-
ben we een crowdfundingsac-
tie voor een kas op De Graafse 
Akker gehad. We hadden 5000 

euro nodig. Dit bedrag hebben we 
met meer dan 100 donateurs bij 
elkaar gebracht. Er werd ook geld 
opgehaald tijdens de nationale 
opschoondag en je kon een lekker 
bord spaghetti eten voor het goede 
doel. Er is zelfs meer geld opge-
haald dan we gepland hadden. Dat 
betekent dat we ook opkweektafels 

en materiaal om de planten te ge-
leiden in de kas kunnen kopen. We 
willen alle donateurs heel hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage!
Nu gaan we er voor zorgen dat 
de kas zo snel mogelijk staat. We 
nodigen je van harte uit voor de 
feestelijke opening van de GRAAFSE 
KAS op vrijdag 26 april om 17.00 
uur. Dus zorg dat je erbij bent! 

Het wordt een feestelijk voorjaar op 
De Graafse Akker!  

Nieuwe kas op Graafse Akker
n de afgelopen maanden heb-
ben we een crowdfundingsac-
tie voor een kas op De Graafse 
Akker gehad. We hadden 5000 

euro nodig. Dit bedrag hebben we 
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e afgelopen periode is het 
op Het Rondeel weer hard 
gewerkt en hebben er bij-
zondere activiteiten plaats 

gevonden:

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Het Rondeel doet elk jaar mee met 
de ‘Week van de Lentekriebels’. Zo 
leren we bijvoorbeeld over verschil-
len tussen jongens en meisjes en 
hoe een baby in de buik groeit. 
De onderbouwgroepen zijn als 
afsluiting naar de kinderboerderij 
geweest. Deze week hebben alle 
kinderen ook een plantje in de 
schooltuin geplant. Zo kan de lente 
echt beginnen!  

WIJ TREKKEN AAN DE BEL!
Op 21 maart hebben wij aan de bel 
getrokken voor het Liliane Fonds. 
We hebben aandacht gevraagd 
voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden, die niet naar 
school kunnen of mogen. 
Yuri van Gelder kwam ons hierbij 
helpen! Hij heeft het startsein gege-
ven en met de hele school hebben 
we één minuut lang zoveel mogelijk 
herrie gemaakt! 

SCHOOLREISJE
Na fl ink wat nachtjes aftellen, brak 
de dag aan van het schoolreisje! 
De groepen 1 t/m 4 hebben zich 
kunnen uitleven bij Hullie.  Er werd 
gespeeld in de ballenbak, gespron-
gen op trampolines en met hele 

grote legoblokken gebouwd.
De groepen 5 t/m 8 hebben zich 
een dag kunnen vermaken in de 
Efteling. In groepjes hebben ze 
alle attracties van het park kunnen 
ontdekken. Wat hebben we een 
geweldige dag gehad! 
Ook de komende periode staat er 
nog veel leuks op de planning:

GROTE REKENDAG
Dit jaar doen we op het Rondeel 
weer mee met ‘De Grote Rekendag’. 
Deze hele dag staat in het teken 
staan van rekenen, op een leuke en 
speelse manier. We doen spelletjes, 
werken  in circuits en gaan aan de 
slag met rekenpuzzels. Dit doen we 
samen met leerkrachten én ouders. 
We hebben er weer zin in! 

TECHNIEKWEEK
Tijdens de techniekweek bedenkt 
elke klas zijn eigen onderzoeks-
vraag rondom een thema zoals: 
zintuigen, bellen blazen en brug-

gen bouwen van papier. Gedurende 
deze week voeren de kinderen hun 
eigen onderzoek uit. Ze maken hier 
een vlog van, die ze vervolgens aan 
elkaar zullen presenteren.  

UW KIND INSCHRIJVEN OP 
ONZE SCHOOL
Bent u geïnteresseerd in onze 
school? Kom dan zeker eens langs 
voor een kennismaking en rondlei-
ding op het Rondeel. 
Contactpersoon: Martha Rovers,  
info@hetrondeel.nl, 073-8511333
Voor een kijkje op de website kunt 
u kijken op: www.hetrondeel.nl 
Of volg ons op Facebook: www.
facebook.com/BSHetRondeel  

Nieuws van het Rondeel
e afgelopen periode is het 
op Het Rondeel weer hard 
gewerkt en hebben er bij-
zondere activiteiten plaats 
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Mededelingen vanuit ´S-PORT:
HIT EN RUN TOERNOOI 
Dinsdag 5 februari was het Hit en 
Run toernooi in het Sportiom. Meer 
dan 170 kinderen uit groep 5 van 
basisscholen Oberon, het Rondeel, 
de Aquamarijn, de Kameleon, de 
Vlindertuin en het IJzeren kind 
deden mee. Van 09.00 tot 12.00 is 
er fanatiek Hit en Run gespeeld. Het 
was onderling tussen de scholen erg 
leuk om te spelen in gemixte teams! 
Van de GGD kregen we deze ochtend 
heerlijke mandarijnen; lekker voor 
na het sporten!

MEIDEN EN JONGENS DAG
Op vrijdag 8 maart in de carnavals-
vakantie organiseerden ´S-PORT 
samen met de GGD en Farent de 
Meiden en Jongens dag.  Op BS 
Aquamarijn hadden we drie leuke 
activiteiten. Bij de GGD hebben de 
kinderen gezonde fruit pannenkoe-
ken gemaakt de ze meteen lekker 
konden opeten. Bij Farent hebben 
de kinderen geknutseld en spelletjes 
gespeeld en bij ’S-PORT konden ze 
op het springkussen en binnen oe-
fenden de kinderen boogschieten!

RUGBYTOERNOOI BIJ THE DUKES
Op 10 april hebben we op de mooie 
rugbyvelden van The Dukes het jaar-
lijks rugbytoernooi voor de groepen 
7 van de scholen uit Zuidoost. De 
jongens en meiden spelen een eigen 
toernooi in gemixte teams. Zo leren 
ze samenspelen met leerlingen van 
andere scholen. We hopen op lekker 
weer zodat het weer een leuk toer-
nooi wordt! Kom gerust kijken.

KONINGSSPELEN: GEEF JE ALS OUDER 
OP SCHOOL OP OM TE HELPEN!
Op vrijdag 12 april doen veel scholen 
weer mee aan de jaarlijkse Ko-
ningsspelen en het Koningsontbijt. 
Kinderen ontbijten op school en 
hebben daarna een leuke sportdag 
op school of andere verschillende 
locaties! Daar zijn veel vrijwilligers 
voor nodig. De opening van de 
Koningsspelen en het onthullen van 
het nieuwe logo van Samen gezond 
door de wethouder is om 8.45 uur op 
KC de Vlindertuin. 

KNVB STRAATVOETBAL VOORRONDES
Op woensdag 17 april spelen we de 
voorrondes voor het KNVB straat-
voetbal toernooi. Kinderen in de 
leeftijd van 8-10 jaar kunnen een 
team samenstellen en spelen die 
middag wedstrijdjes tegen andere 
teams. Vanuit Zuidoost kunnen 2 
jongensteams en 2 meidenteams 
door naar de Finale van het KNVB 
straatvoetbal toernooi op 19 juni op 
de Parade in de stad!

26 MEI VESTINGLOOP! WIE DOET ER MEE? 
Wie doet er mee met de Vesting-
loop? Wie durft het aan? Op zondag 
26 mei vindt de Vestingloop plaats 
in de binnenstad van Den Bosch. De 1 
km Kidsrun is een leuk onderdeel om 
aan mee te doen. De kinderen krij-
gen een leuke warming-up, lopen 
de wedstrijd en ontvangen allemaal 
een medaille. b De Kidsrun start om 
11.30 uur in de Vughterstraat en ein-
digt op De Parade! Aanmelden kan 
via: http://brandloyaltyvestingloop.
nl/kidsrun/inschrijven en is GRATIS!

BOSSCHE SPORTWEEK
De Bossche gezondheidsweek staat 
de gehele week in het teken van 
sporten, bewegen en gezondheid. 
De Bossche gezondheidsweek is van 
17-21 juni. De scholen bieden deze 
week allerlei leuke sportieve acti-
viteiten aan waar de kinderen aan 
mee kunnen doen. Want bewegen is 
leuk en nog goed voor je ook!! Het 
thema tijdens de Gezondheidsweek 
is: Wat hoort waar?  Het gaat over 
scheiden en verspilling van voedsel.
De Gezondheidsweek wordt afgeslo-
ten met de welbekende super gave 
Baggerloop op vrijdag 21 juni!!

BAGGERLOOP
Op vrijdag 21 juni organiseert ‘S-
PORT samen met Zeilvereniging 
Oosterplas de Baggerloop.  1500 kids 
van alle basisscholen en een aantal 
middelbare scholen uit Den Bosch 
gaan meedoen aan dit fantastische 
evenement. De Baggerloop is een 
run rondom de Oosterplas. De kids 
komen allerlei obstakels tegen zoals; 

touwklimmen, door het water, de 
zeepbanen, de indianenbrug, de 
apenhang, vlotten, strobalen en ga 
zo maar door. Het wordt een ongelo-
felijk tof parcours!!

JUDOLESSEN
Ook dit jaar gaan we weer van start 
met het schooljudo project. Alle 
groepen 3 en 4 van de basisscholen 
in Zuidoost krijgen drie weken lang 
één uur per week judo les. In alle 
gymzalen zijn er dan judomatten en 
judopakken voor alle kinderen. Zo 
kunnen de kinderen op een leuke, 
uitdagende en stoere manier leren 
judoën. De lessen zijn tussen februari 
en juni. De lessen worden gegeven 
door Judoschool JiJuBa. Aanbod op 
de club: http://jujiba.nl/lestijden 

Vechtstraat 15
5215 GW ‘s-Hertogenbosch

073 - 6480284 / 06 - 22455106

info@autorijschoolcoenen.nl
www. autorijschoolcoenen.nl

Ook voor AUTOMAAT
Theorie / Opfrislessen

Sinds 1971 een begrip in de regio
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BOSSCHE SPORTWEEK
De Bossche gezondheidsweek staat 

Kinderen / Jongeren

en jij tussen de 6 en de 
12 jaar en vind je het leuk 
om te tuinieren? Kom dan 
bij de Kindertuin! Je krijgt 

samen met een vriendinnetje of 
vriendje een eigen tuintje. Daarin 
kun je zelf groente verbouwen. Wij 
helpen je daarbij. Ook gaan we 
vaak knutselen, koken of spelletjes 
spelen. Bijvoorbeeld vogelver-
schrikkers maken, appelfl appen 
bakken of hutten bouwen. Elke 
woensdagmiddag tussen 14.30 en 
16.00. Kom een keertje meedoen om 
te kijken of je het leuk vindt. Je kunt 
gewoon binnenlopen of mail naar 

sophie@transfarmers.nl voor meer 
informatie.

GEZOCHT: 
BEGELEIDING KINDERTUIN. 
Weet je wat van tuinieren en vind je 
het leuk om kinderen iets te leren? 
Wellicht is het begeleiden van De 
Kindertuin dan iets voor jou! Elke 
woensdagmiddag tussen 14.30 en 
16.30 verzorgen we diverse activitei-
ten. Het is niet per se noodzakelijk 
dat je er elke woensdag bent. Ook 
als je af en toe zou willen helpen zou 
dat al fi jn zijn. Kom vooral langs of 
mail sophie@transfarmers.nl

GRATIS BLOEMENZADEN VOOR DE 
BIJEN
Tweede Paasdag, 22 april, is Na-
tionale Zaaidag. Wil jij de bijen 
helpen? Kom dan gratis een zakje 
biologisch bloemenzaad ophalen 
bij de Graafse Akker. Dit kan tussen 
zaterdag 13 en maandag 22 april. 
Zaai ze in je eigen tuin of in een 
potje op het balkon. Op Tweede 
Paasdag gaan we ook bloemen-
zaadjes voor de bijen op De Graafse 
Akker zaaien. Kom gerust meedoen! 
We starten om 12 uur. Tegelijkertijd 
met het paaseieren zoeken.

Kom je bij de Kindertuin op de Graafse Akker
en jij tussen de 6 en de 
12 jaar en vind je het leuk 
om te tuinieren? Kom dan 
bij de Kindertuin! Je krijgt 

samen met een vriendinnetje of 
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Nieuw gezicht op BS 
Oberon  vanuit ’S-PORT

Op basisschool Oberon is juf Kim 
gestopt met de gymlessen. Juf Kim 
blijft in Zuidoost wel alle sporteve-
nementen en activiteiten organise-
ren, dus ze is niet helemaal weg.
Meneer Sam is de nieuwe gymdo-
cent op BS Oberon:

  BESTE BUURTBEWONERS,
Mijn naam is Sam van Ingen en ben 
het nieuwe gezicht in deze wijk.
Onlangs heb ik de taken van Kim 
van den Dungen overgenomen op 
de Oberon. Dit betekent dat ik actief 
zal zijn rondom de school. Hier zal ik 
gymlessen verzorgen en betrokken 
zijn bij sportieve evenementen.
Spreek me gerust aan als je me beter 
wilt leren kennen. Je 
kunt me herkennen 
aan de kleding van 
‘S-PORT.

Met sportieve groet,
Sam
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Na een intensieve voorbereiding 
was het vrijdag 8 maart zover: In-
ternationale vrouwendag voor de 
vrouwen uit Oost. Ruim 55 vrou-
wen van verschillende leeftijden 
en afkomst hebben erg genoten 
van deze dag.

m 13.00 uur werden 
de eerste vrouwen bij 
het gebouw van Farent 
(voorheen Divers) verwel-

komd met koffi e, thee en heerlijke 
taarten van Happaz! Daarna volg-
den workshops zoals yoga, wande-
len en zumba. Nadat iedereen lek-
ker bewogen had, was het tijd voor 
ontspanning en beauty. Zo konden 
de vrouwen hun haar laten doen, 
nagels lakken, henna laten zet-
ten, de wenkbrauwen epileren, een 

workshop visagie volgen of gezellig 
Marokkaanse thee drinken met een 
lekker baklava koekje. Maar ook 

was er een naaiatelier waar kleine 
reparaties aan kleding gedaan kon-
den worden. Tevens was een groep 

vrouwen de hele dag aan het koken 
om ’s avonds een heerlijk buffet te 
kunnen serveren. Aansluitend op 
dit buffet volgde een modeshow en 
werden fantastische Marokkaanse 
jurken tentoongesteld. Als afslui-
ting waren er prijzen te winnen, be-
schikbaar gesteld door sponsors uit 
de buurt. En iedereen ging met een 
goedgevulde goodiebag tevreden 
naar huis. Kortom een geslaagde 
dag die voor herhaling vatbaar is!

Namens de organisatie; v.l.n.r. 
Tine Berkers (Farent), Pashtun Azizi, 
Vanessa Hofstede, Mieke Reijner 
(Farent), Souad Lakahal en Sandra 
Melis willen we alle sponsors en 
vrouwen bedanken voor het moge-
lijk maken van deze geweldige dag! 

Met extra dank aan: Diamant Da-
mes Kapsalon, Happaz, Restaurant 
Buurt, Divan Kappers, Pizzeria 
shoarma Armada, Albert He-
ijn, Jumbo, Apotheek Cleij, GGD, 
Samen Beter, Farent, Purvis, Maxi 
fashion, Dress & Shine, Eten aan 
de Aa, Zumba vrouwen Oost 

Internationale vrouwendag in Oost groot succes

Nieuws van de 
Zonnebloem 
afdeling 
Oostelijke Zon

 e Zonnebloem bestaat 
70 jaar. De Zon-
nebloem is er voor 
mensen met een 

lichamelijke beperking. Voor 
deze mensen organiseren wij 
graag leuke activiteiten of een 
bezoekje thuis.
Op 12 maart hebben we een 
gezellige Bingomiddag georga-
niseerd. Heel blij waren we met 
de hulp van Kirsten en Hoeda. Zij 
hebben de prijzen uitgereikt en 
geholpen met de hapjes en de 
drankjes. Ook mochten wij met 
onze gasten bij de Grevelingen 
komen eten 
tijdens de 
avond van 
Resto Van 
Harte.
We gaan nu 
de Paas-
middag 
voorberei-
den om daar 
ook weer een 
mooie middag van te maken.
Vrijwilligerswerk is fi jn om te 
doen en als het werk van de Zon-
nebloem je aanspreekt:bel dan 
eens met Jeanne van Teeffelen, 
073-613 8936 of Ria de Kock 073-
6142 600. 

e Zonnebloem bestaat 
70 jaar. De Zon-
nebloem is er voor 
mensen met een 
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m 13.00 uur werden 
de eerste vrouwen bij 
het gebouw van Farent 
(voorheen Divers) verwel-

komd met koffi e, thee en heerlijke 

O
ORGANISATOREN VROUWENDAG

Farent, Buurtteam en Koo….Nieuwe 
namen die je waarschijnlijk in de 
afgelopen periode wel eens hebt 
gehoord of hebt gelezen in een 
folder, krantenartikel of op face-
book. Hoe zit dat nu precies? Bij wie 
kun je waar terecht en met welke 
vragen?

BUURTTEAM
Allereerst het 
Buurtteam. In 
’s-Hertogen-
bosch bieden 
negen Buurt-
teams basis-
ondersteuning in de wijk, zo ook in 

de wijken Oost en Hintham. In het 
Buurtteam Oost-Hintham werken 
beroepskrachten van MEE en Farent 
samen met buurtbewoners aan 
een leefomgeving waar mensen 
fi jn wonen en waar ze aandacht 
hebben voor elkaar. Wijkbewoners 
kunnen bij het Buurtteam terecht 
met vragen over alles wat het leven 
mooi en ook moeilijk maakt. Denk 
onder meer aan relaties, fi nanciën, 
gezondheid, meedoen in de maat-
schappij, mantelzorgen, samenle-
ving met veel verschillende mensen 
in de buurt, je huishouden op de 
rit houden en of je kinderen veilig 
grootbrengen.

 HOE KOM JE IN CONTACT MET HET 
BUURTTEAM?
In contact komen met iemand van 
het Buurtteam Oost-Hintham kan 
op verschillende manieren: via 
het Koo, Wijkplein De Kiek, aan de 
Dageraadsweg 39 of via de andere 
wijkpleinen. Via het telefoonnum-
mer van Koo: 073 206 88 88 of 
via het telefoonnummer van de 
moederorganisaties van het Buurt-
team: Farent 088 023 75 00 of MEE 
073- 640 17 00.

FARENT
En wat is Farent? Farent is de nieuwe 
organisatie van Welzijn Divers en 

Juvans Maat-
schappelijk 
Werk. Vanaf 
1 januari 
2019 gaan we samen verder in één 
organisatie voor sociaal werk. Onze 
mensen kende je al. Zij zijn en blij-
ven in de buurt, zoals onder meer in 
het Buurtteam Oost-Hintham of bij 
Koo. Maar nu dus samen onder een 
nieuwe naam. Samen zijn we sterk 
in sociaal werk. 

KOO
En wie is 
Koo? Koo is 
geen naam of 
persoon. Koo is 
een verbeterde werkwijze. Vanaf 31 
januari 2019 kunnen inwoners uit de 
gemeente ’s-Hertogenbosch bij Koo 
terecht met hun vragen. Vragen die 
mensen in hun persoonlijk leven 
raken. En dat zijn vragen over op-
leiding en werk, geldzaken, jeugd 
en gezin, wonen en vervoer, zorg en 
hulp, meedoen en meehelpen. Lees 
meer over Koo op de gemeentepa-
gina in deze krant. 

In onze Resto’s verzorgen we één 
of twee avonden per week een 
gezond en betaalbaar driegan-
gendiner, meestal in een school of 
buurthuis met een professionele 
keuken. In Oost is dat elke laatste 
dinsdag van de maand bij De Gre-
velingen van 17.30 tot 20.00 uur.

Onder leiding van een professionele 
kok start de keukenploeg de voor-
bereidingen. Vrijwilligers doen in 
de buurt boodschappen en dekken 
de tafels. Rond etenstijd schuiven 
de gasten aan. Bij Resto VanHarte 
eten we wat de pot schaft. We ge-
bruiken verse groenten. Regelmatig 
staat er vis op het menu en áltijd is 
er een vegetarische variant en halal 
vlees, mits u hiervoor reserveert.
Omdat iedereen welkom is, is er 

voor iedereen ook gepaste lage 
prijs voor het gevarieerde gezonde 
3-gangendiner. De prijs is zeven 
euro, vier euro voor minima, 2 euro 
voor Quiet leden en kinderen t/m 12 
jaar betalen halve prijs. Reserveren 
kan 24 uur per dag op www.resto-
vanharte.nl of via telefoonnummer 
0900-900 30 30 (35ct /gesprek) 

Bij Resto Van Harte is iedereen welkom!

Word vrijwilliger bij Resto!

Resto VanHarte biedt je ook de mogelijkheid als vrijwilliger je bij-
drage te geven. Je leert nieuwe mensen kennen, werkt samen met 
bevlogen professionals voor een ambitieuze organisatie. Je krijgt bij 
ons de ruimte om je talenten te ontwikkelen via de trainingen van 
de VanHarte Academie. Wil je meer weten of langs komen? Neem 
contact op met Restomanager Manita Rovers via 06-46474708 of via 
m.rovers@restovanharte.nl. We ontmoeten je graag! Kijk ook gerust 
eens op www.restovanharte.nl

Nieuwe namen voor vertrouwde ondersteuning



LOSSE WEEKENDACTIVITEITEN 

APRIL
Woensdag 10 april  Paasknutselen 
volw.*    20.00 – 22.00 uur
Vrijdag 12 april   
Kinderdisco 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 20 april  
Paasknutselen* 14.00 – 15.30 uur
Zaterdag  27 april  
Koningsdag* 08.45 – 12.00 uur
Zaterdag 27 april  
Oranjebal 20.00 – 00.30 
uur

MEI:
Vrijdag  03 mei Kaarten  
inschrijving 20.00 uur
Vrijdag 10 mei Kinderdisco 
18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 11 mei Knutselen Moeder-
dag* 10.30 – 12.00 uur
Zaterdag 25 mei Kinderbingo* 
14.00 – 15.30 uur

JUNI:
Vrijdag 07 juni Kaarten  
inschrijving 20.00 uur
Zaterdag  08 juni  Knutselen Va-
derdag*  10.30 – 12.00 uur
Vrijdag 14  juni t/m 16 juni Kamp* 
vanaf 7 t/m 14 jr
Vrijdag 21 juni Beach Party 
18.30 – 21.00 uur

* voor deze activiteiten dien je je 
vooraf op te geven bij: Anja Bau-
doin, 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  Volwassenen
Woensdag  14.45u – 16.00u 
Kinderknutselclub 5 t/m 12 jaar
Donderdag 18.30u – 19.30u 
Kinderdansgroep  vanaf 6 jaar

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

Beweeg U Fit:
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 of kijk op www.s-port.nl.

KONINGSDAG 2019
Op zaterdag 27 april a.s. is er in en 
rondom het buurthuis weer van al-
les te beleven. Het programma ziet 

er als volgt uit:
10.00 – 11.30 uur Spelletjesochtend 
voor alle leeftijden met diverse ver-
rassingen
11.30 – 12.00 uur Afsluiting en 
prijsuitreiking
Door omstandigheden kan dit jaar 
de harmonie niet komen spelen. 
Dus voor het eerst in 38 jaar geen 
reveille. 

Wil jij aan  koningsdag deelnemen 
geef je dan voor 25 april a.s. op bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17 te ’s-
Hertogenbosch.

ORANJEFEEST 2019
Op zaterdag 27 april a.s. organi-
seert Werkgroep Graafsewijk Noord 
haar traditionele Oranjefeest. Een 
gezellige feestavond met diverse 
artiesten en open podium (live of 
playbacken). Een uitstapje voor het 
hele gezin. Heb je zin om mee te 
doen schrijf je dan in bij: Fred van 
Dalsen: 073 – 613 37 51 of kom ge-
zellig kijken. Tijd: 19.30 – 00.30 uur.

ROMMEL-/JAARMARKT
Werkgroep Graafsewijk Noord opent 
haar seizoen weer met een rom-
mel-/jaarmarkt op de schoolpleinen 
aan de Lucas van Leijdenstraat met 
meer dan 70 kramen, verschillende 
activiteiten voor de jeugd, het Rad 
van Avontuur en live-muziek. No-
teer alvast in uw agenda:
Zondag 18 augustus a.s. van 11.00 – 
17.00 uur. 

 Activiteiten Werkgroep Graafsewijk Noord Nieuws van de oosterhoeve
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JOHN’S HAIRSTYLING
Op woensdagmiddag van 

12 tot 17 uur een 
K N I P M I D D A G 

voor kinderen (t/m 12 jaar) 10 euro
Normaal 15.00 euro

JOHN’S HAIRSTYLING

JOHN’S ZONNESALON

Altijd zonder afspraak.
Volop GRATIS parkeerruimte

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

elke woensdag een
KNIPMIDDAG

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

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

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

Altijd zonder Afspraak
Volop gratis Parkeerruimte

Pieter Breughelstraat 8 - ‘s-Hertogenbosch
Tel.073 - 6140333    www.johnshairstyling.nl

Wifi  aanwezig         Maandag gesloten

J O H N ’ S  H A I R S T Y L I N G

MEGAPOWER:  1 X 15 MIN. 8,50 EURO
10 X 76.50 EURO

SNELBRUINER: 1 X 7.00 EURO
10 X 63.00 EURO

JOHN’S ZONNESALON

e Buurderij is een ontmoe-
tingsplek waarbij lokale 
boeren en ambachtelijke 
producenten en buren 

met elkaar in contact komen. 
Buren kunnen elke week via de 
website  https://boerenenburen.
nl/  een boodschappenlijstje 
samenstellen, online betalen en 
deze vervolgens elke woensdag 
ophalen van 16.30 uur tot 18.30 
uur. Nu het lente is, gaan we 
de Buurderij weer in de buiten-

lucht houden. Buren kunnen hun 
bestelde producten ophalen in 
buurttuin de Graafse Akker, Mgr. 
van Roosmalenplein 32. 

Het aanbod van de Buurderij breidt 
de komende tijd uit. Binnenkort 
hopen we ‘De Lekkere Man’ te 
kunnen verwelkomen.  Zij maken 
charcuterie (fi jne vleeswaren) van 
biologische haan, bok en stier. Ook 

Korenmolen ‘De Twee Gebroeders’  
uit Wijk en Aalburg zal binnenkort 
hun biologische meelproducten 
aanbieden. Op woensdag 15 mei 
is er een klein feestje vanwege het 
éénjarig bestaan van de Bossche 
Buurderij. Houd onze internetpa-
gina in de gaten om op de hoogte 
te blijven van de ontwikkelingen 
omtrent het feestje en de uitbrei-
ding van ons team producenten. 
Kom vooral een keer langs, ook als 
je niks hebt besteld ben je welkom 
om deel te nemen aan de activitei-
ten en om kennis te maken.

AGENDA GRAAFSE AKKER
Maandag 22 april (Tweede Paas-
dag):  Pop Up belly Dance, paasei-
eren zoeken en bijenbloemzaadjes 

ophalen
Vrijdag 26 april:  
Opening Kas, 17 uur
Zondag 12 mei:  
Pop Up belly Dance, 10.30 uur
Zaterdag18 mei:  
Wildplukwandeling, 11 uur
Zondag 2 juni:  
Pop Up belly Dance, 10.30 uur
Donderdag 6 juni:  
Pizza-avond Brainstorm Vakantie-
week, vanaf 17 uur
Zaterdag 15 juni:  
Wildplukwandeling, 11 uur
Vrijdag 21 juni:  

Midzomer op de Akker
Over Pop Up Belly Dance: 
Buikdansen op de Graafse Akker. 
We dansen op blote voeten om 

goed te gronden. Het is heerlijk 
om te doen, je voelt je vrij en blij. 
Na afl oop drinken we samen thee. 
Neem gerust je kind mee. Alle keren 
zijn van 10.30 uur tot 11.30 uur (zie 
voor data de agenda hierboven). 
De kosten zijn 10 euro per persoon. 
Graag contant te voldoen. 
Aanmelden kan door te mailen naar 
info@naima.nl 

p 13 maart werd de nieuwe 
stal van de Oosterhoeve 
offi cieel geopend.  Het 
was een regenachtige dag 

maar toch waren veel volwasse-
nen en kinderen bij deze opening 
aanwezig. Er was veel lof voor de 
mooie nieuwe stal, de weides die nu 
een stuk droger zijn, het aange-
legde plein, de vernieuwde hekken 
en het opgeknapte kabouterbos. Dit 
allemaal dankzij veel sponsors! U 
kunt ze vinden op onze site (www.
stichting-oosterhoeve.nl) en op het 
sponsorbord bij de ingang van het 
terrein. We zijn iedereen die heeft 
meegeholpen aan dit grote project, 
ontzettend dankbaar. We gaan 
de komende jaren weer met veel 
plezier door met het vrijwilligers-
werk op de Oosterhoeve. Vanaf 1968 
is dit een pareltje in onze fi jne wijk. 
Hopelijk blijft dit voor de komende 
vijftig jaar. We hopen u te zien. 

ACTIVITEITEN IN APRIL, MEI EN JUNI 
Woensdag 14.00- 15.30  
pannenkoeken, 1,00 euro per stuk.
Donderdag om de 2 weken 17.00 
driegangenmenu voor 4,50 euro 
Donderdag om de 2 weken 13.15          
natuurfi lm (uiterlijk woensdag 
aanmelden).
Woensdag om de 2 weken 13.15u          
bijeenkomst mannen met HBO-                  
denkniveau en afstand tot de 
arbeidsmarkt’.                                                            
1e maandag van de maand 16.30            
open inloop.
1e maandag van de maand 18.00            
fi lmhuisfi lm
2e paasdag 12.00 tot 13.00              
Paaseieren zoeken kinderen tot 8 
jaar, entree 1,00 euro                                                                   
21 juni 13.00 tot 16.00: Dag van de 
Kunsten: gedichten, schilderijen, 
muziek, foto’s . U kunt zich nog 
aanmelden voor deelname. Komen 
kijken is gratis.  

Klup Plus BBS 
Aan de AA 

 WANDELEN
Vind je het gezellig en gezond om 
de week te starten met een uurtje 
wandelen? Wandel dan mee! 
Data:  maandag 6, 13, 20 mei/3 en 
10 juni 2019 van 8.30 tot 930
Start: ingang Brede Bossche 
School Aan de AA bij Basisschool 
het Rondeel aan de Acaciasingel 
77, Contactpersoon: José van 
den Broek (Buurtsportcoach 06-
52584108)

 TEKENEN & SCHILDEREN                   
Op een ontspannen maar intensie-
ve manier tekenen en schilderen. 
Eerst wat basistechnieken. Soms 
wat experimenteren. 

En kennis maken met grote 
kunstenaars en verschillende 
kunststromingen. Laat je hierdoor 
vooral inspireren. Het is zeer zeker 
niet de bedoeling om de grote 
meesters te imiteren! (dat verlies 
je toch). Maar laat je inspire-
ren door hun kleurgebruik, hun 
penseelstreek of hun blik op de 
wereld. Verras jezelf en zoek je 
grenzen op!
Data:  Dinsdagochtend 7, 14 en 
21 mei / 4 en 11 juni 2019 van 10.00 
tot 12.00

LEEFSTIJLCOACHING
Wil je je graag fi tter, gezonder en 
energieker voelen? En je gezond-
heid écht eens een oppepper 
geven? Op een leuke, positieve 
manier gaan we met leefstijl aan 

de slag bij Brede Bossche School 
aan de Aa. Leefstijlcoach Susan 
van Kempen (www.metsusan.nl) 
behandelt iedere week een ander 
thema: Bewustwording (wat heb 
jíj nodig om je fi t en gezond te 
voelen), Voeding (hoe ziet je dag 
eruit in eetmomenten en wat kan 
beter), Beweging (wat doe je 
aan beweging en hoe kan je dat 
verbeteren), SOS (Slaap, Ontspan-
ning, Stress), Vasthouden van je 
ritme (hoe pas je gezonde leefstijl 
in jouw leven, ook in het week-
end en met feestjes).  De cursus 
bestaat uit 5 workshops van ieder 
1½ uur. Data:  Dinsdagmiddag 
7, 14 en 21 mei / 4 en 11 juni 2019 
van 12.30 tot 14.00 Contactper-
soon: Rika van de Water GGD Hart 
voor Brabant tel: 06-42313523 

p 13 maart werd de nieuwe 
stal van de Oosterhoeve 
offi cieel geopend.  Het 
was een regenachtige dag 

maar toch waren veel volwasse-
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Buurderij  weer terug op de Graafse Akkere Buurderij is een ontmoe-
tingsplek waarbij lokale 
boeren en ambachtelijke 
producenten en buren 
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Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

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 wijk manager Paul Hilgers, tele foon nummer (073) 615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl.

Koo = 
ook voor jou!
Heb je een vraag over iets in je 

persoonlijk leven? En weet je 

niet goed waar je antwoord kan 

vinden? Neem dan eens contact 

op met Koo. Want daar kan je 

terecht met vragen over veel 

verschillende onderwerpen. Die 

hebben we samengevat in 

6 thema’s: opleiding en werk, 

geldzaken, jeugd en gezin, 

wonen en vervoer, zorg en hulp, 

meedoen en meehelpen. 

Bel, kijkopkoo.nl of kom langs
Koo kan je bereiken op een manier die je 
zelf prettig vindt. Je kan bellen met Koo: 
073- 206 88 88. Dan krijg je een 
professional een de lijn. Hij of zij kan je zelf 
antwoord geven of naar de juiste plek 
doorgeleiden. Je kan ook zelf zoeken naar 
informatie op www.kijkopkoo.nl. Of 
langskomen bij een van de wijkpleinen 
voor informatie en advies. Vrijwilligers met 
verstand van zaken helpen je daar verder.

Je kan ook zelf een idee naar Koo brengen. 
Bijvoorbeeld als je een leuk plan of een 
activiteit hebt bij jou in de buurt waar je 
andere inwoners aan mee wilt laten doen. 
Meld het dan aan bij Koo. Dat kan via 
073- 206 88 88, www.kijkopkoo.nl of bij een 
van de wijkpleinen.

Wijkplein in Oost
De Kiek is een van de negen wijkpleinen. Je 
vindt De Kiek op de Dageraadsweg 39. Kijk 
voor actuele openingstijden op de website 
van Koo.
Andere wijkpleinen zijn gevestigd in de 
binnenstad (Bethaniëstraat), BBS Nieuw-
Zuid, BBS Boschveld, de Schans (Maaspoort), 
Helftheuvel (West), Perron-3 (Rosmalen), 
BBS Hambaken, en BBS HDR.

Samenwerken
Koo staat onder meer voor coproductie: 
samenwerken met inwoners en 
samenwerking van verschillende partijen. 
Want achter Koo zitten veel professionele 
organisaties, vrijwilligers en 
wijkinitiatieven. De gemeente, Farent, 
GGD, MEE, vrijwilligers, inwoners en 
belangenorganisaties hebben er samen 
voor gezorgd dat Koo goed kan starten.

Wijkplein de Kiek

Dageraadsweg 39

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, april 2019

Editie Wijkkrant Oost

707664 WGW Oost april.indd   1 28-03-19   13:31
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Bij: 

Nellie 
van den 
Hout

door Maria Hornman

Oud-verpleegkundige Nellie 
van den Hout (77) heeft net een 
‘verschrikkelijk afmattende’ tijd 
achter de rug. Als derde op de lijst 
van de nieuwe partij ‘Senioren 
Brabant’ voor de Provinciale Sta-
ten nam ze deel aan verkiezings-
debatten in onder meer de Ver-
kadefabriek en het Provinciehuis. 
In de week voor de verkiezingen 
werd haar campagnefi lmpje 
bejubeld tijdens een uitzending 
van Jinek. Dat wekte de nieuws-
gierigheid op van minister Hugo 
de Jonge, die bij deze uitzending 
aanwezig was.  ‘s-Maandags voor 
de verkiezingen zou hij bij Nellie 
op de koffi e komen. Dit ging niet 
door vanwege de aanslag in een 
tram in Utrecht. In plaats daarvan 
sprak Nellie bijna een half uur aan 
de telefoon met de minister over 
de misstanden in de zorg.  

e dag na de verkiezingen 
zat ik aan tafel in Nellie’s 
huis aan de Pieter Breug-
helstraat met een schaal vol 
soesjes en kleine Bossche 

bollen voor mijn neus. Eigenlijk 
bedoeld voor de minister en zijn 
delegatie. De grote hoeveelheid 
lekkers die Nellie tevergeefs had 
voorbereid en het mooie bloemstuk 
dat haar kleindochter had gemaakt, 
bracht ze nog dezelfde dag naar het 
Inloopschip. Daar geniet ze van: die 
grote verscheidenheid aan contac-
ten met mensen uit alle lagen van 
de bevolking: ‘Ik ben een mensen-
mens’. 

OVERGROOT-
MOEDER 
GROTE VOOR-
BEELD
Nellie verhuisde 
in 1952 met 
haar ouders 
vanuit Kaatsheuvel naar de Pieter 
Breugelstraat in Den Bosch. Haar 
grootouders hadden een schoen-
fabriek in Kaatsheuvel. Haar vader 
was ontwerper en ging werken in 
de schoenfabriek van Van Haa-
ren. Nellie laat me foto’s zien van 
haar familie, die in haar huiska-
mer hangen: haar drie kinderen 
en zes kleinkinderen, haar ouders 
en zus en een bijzondere foto van 
vijf generaties vrouwen: Nellie’s 
overgrootmoeder als eerste en haar 
dochter als vijfde in de reeks. “Ik 
heb mijn overgrootmoeder nog 
gekend en ik had groot ontzag voor 
haar. Ze werd ‘Anneke de baak-
ster’ genoemd en ze is mijn grote 
voorbeeld.’  

EENS VERPLEEGKUNDIGE ALTIJD 
VERPLEEGKUNDIGE
Na de mulo was Nellie nog te jong 
voor de verpleegstersopleiding. 
Ze begon in de dieetkeuken van 
het Carolusziekenhuis, volgde 
de vooropleiding en daarna de 
opleiding tot verpleegkundige. 
‘De mooiste tijd van mijn leven. 
We overhoorden elkaar tussen het 
bedden opmaken’. Toen ze trouwde 
had Nellie acht jaar in het Carolus 
gewerkt. Maar eenmaal verpleeg-
kundige altijd verpleegkundige. 
‘Het is een roeping’. Toen de kin-

deren groot genoeg waren, volgde 
ze een opfriscursus en werd daarna 
gevraagd als particulier verpleeg-
kundige.  ‘Ik kwam 
in die functie vaak 
in gegoede milieus 
terecht. Een keer 
kreeg ik Koningin 
Juliana aan de lijn. Toen ik zei dat ik 
de verpleegkundige was, praatte ze 
gewoon gezellig door. Ja, ik heb de 
gekste dingen meegemaakt!’ 
Rond 2000 startte ze met een be-
middelingsbureau voor ZZPers in 
de zorg onder de naam: Verplegen 
De Hoofdzaak. Gespecialiseerd in 
24-uurszorg en nachtdiensten met 

een uitgebreid bestand aan ver-
pleegkundigen, verzorgenden en 
helpenden in het hele land. Hier kon 

Nellie haar zakelijk 
talent laten zien en 
haar visie op goede 
zorg in praktijk 
brengen. Ze is pas 

twee jaar geleden gestopt met dit 
werk.   

BUURTBARBECUE
Nellie voelt zich helemaal thuis in 
de Pieter Breughelstraat.  ‘Het is hier 
een prettige wijk’. Ze is altijd bereid 
zowel jongeren als ouderen in haar 
omgeving te helpen, naar hun 

verhalen te luisteren, of ze een zetje 
in de goede richting te geven. Vorig 
jaar heeft ze met hulp van enkele 
buurjongens een buurtbarbecue 
georganiseerd. ‘Om elkaar beter 
te leren kennen. Er is te weinig 
onderling contact in onze buurt’. 
De buurtbarbecue staat ook dit jaar 
weer op haar planning en de buur-
jongens doen weer graag mee. 

UNIVERSITEIT VAN DE WERKVLOER
‘Ik geloof dat ik mijn steentje wel 
heb bijgedragen’ zegt Nellie. Dat 
betekent niet dat ze stopt met haar 
actieve leven. ‘Ik heb nog energie 
en ideeën genoeg!’ Haar partij Se-
nioren Brabant heeft het niet gered 
bij de verkiezingen. ‘We gaan ons 
beraden over hoe we verder gaan’. 
Het lijstje met actiepunten blijft wat 
haar betreft overeind. Deze punten 
zijn onder meer gericht op het 
versterken van voorzieningen voor 
ouderen, vooral in kleinere kernen 
op het platteland. Haar ideaal is een 
multifunctioneel woonzorgcentrum, 
waar jongeren en ouderen wonen 
met goed bereikbare voorzienin-
gen. Verder pleit ze voor meer on-
derwijs voor senioren op het gebied 
van internetgebruik en vraagt ze 
om maatregelen om het toenemen-
de aantal overvallen op ouderen te 
voorkomen. 
Met beide benen op de grond, 
met een positieve en optimistische 
houding en interesse in veel zaken 
in deze wereld, staat Nellie in het 
leven. ‘Ik kom van de Universiteit 
van de werkvloer. Dat predikaat 
heb ik mezelf gegeven.’ 

e dag na de verkiezingen 
zat ik aan tafel in Nellie’s 
huis aan de Pieter Breug-
helstraat met een schaal vol 
soesjes en kleine Bossche 
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ijdens het carnavalsfeest 
in Buurthuis Graafsewijk 
Noord op 1 maart, bood 
Marcel van Houtem aan 
Riek en Lies van Overbeek 

de taart aan. Riek en Lies organise-
ren al jarenlang het Carnavalsfeest 
voor kinderen van het stedelijke 
VSO. (Onderwijs op maat voor 
kinderen en jongeren met com-
plexe leer- en opvoedingsvragen). 
Ook dit jaar zorgden ze weer voor 
een groot feest voor 155 kinderen. 
Er waren diverse artiesten die de 
boel goed op wisten te vrolijken. 
Peer van den Muggenheuvel en 

de Geminteraod kwamen langs en 
er was een grote discotheek. Alle 
aanwezigen werden getrakteerd op 
allerlei versnaperingen. Riek en Lies 
zijn de kartrekkers van deze suc-
cesvolle formule. Natuurlijk kunnen 
zij dit niet alleen. Zij kregen wel de 
taart aangeboden maar deze was 
symbolisch ook bedoeld voor alle 
sponsors, de leden van Werkgroep 
Graafsewijk Noord, leden van 
CV Knoidum, discotheek El Loco, 
Charles River Laboratories, de ar-
tiesten en alle overige vrijwilligers. 
Met zijn allen staan zij garant voor 
een geweldig feest voor deze groep 
jongeren..  

Marcel van Houtem aan T

DANKDANKDANK
DANKDANKDANKDANKDANKDANK
Oproep!
Wilt u iemand 
bedanken en een 
taart bezorgen? 

Meld het de redactie.DANKDANKDANKDANKDANKDANKMeld het de redactie.DANKDANKDANKje Wel
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Pindasoep
In het najaar van 2018 hebben 
we een nieuwe kas gekocht. 
Onze kinderen hebben geholpen 
om deze in elkaar te zetten. De 

kas is prachtig en we zijn er erg blij 
mee. Nu is natuurlijk de vraag: ‘Wat 
zetten we er in?’ Traditioneel zijn dat 
tomaten, komkommers en paprika’s. 
Maar Garmt wil dit jaar wat anders. 
Pinda’s! Die hebben we vorige zomer 
in Ghana gezien. Pindasaus hoort 
daar bij bijna ieder inheems gerecht. 
Dat moet hier toch ook lukken? We 
bestellen zaai pinda’s. 2 euro voor 
tien nootjes. Misschien is een zak 
vogelpinda’s net zo goed. Het gaat 
erom dat ze niet geroosterd zijn.
Het lastige met de teelt van pinda’s 
is, dat ze alleen willen groeien als 
ook de grond op kamertemperatuur 
is. In het warme Ghana is dat geen 
probleem. In een bloempot in de 
vensterbank zal dat ook wel lukken. 
Maar in onze kas? Het tweede punt 
is, dat ieder pindabloem bestoven 

moet worden. In Ghana wordt dat in 
de open lucht gratis door insecten 
gedaan. Wij moeten dat in de kas 
met een kwastje doen. En de bloei-
tijd van ieder pindabloem is maar 
enkele uren. We zullen dus voort-
durend op wacht moeten staan om 
bloeiende bloemen tijdig te ontdek-
ken. Je begrijpt dat ik twijfel aan het 
resultaat. Voor alle zekerheid heb ik 
toch maar tomaten gezaaid en kom-
kommerplanten besteld. Om toch 
een beetje voorbereid te zijn maak ik 
nu pindasoep. Dat is ook lekker als 
vegetarische maaltijdsoep.

WAT HEB JE NODIG VOOR 
VIER PERSONEN:
Een scheutje olie, een fl inke ui, een 
paprika, 3 tenen knofl ook, 2 cm 
verse gember. 750 cl water, 200 
ml kokosmelk, één of twee bouil-

lon tabletten, 1 theelepel sambal, 
6 eetlepels pindakaas, 2 eetlepels 
Ketjap manis een eetlepel gedroog-
de koriander of een halve theelepel 
ketoembar. 200 gram taugé.

AAN HET WERK:
Fruit in 2 eetlepels olie: de klein-
gesneden ui, 3 tenen knofl ook uit 
de knijper, 2cm verse gember in 
stukjes gesneden, een rode paprika 
in stukjes. 
Voeg toe: 750 cl liter water met 
de pindakaas, de kokosmelk, de 
sambal, het bouillon tablet, de 
ketjap Manis en de koriander. Als 
alles kookt kan als laatste de taugé 
erbij. Die moet een beetje knapperig 
blijven. Je kunt natuurlijk ook een 
bouwpakket kopen: 
Doe in een pan 750 cl water, 200 
gram satésaus, 200 ml kokosmelk 
en een bouillonblikje, misschien een 
beetje sambal. Voeg op het laatst 
200 gram taugé toe. Voor een maal-
tijdsoep kun je een blik uitgelekte en 
afgespoelde bruine bonen toevoe-
gen. Vermeerder dan de groente 
met een extra paprika of een zakje 
boerensoepgroente.

LIJKT TUINIEREN U OOK LEUK? 
Zelf groente, kruiden en bloemen 
telen? Kijk dan op onze website: atv-
deoosterplas.nl, of bel voor informa-
tie Anton Van Rijn, 06-51315247. De 
tuinen liggen aan de Oosterplasweg 
nr. 49, naast het dierentehuis. Elke 
woensdagmiddag is onze kantine 
van 13.30 tot 16.30 uur open. Voor 
een kopje koffi e en meer informatie 
bent u daar van harte welkom.

In het najaar van 2018 hebben 
we een nieuwe kas gekocht. 
Onze kinderen hebben geholpen 
om deze in elkaar te zetten. De 

kas is prachtig en we zijn er erg blij 
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