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Actieve bewoners
Twee woorden met een hele
wereld daarachter. Want het lijkt
soms heel normaal dat bewoners
zèlf de handen uit de mouwen
steken en zèlf
verantwoordelijkheid nemen.
Maar dat is het niet. Sterker nog,
het is vaak maar een select klein
clubje dat bereid is net is verder
te kijken dan hun eigen straat of
plein. Huurdersvereniging
Martinipad is zo’n club. Al
jarenlang komen ze op voor de
belangen van de buurt. Niet
alleen voor de huurders van
Zayaz maar eigenlijk voor het
hele gedeelte vanaf het
Cruijffcourt tot aan de
Bowierstraat.

Jan Tillemans (links) en Bart van der Elst van Huurdersvereniging Martinipad.

Kom koffie drinken en laat weten wat
je wilt’
Met name Jan Tillemans (voorzitter) en Bart
van der Elst (secretaris) kennen ‘het
klappen van de zweep’. Ze overleggen
regelmatig met o.a de gemeente en Zayaz
over knelpunten en wensen in de buurt.
Om die wensen (en klachten) over het
groen nóg beter in beeld te krijgen,
werden vorige maand bewoners
uitgenodigd bij het evenement; ‘Kom
koffie drinken en laat weten wat je wilt’.
Daar waren ook Tine (Farent), Ferry (Zayaz)
en Rinus (gemeente/afdeling groen) om
samen met een 20-tal bewoners de ideeën
te inventariseren. Helaas kan niet alles
(tegelijk), maar een aantal van de
suggesties zal de komende periode
concreet worden uitgevoerd. Het
aanpassen (verfraaien) van het openbaar
groen, het toegankelijker maken van de
afvalcontainers en het opruimen van oude
speeltoestellen en verfraaien van de
grasvelden zijn er daar een paar van.

Tot slot
Kijk ook eens op de site van de gemeente;
www.s-Hertogenbosch.nl en zoek op het
wijk- en dorpenbudget. Voor heel veel
(leuke) ideeën heeft de gemeente ook wat
geld beschikbaar. Of kijk op www.Zayaz.nl
op welke manier u kunt meedenken en
meepraten over uw directe leefomgeving.

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

Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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Het gaat goed in Oost
Het gaat met bewonersparticipatie in Oost
gelukkig wel steeds beter. Het lijstje waar
actieve bewoners (groepen) actief zijn,
wordt steeds langer; Graafsebuurt-Noord
(o.a. Werkgroep WGN en hv ’t
Vinkenkampke), Leyhof, Memlinckplein,
Hinthamerpoort, Hinthamerpark,
Grevelingen, Eikendonk en Lingeplein.
Ook ideeën? Meld je bij het buurtteam
Oost (Tine Berkers; 06:11869593 of bij
wijkmanager Paul Hilgers 06-22465933).

13-06-19 16:07

Achter de voordeur bij
woongemeenschap
De Oosterburen

Bocht Rijnstraat/
Geulweg nog dit
jaar aangepast
door Marie-France Vissers-Claessen
Dit jaar nog start de gemeente ‘sHertogenbosch met de aanpassing
van de kruising Rijnstraat/Geulweg. Op dit moment worden de
laatste onderdelen van het plan
door de gemeente getoetst. Wijkkrant Oost mag als eerste de tekening van de vernieuwde bocht
laten zien. Het ontwerp biedt een
oplossing voor alle knelpunten die
het actiecomité samen met omwonenden hebben aangegeven.

A

l bijna twee jaar zet een
actiecomité van basisschool de Aquamarijn zich
in voor de verbetering van
de verkeersveiligheid op
de Rijnstraat. Vorige zomer heeft de
gemeente geld beschikbaar gesteld
voor aanpassing van de gevaarlijke
verkeerssituatie. Op 27 november
2018 hield de gemeente een inspraakavond voor buurtbewoners.
Ongeveer vijftien direct omwonenden waren aanwezig. De reacties op
de voorgestelde aanpassing van de
bocht waren positief. De vijf verbeterpunten van het actiecomité en de
omwonenden zijn door de gemeente meegenomen in het definitieve
ontwerp van de nieuwe bocht.  
Verbeterpunten
Op de overzichtsfoto is zichtbaar
hoe de nieuwe bocht eruit komt te
zien. Het actiecomité heeft vooral
geijverd voor een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers
en voor het terugdringen van de
snelheid waarmee voertuigen de
bocht nemen.

Wijkkrant niet
in de bus gekregen?
Is de wijkkrant niet bij u
bezorgd tussen 21 en 26 juni ?
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

De andere verbeterpunten waren:
het voorkomen van het afsnijden
van de krappe bocht, het voorkomen van haaks parkeren op de
Rijnstraat vlak voor de bocht en
het groter maken van de ruimte
voor fietsers en auto’s die naast
elkaar door de bocht moeten. Op
de overzichtsfoto staat met cijfers
aangegeven op welke plekken er
verbeteringen plaatsvinden. Bij elk
cijfer staat een korte uitleg.
Wanneer de aanpassing van de
bocht precies begint kan Rens van
Zwieten, verkeerstechnisch ontwerper bij de gemeente Den Bosch nog
niet zeggen. ‘We zijn begonnen
met het maken van het bestek en
de uitvoeringstekeningen. Op een
aantal onderdelen moeten we nog
onderzoek doen. Dat zijn echter
standaardprocedures. Dit betreft
de drie parkeerplaatsen die weg
moeten bij het Rivierenplein en het
effect van het opschuiven van de
rijbaan.
Ook zal nog worden gekeken of het
noodzakelijk is om parkeervakken
direct na de bocht op de Geulweg
te maken. Verder moet er nog een
boom en een container verdwijnen

Uitleg Overzichtsfoto
1. Zogenaamde ‘middeneilanden’. Voetgangers en fietsers krijgen voldoende ruimte om veilig te wachten
op de middenberm tijdens het oversteken.
2. Door ‘eilanden’ in het midden van de weg wordt het onmogelijk de bocht af te snijden
3. De aanpassing van de bocht dwingt auto’s hun snelheid te verlagen.
4. Parkeerplaatsen direct voor de bocht worden verwijderd.
5. Meer ruimte voor auto’s en fietsers. Aan de westkant komt een gescheiden fietspad in de bocht.

of verplaatst worden. Voor de zomervakantie wil ik dat het duidelijk
is wanneer we met de uitvoering
kunnen starten. Dat zal wel nog in
2019 zijn. Daar gaan we nog steeds
van uit.’

Goed nieuws dus voor de actiegroep en alle volwassenen en
schoolkinderen die dit verkeerspunt
vaak moeten passeren. En een mooi
voorbeeld van een burgerinitiatief
en het op een goede manier oppakken door de gemeente l

Comité ‘Annapark Groen’ informeert Gemeenteraad
In de wijkkrant van februari 2019
schreven we over het plan van de
gemeente om appartementen in
het Annapark te bouwen. Ondertussen heeft een aantal bewoners
zich verenigd in ‘Annapark Groen’
om de gemeente tot andere gedachten te brengen. Hoe staat het
daarmee?

D

e petitie die in februari
2019 is gestart, heeft 400
handtekeningen opgeleverd en is aangeboden
aan de raad. De petitie laat zien
dat er weinig draagvlak is voor de
plannen onder omwonenden. Dat
erkende wethouder Geers dan ook.
Namens de omwonenden van het
Annapark heeft Andre Sluyter in
april de raad geïnformeerd over
de bezwaren tegen het bouwen
van appartementen op het huidige

voetbalveld in het Annapark.
Een motie, ingediend door De Bossche Groenen leverde dertien stemmen voor en zes stemmen tegen op.
De rest wilde eerst de extra informatie van de gemeente afwachten.
Onder andere de vraag welke ecologische maatregelen er genomen
moeten worden om wel te bebouwen. Dat is een bijzondere vraag als

er vijftien meter verderop een bosje
is dat om ecologische redenen niet
bebouwd mag worden… Kortom,
er is nog werk aan de winkel. Na
de zomervakantie gaat het comité
‘Annapark Groen’ aan de slag om
raadsleden verder te informeren en
te laten zien dat het Annapark voor
jong en oud te belangrijk is om
bebouwd te worden. l

Op zoek naar
ingebonden wijkkranten 1986-1989
Wijkkrant Oost bestaat dit jaar
veertig jaar. In de volgende
wijkkrant gaan we hier aandacht aan besteden met een
extra dik nummer.
We blikken dan terug op die
lange en soms roerige periode.
In alle nummers uit de afgelopen veertig jaar is namelijk ook
de ontwikkeling van de wijk
Oost vastgelegd. Ter voorbereiding zijn we in alle oude wijkkranten gedoken (meer dan
300 kranten) en we hebben we
al veel plezier gehad bij het
teruglezen.
Een aantal jaargangen van de
krant is in boeken ingebonden.
Een van die boeken zijn we
kwijt. Dit boek bevat de jaren
1986 tot en met 1989. Weet
iemand dit boek te vinden?
Of hebt u nog complete jaargangen thuis? Laat het ons
weten via redactie@wijkkrantoost.nl l
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Wijknieuws

Nieuwe vacaturebank Galant

Doet u mee met
Burendag?

In juli 2019 stopt de website Platform073. Organisaties en vrijwilligers moeten elkaar natuurlijk blijven vinden. Daarom lanceert Galant
in juli een nieuwe vacaturebank
voor vrijwilligerswerk. De nieuwe
vacaturebank op www.galant.nl
krijgt betere zoekfuncties, om nog
sneller de vacature van je dromen
te vinden. Ook is er meer aandacht
voor korte klussen: vrijwilligerswerk
voor één of meerdere dagen of een
korte periode. Vrijwilligers kunnen
zich aanbieden via een profiel met
hun talenten, dat ze zelf aan en uit
kunnen zetten. l

Dit jaar valt Burendag op vrijdag
27, zaterdag 28 en zondag 29
september. Het is een dag waarop
u met uw buurtgenoten gezellig
samen kunt komen en waarbij u
iets leuks kunt doen voor en met
elkaar. Het is de vijftiende keer
dat Burendag in Nederland wordt
georganiseerd. Het Oranje Fonds,
Douwe Egberts en Vrijwilligersnetwerk Galant ondersteunen u daar
graag bij. Vanaf half juni tot half
augustus kunt u een bedrag tot
350 euro aanvragen bij het Oranje
Fonds wanneer u Burendag op 27,
28 of 29 september viert. Bekijk de
voorwaarden voor particulieren

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

29 september eerste
lustrum hostel van
Broeckhovenlaan

‘Burendag 2017’

en organisaties op de website van
Burendag. l
U kunt uw activiteit vanaf eind
juni aanmelden op www.burendag.

nl. Iedereen die voor 1 september
een activiteit aanmeldt, ontvangt
een Burendag feestpakket.
Tips en inspiratie kunt u vinden op
de site van Burendag l

Buurtbewoners enthousiast
over de Buurderij’
Rechtstreeks zuivel, brood, vlees,
groenten en andere producten
kopen van lokale boeren zonder
dat je zelf stad- en land hoeft af
te reizen? Dát kan wekelijks bij
Buurderij Den Bosch bij buurttuin de Graafse Akker. ‘Buren’
kunnen elke week via de website
https://boerenenburen.nl/ een
boodschappenlijstje samenstellen,
online betalen en hun bestelling
vervolgens elke woensdag ophalen van 16.30 uur tot 18.30 uur op
buurttuin de Graafse Akker.

B

uur Caroline vindt dit een superconcept. ‘Je koopt direct
bij de boer, meestal kleine
ondernemers. Dat spreekt mij
enorm aan. Je kunt alles aan hen
vragen. Bovendien staat op het etiket van het product precies wat er
in zit.’ Door inkopen te doen bij de
Buurderij wil Caroline een bijdrage
leveren aan een beter klimaat: ‘We
kunnen niet doorgaan met wat
we nu doen. We zijn het aan onze
kinderen verplicht om de aarde in
goede staat achter te laten.’

Buur Ellen noemt de Buurderij een
‘te gek initiatief’. ‘De boeren bepalen de prijs en niet de supermarkt.
Het is heerlijk boodschappen doen
zonder portemonnee. Je wordt zo
niet verleid om andere producten te
kopen omdat je bijvoorbeeld honger hebt. Je hoeft niet te wachten
bij de kassa. Het is heel relaxed om
langs de tafeltjes van de boeren en
producenten te gaan en je boodschappen op te halen. De producten
zijn gewoonweg heel goed.’ Tot slot
prijst Ellen de geweldige service
van de Buurderij aan: “Twee weken
geleden was ik vergeten mijn boodschappen op te halen. Bellen ze me
op om dat te melden!’
Wil je kijken of je ook zo enthousiast kunt worden over de Buurderij?
Bekijk het wekelijks variërende
aanbod van Buurderij Den Bosch op
https://boerenenburen.nl/. Of kom
een keer naar de Graafse Akker,
Mgr. van Roosmalenplein 32 (naast
het parkeerterrein van AH). Tot
buurts op Buurderij Den Bosch. l

Het hostel aan de van Broeckhovenlaan bestaat 5 jaar. Dat willen
we eind september vieren. Vier jij
met ons mee? In mei 2014 opende
het hostel zijn deuren voor dak- en
thuislozen met verslaving- en psychiatrische problemen.
Wij willen dit jubileum graag met
de gehele buurt op feestelijke wijze
vieren. Dit festijn zal plaatsvinden
op 29 september 2019 van 13.00 tot
en met 15.00 uur. Wij zouden het
leuk vinden als u dit eerste lustrum
met ons mee viert.
Omdat wij deze feestelijke gelegenheid graag met u samen willen
vieren zijn wij op zoek naar wijkbewoners die het leuk vinden om
ons hierbij te helpen. Denk aan muziek, activiteiten, eten en drinken,
kraampjes, workshops? Denkt u
met ons mee? Neem contact op met
coördinator Mandy Verkooijen en/
of Sylvia Stolzenbach woonbegeleider hostel via 073-6899001 l

Samen eten met een
stadsgenoot?
Dat kan nu! Wekelijks kun je in de
Brasserie van Antoniegaarde gratis
komen eten. Hoe dan? We zijn voor
alle dagen op zoek naar bewoners
uit ’s-Hertogenbosch die meerdere
bewoners van hun appartement
naar de brasserie begeleiden.
Vanaf 16.30 ga je de bewoners ophalen. Dan ga je met z’n allen eten
en breng je hen na de maaltijd weer
terug naar het appartement.
Wil je meedoen? Schrijf dan een
mail naar vrijwilligerswerk@vanneynsel.nl l

Nieuwe vestiging
Hoepelman Kappers
Oost

H
Kunstmarkt Oosterhoeve

Colofon

Op vrijdag 21 juni organiseren we 13 tot 16 uur een kunstmarkt, georganiseerd door een ‘gedichtendagcollectief’
en op 16 juli een voorleesochtend voor kinderen door de
Stadsbieb. Graag zien wij u op een van deze activiteiten,
of op een gewone dag.l
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oepelman Kappers Oost
aan het Mgr. van Roosmalenplein verhuist naar de
hoek tegenover de supermarkt van Albert Heijn. Martijn de
Kruijf van Hoepelman Kappers: ‘De
Action, waar wij nu naast zitten, wil
graag verder uitbreiden. Gelukkig
was er een aantrekkelijke en veel
lichtere plek vrij op de hoek. We
krijgen er nu tien vierkante meter
bij. De inrichting wordt modern
en klimaatvriendelijk maar de
sfeer blijft zoals ie was: gezellig
en toegankelijk. Wij zijn de kapper
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voor iedereen.’ Vanaf dinsdag 18
juni is de salon geopend. Dit jaar
is ook in een ander opzicht bijzonder voor Hoepelman Kappers. Deze
vertrouwde naam in Den Bosch en
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omstreken bestaat vijftig jaar. Het
jubileum wordt het hele jaar door
gevierd met aantrekkelijke en verrassende aanbiedingen.l

Uiterste inleverdatum kopij
Nummer 99, 2 september 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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Iedereen telt mee.

Afscheid van Nelly van de Ven
door Mariet Paes
Iedereen telt mee! Dat was de lijfspreuk van Nelly van de Ven. Zij
werkte vanaf 1983 in Den BoschOost en velen kennen Nelly onvermoeibaar werkend voor ‘haar’
mensen. Op 12 april j.l. overleed
Nelly. Ben, haar man, overleed
een dag later. Ze werden beiden
in hun laatste weken liefdevol
thuis verzorgd door hun dochters,
schoonzonen en kleinkinderen.
Nelly en haar man waren al langere tijd ernstig ziek en zorgden
voor elkaar. Twee jaar geleden
leek Nelly na een operatie weer
goed op te knappen. Tegen alle
verwachtingen in kwam ze gewoon weer werken in Wijkwerkplaats Oost. Ze nam wel wat gas
terug en zocht iemand naast haar.
Tineke was er al en Jeannette
kwam erbij. Nelly bleef iets vaker
thuis om haar man te verzorgen
maar was nog elke week een
paar dagdelen te vinden in de
Wijkwerkplaats. Ze hield daar de
touwtjes in handen, zoals iedereen al die jaren gewend was.

N

elly solliciteerde in 1983
naar een functie in
buurthuis De Oosthoek.
Zij combineerde haar
werk als buurtopbouwwerkster met
het woonwagenwerk. Vanaf die
tijd heeft ze steeds in Oost én voor
het woonwagenwerk gewerkt. Na
haar pensioen bleef ze vrijwillig
werken in de Oosthoek en later in
Plein Oost. Nelly werkte al die jaren
nauw samen met Jo van de Zande,
beheerder van de Oosthoek en Piet
Willems van het Welzijnsproject
Oost. Ze waren maatjes, hoewel ze
het niet altijd met elkaar eens waren. Nelly en Jo hebben veel bereikt
in de integratie van activiteiten
voor wijkbewoners en woonwagenbewoners. Nelly organiseerde
eveneens lees- en schrijfgroepen
voor de woonwagenbewoners in de
Oosthoek Later ook voor de Roma
en Sinti.
Vechtlust
Eind jaren tachtig gingen alle
contracten van het Welzijnsproject
over naar Divers. Dat was moeilijk
voor veel mensen en ook voor Nelly.

Eind jaren negentig dreigde ze
als woonwagenwerkster bij Divers
ontslagen te worden maar daar stak
de toenmalige wethouder Evelien
van Onck een stokje voor. Nelly was
handig in het leggen van contacten met politici en wethouders als
zaken niet zo gingen zoals ze wilde.
Dan kwam haar vechtlust boven en
die heeft ze vele keren aangesproken. Buurthuis de Oosthoek kwam
vaker voor hete vuren te staan.
Het buurthuis moest In 1992 plaats
maken voor nieuwbouw. Door
protestacties vanuit de wijk kwam
er echter een gloednieuw buurtcentrum. In 2011 was de Oosthoek financieel niet meer rendabel. Diverse
groepen van de Oosthoek verkasten
naar het leegstaande schoolgebouw
aan de Broeckhovenlaan. Daar
ontstond een alternatieve Oosthoek
met vooral veel activiteiten voor
ouderen en mensen met een beperking. Nellie bleef vechten voor het
voortbestaan van deze ruimte voor
kwetsbare buurtbewoners en wist
zich gesteund door enkele ‘oude
getrouwen’ zoals Klaas Smits en
Toon Kerkhof.

Spin in het web
Bij alle activiteiten in de wijkwerkplaats was Nelly de spin in het
web. Bij de organisatie en bij het
ondersteunen van mensen die persoonlijke problemen hadden. Nelly
rustte niet voordat die opgelost
waren. Hoeveel Nelly betekende
werd zichtbaar op donderdagmiddag 21 maart. Nelly was al bedlegerig, maar wilde graag afscheid
nemen. Haar dochters regelden de
wensambulance, die Nelly naar de
Wijkwerkplaats bracht. De grote
zaal zat vol met alle vrijwilligers.
De accordeons speelden Nellies
lievelingsmuziek. Er waren bloemen
en afscheidscadeautjes. Nelly werd

door Klaas Smits in haar rolstoel
langs alle mensen gereden om persoonlijk afscheid te nemen. Het was
een emotioneel en indrukwekkend
afscheid.
Tijdens de avondwake voor Nelly en
Ben in de kerk in Heesch, vertelden
dochters Bernadette en Saskia het
verhaal van twee mensen die zich
op een ongelofelijke manier hun
hele leven hebben ingezet voor de
kwetsbare medemens. De crematie was de dag erna in besloten
kring. ‘De tijd heeft ze ingehaald,
wat zullen we ze missen!’ stond
op de rouwkaart. Dat geldt in het
bijzonder voor de mensen van de
Wijkwerkplaats Oost. l

Gezocht: Verhalen, tegels, bouwmateriaal en bouwers

O

p de plek van voormalig buurthuis de Patio
bouwen buurtbewoners de komende twee
jaar een nieuwe plek voor en van
de buurt. Dit nieuwe buurthuis
is onderdeel van Boschgaard.
Behalve het buurthuis worden ook
negentien sociale huurwoningen
gebouwd. De huidige bewoners
van de Patio zijn de kartrekkers

van dit project. Eind augustus
start de bouw van een wijkwerkplaats. Daarvoor is de hulp van
buurtbewoners nodig! We zoeken
verhalen, tegels, bouwmateriaal
en bouwers
Tegels en bouwmateriaal
Hebt u tegels van 30 bij 30 cm in de
tuin liggen? Wij komen ze graag
omruilen voor leuke planten. Met

alle tegels zijn wij geholpen. Van
deze tegels wordt de basisplint
gemetseld waarop de rest van het
houtskelet en de stroleemconstructie van de wijkwerkplaats komt te
staan. De nieuwbouw wordt zoveel
mogelijk gebouwd met tweedehands bouwmaterialen.
Dit is duurzaam en goedkoper. Op
de website staat onze boodschappenlijst. Hebt u iets liggen of heeft

Vertelavond: verhalen uit de Patio
Op dinsdag 25 juni vindt er van 19.30 tot 21.00 een vertelavond plaats op de Patio. We willen herinneringen
ophalen uit de tijd dat de Patio nog een buurthuis was. Deze verhalen worden opgeschreven en hiermee vastgelegd voor de toekomst. We willen de verhalen namelijk gebruiken als inspiratie voor de bouw en inrichting
van het nieuwe buurthuis. Het zou leuk zijn als het verleden een plekje krijgt in het heden. Wij zijn bijvoorbeeld
erg benieuwd naar een flyer die genoemd is in het archief. Als je een trouwfeest organiseerde in de Patio zou je
een gratis bruidstaart krijgen. Kent u mensen die hun trouwfeest hebben gegeven in de Patio? Hoe smaakte de
taart? Verder zijn we benieuwd naar mooie herinneringen en anekdotes. Dus heeft u wat te vertellen, kom op 25
juni naar de Patio. Aanmelden mag maar hoeft niet, bij buurt@boschgaard.nl l

1. ‘Broeden’ 2 13 in het nest, 3 niet uitgebroed en 4 een zwaantje over.

Zwanen aan de Oosterplas
Aan de voorkant van de Oosterplas broedde dit jaar weer een
zwaan. Onder grote belangstelling van pappa zwaan en opvallend veel buurtbewoners. Hoeveel eieren zouden er zijn? Toen
mamma zwaan even een vleugel opzij deed was het te zien. Na
lang wachten kroop het eerste zwaantje uit het ei. Helaas waren
een aantal eieren niet uitgebroed. Slordigheid of wat anders?
Dus bleef het maar bij één jonkie dat ijverig achter zijn beide
ouders aanzwemt over de Oosterplas. l

u een goede tip? Denk aan houten
balken, 30 bij 30 cm stoeptegels,
plaat en isolatie materiaal.
We bouwen de wijkwerkplaats als
eerste om daarmee een ruimte te
hebben om de inrichting voor de
rest van de buurtgerichte ruimtes
mogelijk te maken. De werkplaats
wordt een houtskeletconstructie met strobalen voor de isolatie

en leemstuc op de muren. Dit is
gemakkelijk en heel leuk om te
bouwen. Het is wel veel werk. Vanaf
eind augustus starten we. Kom je
ons helpen?
Meer info: www.boschgaard.nl
vragen, tips, verhalen, meedoen?
buurt@boschgaard.nl l

C
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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Koningsspelen. Het was een mooie
ochtend om heerlijk te sporten en
de vakantie in te luiden. Het liedje
Pasapas is goed meegedanst door
alle kinderen!

Mededelingen vanuit ´S-PORT:
Rugbytoernooi
Woensdag 10 april bleek een fantastische dag te zijn voor een spelletje
rugby. Op het prachtige rugbyveld
van The Dukes vond een rugbytoernooi plaats voor de groepen acht van
de volgende basisscholen: BS Oberon,
de Aquamarijn, BS Kameleon, BS het
Rondeel, BS Driestroom, BS Vlindertuin en BS de Beekman. Door de scholen in alle teams te mixen, ontstond
er een mooi samenwerkingsverband
tussen de leerlingen van de verschillende basisscholen. Dankzij de inzet
van rugby vereniging The Dukes, alle
hulpouders en alle docenten, is er
voor ruim 200 leerlingen een leuk en
sportief toernooi georganiseerd.
Uiteraard hopen wij er volgend jaar

weer een geslaagd toernooi van te
maken.
Straatvoetbal
Op woensdag 17 april waren de
voorrondes voor het straatvoetbaltoernooi. Met dertien deelnemende
jongensteams en vijf deelnemende
meidenteams was het weer een groot
succes. Er werd flink gestreden om
de eerste en tweede plaats. Bij de

jongens zijn ‘FC Knaki’ en ‘De Joekels’
door naar de finale. Bij de meiden zijn
‘Power’ en ‘IJzeren Kind meiden’ door
naar de finale. De finale is woensdag
19 juni gespeeld op de parade in de
binnenstad van Den Bosch.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hebben veel
scholen in Den Bosch meegedaan
aan het Koningsontbijt en de

Baggerloop
Op vrijdag 21 juni organiseert
‘S-PORT samen met zeilvereniging Oosterplas de Baggerloop.
1500 kinderen en jongeren van de
basisscholen en een aantal middelbare scholen uit Den Bosch gaan
meedoen. De Baggerloop is een
uitdagend parcours rondom de
Oosterplas. De kinderen komen obstakels tegen zoals: touwklimmen,
door het water, de zeepbanen, de
indianenbrug, de apenhang, vlotten, strobalen enzovoort.
Bossche Gezondheidsweek
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 activiteiten aan waar de
kinderen aan mee kunnen doen.
Het thema tijdens de Gezondheidsweek is: Wat hoort waar? Het
gaat over scheiden en verspilling
van voedsel. De Gezondheidsweek
wordt afgesloten met de welbekende super gave Baggerloop op
vrijdag 21 juni! l

Help je basisschool en wordt
natuurouder
De afgelopen jaren heeft het IVN
Den Bosch e.o. al 87 natuurouders
opgeleid. Met de natuuroudercursus leidt het IVN (groot) ouders
op om leraren basisonderwijs te
ondersteunen.

D

e eerstvolgende cursus start
op donderdag 4 september 2019 en bestaat uit
zeven bijeenkomsten: drie
woensdagavonden van 20.00-22.00
uur en vier buitenactiviteiten op
zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur met natuurpaden en bekijken
van waterdiertjes en vogels.De data
zijn: (binnen) 4 en 18 september en
2 oktober en (buiten) op zaterdagochtenden 14 en 28 september, 12
oktober en 9 november.

Koningsdag
Hinthamerpark
Al meer dan 25 jaar is Koningsdag (dat natuurlijk eerst
Koninginnedag heette) op het
veldje aan de Kamperfoeliestraat
in het Hinthamerpark voor veel
kinderen en volwassenen de
leukste dag van het jaar. Het
zeer gevarieerde programma
loopt van ’s-ochtends vroeg tot
’s-avonds laat en is al jaren nauwelijks veranderd. Voor slecht
weer is niemand bang want
er is een grote tent, waar heel
veel mensen in kunnen. Aan een
succesformule moet je dus niet
tornen. Niemand in deze wijk wil
dat. Angeline Swinkels maakte
als ‘hoffotografe’ bijgaande
foto’s. l

O

Vrijdag 12 april hebben we onze
jaarlijkse sportdag gehad. Vol
enthousiasme gingen de kinderen
aan de slag met diverse sport- en
spelactiviteiten. Samenwerken
en behendigheid stonden hierbij
centraal.
Groep acht van Het Rondeel is al
een tijd geleden begonnen met het

oefenen voor de musical. De musical heet: Bende op de camping! De
kinderen doen enorm hun best en
kennen de tekst al uit het hoofd! De
liedjes zijn ook al goed geoefend,
en de kinderen van groep acht zullen de liedjes van de musical ook
gaan zingen voor de bewoners van
de Grevelingen. Een leuke generale
repetitie!
Dit jaar zijn we met de hele school
naar Burgers Zoo op schoolreis
geweest. Met drie bussen zijn we
op 9 mei naar Arnhem vertrokken.
Wat hebben de kinderen die dag
veel dieren gezien én lekker kunnen
spelen in de speeltuinen!
Alle groepen van het Rondeel heb-

ben dit schooljaar een bezoekje
gebracht aan de Grevelingen. Leuk
voor de kinderen én de bewoners
van de Grevelingen!
De afgelopen periode hebben de
kleuters samen met de bewoners
paaseitjes verstopt en hebben de
groepen vijf en zes samen met de
bewoners geknutseld.
Vanaf de meivakantie zijn we bezig
om het gebouw duurzamer te
maken. Er is nieuwe energiezuinige
verlichting aangebracht en we hebben nieuwe afvalbakken, waardoor
we afval kunnen gaan scheiden. Een
mooie investering in de toekomst!

Ook vindt u informatie op http://
www.ivn-s-hertogenbosch.nl l

Inzamelactie
door jongeren
Ook dit jaar wordt er weer een
festival georganiseerd vanuit
het jongerenwerk van Powerup073. Op 8 september zal er
een groot feest plaatsvinden
op de Markt in Den Bosch.

W

Nieuws van het Rondeel

p dit moment zijn we volop
bezig met de afronding
van het schooljaar. Rapportgesprekken, kennismaken met je nieuwe klas en natuurlijk ook al de voorbereidingen
voor het komende schooljaar. De
afgelopen periode hebben we weer
veel leuks gedaan op het Rondeel!

Voor meer informatie of voor
aanmeldingen kan men een e-mail
sturen naar de coördinator van de
IVN werkgroep School en Natuur:
Jaco Wijsman natuuroudercursus@
ivn-s-hertogenbosch.nl of direct
telefonisch contact opnemen op
06 19966759.

Uw kind inschrijven op
onze school
Bent u geïnteresseerd in onze
school? Kom dan zeker eens langs
voor een kennismaking en rondleiding op het Rondeel. Contactpersoon: Martha Rovers
Mailadres: info@hetrondeel.nl
Telefoon: 073-8511333
Voor een kijkje op de website kunt u
kijken op: www.hetrondeel.nl
Of volg ons op Facebook: www.
facebook.com/BSHetRondeel l

at anders is dit jaar
is dat de jongeren
van tevoren geld
gaan inzamelen
voor verschillende goede doelen.
Het goede doel waar wij vanuit
Zuidoost voor gaan inzamelen
is het AZC in Grave. De komende
tijd zullen er verschillende
inzamelingsacties bedacht en
uitgevoerd worden door de jongeren. Deze inzamelingsacties
vinden plaats in de wijken Zuid
en Oost. U kunt ons binnenkort
in de wijk verwachten! Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Shantii Gupta,
jongerenwerker Zuid/Oost Powerup073. S.Gupta@powerup073.
nl<mailto:S.Gupta@powerup073.
nl , 06-21689018. l
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Buurtpicknick in de Pluktuin
door Tjeu Cornet

B

en je nieuwsgierig wat er
allemaal groeit en bloeit
in de Pluktuin de Vliert?
Kom dan op zondag 23 juni
naar de picknick op de Pluktuin De
Vliert, bij de rotonde aan de Graafseweg, onder aan de trappen. Neem
de kinderen mee en ook wat te eten.
Maak tijdens de picknick kennis
met buurtgenoten. Maar ook met
de bomen, planten en dieren in dit
beschutte stukje stad. Kijk eens wat
hier allemaal voor lekkers groeit.
Wil je bomen leren snoeien? Of
weten welke wilde kruiden je kunt
eten? Kom, kijk en probeer!
Pluktuin De Vliert ligt al zo’n vijf
jaar verscholen onderaan de trappen tussen het Sportiom en stadion
De Vliert. Op deze rustige plek
gaat de natuur bijna ongestoord
haar gang. De fruitboompjes van
toen hebben zich ontwikkeld tot
volwassen exemplaren die ieder
jaar vrucht dragen. Appels, peren,
pruimen, bessen, kweeperen, noten

Nieuws van de
Zonnebloem afdeling Oostelijke Zon

Informatie over eikenprocessierups
De GGD heeft een speciale website
gemaakt met informatie over de
eikenprocessierups.
De haren van deze rups kunnen
voor vervelende klachten zorgen.
Op de website vindt u onder andere
antwoorden op vragen als:

De Zonnebloem is er
voor mensen
met een lichamelijke beperking.
Als het werk van de Zonnebloem
je aanspreekt en je zou graag
vrijwilliger bij ons willen worden, bel dan eens met Jeanne
van Teeffelen, 073-613 8936 of
Ria de Kock 073-6142 600. l

25 jaar VPTZ

V

rijwilligers Palliatieve en
Terminale Zorg (VPTZ)
’s-Hertogenbosch biedt
ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis
willen sterven en aan hun mantelzorgers. In 2018 verleenden de 35
geschoolde vrijwilligers van VPTZ
’s-Hertogenbosch e.o. ruim 2500
uur zorg. De behoefte aan deze zorg

Hoe kan ik contact met
brandharen voorkomen?
Waar kan ik last van krijgen en hoe
moet ik mijn klachten behandelen?
Waar kan een dier last van krijgen
en wat kan ik doen?
De informatie vindt u op:
www.oakie.nl l

De tiende Zomerschool komt er aan!

en mispels zullen er dit najaar weer
overvloedig zijn. En ook deze zomer
hangen de wilde bramenstruiken weelderig vol sappige zwarte
vruchten. Op 23 juni kun je alles
zien en horen over het leven in de
Pluktuin. Maar we maken het vooral
gezellig. Ontmoet je buurtgenoten en de mensen die de Pluktuin
onderhouden. Reik elkaar de hand.
Deel ideeën en je zelf meegenomen
eten en drinken. Je bent welkom
vanaf 12 uur. l

Van 8 tot en met 26 juli wordt
de tiende editie van de zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch gehouden. Er zijn bijna
honderd activiteiten.

O

ok dit jaar natuurlijk het
dagje uit met de bus.
Dankzij veel sponsoren
kunnen we deze dag
voor slechts 45 euro aanbieden
en iedereen de kans geven mee te
gaan. Op woensdag 17 juli gaan
we naar de Biesbosch, inclusief
lunch, boottocht en diner.
Onze slotmiddag is ook altijd
gezellig en druk.

Resto van Harte in De Grevelingen

Dit jaar mogen we gaan genieten
van gynaecologe, Mieke Kerkhof die heerlijke anekdotes kan
vertellen. Het programma is te
vinden op www.sasdenbosch.nl
onder het kopje “Zomerschool” .
Papieren programmaboekjes lig-

gen bij de bibliotheken, buurtcentra, wijkpleinen en in de Stolp
aan de Rijnstraat. Dit jaar ons
nieuwe thuishonk. De belangstelling is groot. Op tijd inschrijven
is dan ook aan te raden. l

Creatieve activiteit in De Biechten
Een groep van acht tot tien deelnemers is elke dinsdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur aan de slag met creatieve activiteiten. Deze groep
was eerst vooral bedoeld voor mensen met psychische kwetsbaarheid
maar is nu uitgebreid met andere wijkbewoners.

W

e hebben een gezellige Paasbrunch
gehad voor 58 gasten
van onze afdeling.
De broodjes voor
deze lunch werden gesponsord
door bakker van Keulen. Toen de
gasten binnen kwamen waren de
tafels al gedekt zodat men zelf de
broodjes kon smeren. Vooraf was
er echter een heerlijk pasteitje.
Tijdens deze Paasbrunch hebben
we een tombola gehouden met
een aantal leuke prijsjes. Daarna
nog een frisdrankje, een biertje,
wijntje of advocaatje! Toen was
de middag weer om. We hebben
veel leuke
reacties gehad op deze
activiteit. In
september
gaan we weer
een spelletjesmiddag
organiseren.

5

O

ok mensen uit Den Bosch Oost zijn van harte welkom. De groep
staat open voor mensen die meer sociaal contact willen en in
clubverband creatief bezig willen zijn. Naar eigen behoefte en
interesse. Denk aan tekenen, schilderen, naaiactiviteiten, natuurstukjes maken, of ook een gezelschapsspel op zijn tijd. De groep wordt
begeleid door drie enthousiaste vrijwilligers. Zij krijgen ondersteuning van
medewerkers van Reinier van Arkel en Farent, wanneer zij dit nodig vinden.
Er wordt een bijdrage van 3 euro per middag gevraagd voor materiaalgebruik en een kop koffie of thee.
Er zijn weer plaatsen beschikbaar. Ben je geïnteresseerd! Loop gerust op
dinsdagmiddag even binnen bij De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, of
neem contact op met Teddy Tempelmans,
06 - 215 97 165 | 088 – 023 75 00
teddytempelmans@farent.nl | www.farent.nl
Aanwezig: ma, di, wo en do l

R

esto VanHarte is een buurtrestaurant met betaalbare
en gezonde driegangendiners. Iedereen, jong en oud,
is welkom. De restaurants worden
opgezet en begeleid door een klein
team van professionals, maar drijven op de inzet van vrijwilligers.
Iedere laatste dinsdag van de
maand opent Resto van Harte haar
deuren in De Grevelingen. De bijdrage voor het diner is zeven euro
en vier euro voor kortingsgasten.
Kinderen betalen de helft. De inloop
is om 17.30 uur. Het diner start
om 18.00 uur. Graag van tevoren

neemt toe. Vooral voor de nacht.
Het blijkt echter dat mensen de
hulp van VPTZ regelmatig te laat
inroepen. Vaak komt dit omdat
er toch een taboe heerst op hulp
inroepen. Of dat mensen helemaal
niet weten dat er een organisatie is
als VPTZ met deskundige en betrokken vrijwilligers. VPTZ werkt nauw
samen met professionele thuiszorgorganisaties en wordt gewaardeerd
als deskundige en betrouwbare
partner.

reserveren via www.restovanharte.
nl of bel 0900 900 3030 maandag
tot en met vrijdag tussen 9 en 12.30
uur (35 cent/gesprek), Wilt u zeker
zijn van een plek? Reserveer dan zo
snel mogelijk.
In april organiseerde Resto VanHarte de wedstrijd voor het lekkerste
én gezondste driegangendiner van
Nederland. Alle lokale restaurants
konden hun meest veelbelovende
recept indienen bij een deskundige
jury. Het team Den Bosch zit in de
finale! Binnenkort wordt bekendgemaakt wie de winnaar wordt. l

Dit jaar staat bestaat VPTZ ’sHertogenbosch e.o. 25 jaar. Op 29
augustus aanstaande wordt een
jubileumlezing georganiseerd voor
iedereen die geïnteresseerd is. Ook
is op www.vptzregiodenbosch.nl
een film te bekijken, die laat zien
hoe de organisatie te werk gaat.
Wie behoefte heeft aan ondersteuning, kan 24 uur per dag, 7 dagen
per week contact opnemen met
nummer 085-0025310 l.
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Activiteiten Buurthuis Graafsewijk Noord

Vaste groepen:
Maandag
18.30u – 19.30u
Steps 		
Volwassenen
Maandag
19.30u – 20.30u
Salsa Dansgroep 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 voor 50+
Maandag 13.00u – 14.00u Gym
Maandag 14.00u – 15.00u Gym

Dinsdag 11.00u – 12.00u Yoga
Tegemoetkoming in de kosten
In veel gevallen kunt u een deel van
uw contributiekosten terug ontvangen via uw ziektekostenverzekering. Als uw inkomen niet hoger
is dan 110% van de bijstandsnorm,
komt u eventueel in aanmerking
voor bijzondere bijstand.
Binnen de groepen zijn nog enkele
plaatsen vrij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt
Sport en Bewegen
073: 615 97 77

Activiteitenkalender Wijkcentrum De Stolp
Rommel-/Jaarmarkt
18 augustus 2019
Werkgroep Graafsewijk Noord
opent haar seizoen weer met
een rommel- jaarmarkt op de
schoolpleinen aan de Lucas van
Leijdenstraat met o.a.: 75 kramen,
verschillende activiteiten voor de
jeugd, het Rad van Avontuur en
live-muziek. Noteer alvast in uw
agenda:
Zondag 18 augustus a.s.
van 11.00 – 17.00 uur
Speelplaatsen Lucas van Leijdenstraat
wgn@home.nl l

Activiteiten Graafse Akker
Vakantieweek
Van 7 tot14 juli vindt op de Graafse
Akker de vakantieweek plaats. In
de middag zijn er kinderactiviteiten
en ‘s avonds is er een programma
voor volwassenen. Het beloofd een
avontuurlijke week te worden. We
zijn nog op zoek naar programma
onderdelen. Kom jij ons leren
dansen, zingen, haarvlechten, vuur
maken, spannende verhalen vertellen of een speurtocht uitzetten? Er is
ruimte voor de meest uiteenlopende
activiteiten voor jong en oud.
Elke avond kun je mee eten. Er
wordt natuurlijk gekookt met
groentes van de Graafse Akker. Voor
elke maaltijd wordt er een kookteam samengesteld. Kom jij een
avondje (helpen) koken?
Tijdens de vakantieweek wordt er
ook gekampeerd op de Graafse
Akker. Wil jij ook komen kamperen?

Open repetitie op
5 september!
Altijd al willen zingen? Kom
naar ZingDan! ZingDan is
een Knipkaartkoor. Je betaalt
40 euro voor vijf keer en je
bepaalt zelf wanneer je wel
of niet gaat zingen. Hierdoor
zingt ZingDan iedere keer in
een andere samenstelling, iedere keer met andere stemmen
bij elkaar en toch klinkt het
altijd goed samen!

E

lke 1e en 3e donderdag
van de maand repeteert
ZingDan in De Biechten
in Hintham van 20 tot 22
uur. Op 5 september is er een
speciale Open Repetitie waar
je een keertje gratis mee kunt
doen. Je hoeft geen noten te
kunnen lezen
Wilt u meer informatie over dit
bijzondere koor dat bewust geen
optredens geeft? Stuur even een
mailtje naar zingdan@hotmail.
com, dan komt dat vanzelf
goed. Ineke van der Velden of
Karli van Veen, twee van de
oprichters, zorgen ervoor dat je
binnen de kortste keren weet hoe
je onderdeel kunt worden van
ZingDan! l

Iedereen is welkom, kinderen alleen
onder toezicht van volwassenen. Er
is alleen ruimte voor tenten en er
zijn geen douche faciliteiten.
Wij vragen een vrijwillige bijdrage
voor jouw deelname aan de vakantieweek. Deze zijn voor het programma, het eten en het kamperen.
De kosten worden zo laag mogelijk
gehouden en iedereen werkt op
vrijwillige basis mee. Om de kosten
te kunnen dekken kost een hele dag
deelname, incl. avond eten, aan de
vakantieweek 10 euro per volwassene en 5 euro per kind.
Wekelijkse activiteiten op de
Graafse Akker
meewerken op de Graafse Akker:
maandag, dinsdag, woensdag van
9-17 uur, dinsdagavond van 19-21
uur en zaterdag van 10-13 uur.
Kindertuintjesclub elke woensdag

van 14:30-16:00 vanaf zes jaar en
gratis deelname
Buurderij den Bosch, lokale streekmarkt elke woensdag van 16:3018:30
Agenda:
21, 22, 23 juni: Theatervoorstelling
Oorlogstuig ‘Dansen met de vijand’
gespeeld door Theatergroep Bluv.
Bestel kaarten op
https://www.tgbluv.nl/
7-14 juli vakantieweek
30 augustus pizza-avond en brainstorm over het oogstfeest
21 september Burendag, voorbereidingen oogstfeest
28 september Oogstfeest met het
langetafeldiner
Kijk op www.facebook.com/degraafseakker/
www.degraafseakker.nl l

Nieuws van de Oosterhoeve
Op de Oosterhoeve zijn enkele nieuwe
dieren gekomen, nadat wij helaas van
oude trouwe vrienden (zoals Jip, de
koe, en de schapen Vlekje en Pien)
afscheid hebben moeten nemen.
Pientje, het ‘oma-schaap’, is zelfs
zestien jaar geworden. Bezoekers
hebben intussen kunnen kennismaken
met kalfje Rozalien. Zij krijgt er nog
een kalfjesvriendje bij, een minikoetje. Varkentje Knillis krijgt ook een
maatje. Dat is onze Kootje, een flink
grijs minivarken.
Helaas hebben we een tijd geleden
moeten besluiten om het hek bij de
konijnenheuvel af te sluiten voor
kleine en grote bezoekers. In korte tijd
verdwenen tijdens openingstijden drie
konijnen. Ze waren niet gestorven, want
dat zouden we dat gezien of geroken
hebben. Ze waren ook niet weggelopen
want dan zouden ze allemaal weg zijn
en hadden we konijnen in de buurt zien
rondlopen. Nee, we zijn bang dat ze
echt gestolen zijn. Bij veel kinderboerderijen en dierenparken is het verboden
om etensresten over het hek te gooien
voor de dieren. Dieren kunnen ziek
worden van brood of beschimmeld
eetafval. Wij van de Oosterhoeve vertrouwen er echter op, dat u voorzichtig
omgaat met wat u aan de dieren geeft.
Dat gaat al 51 jaar goed. Een enkele
keer echter niet. Zo is vorig jaar de
ezel Donkey bijna doodgegaan omdat
een mevrouw een grote hoeveelheid
brood over het hek gegooid had. Een
voorbijganger sprak haar hierop aan

MAANDAG
09.30 uur Beweeg u fit Yoga (Gemeente)
09.30 uur Gezond bewegen (van
Neijnsel)
10.30 uur Beweeg u fit Yoga (Gemeente)
10.45 uur Gezond bewegen (van
Neijnsel)
13.30 uur Bingo
19.00 uur Biljartver. de Stolp
20.00 Zumba ‘Be on Dance’
20.00 CV Spuit elluf
DINSDAG
13.30 uur Creatafel
19.00 uur Theorieles Auto (rijschool
Coenen)
20.00 uur Harmonie Cathrieux
WOENSDAG
09.15 uur Do-In Yoga
09.30 uur Samen wandelen
13.00 uur
Biljartver. ‘T wordt nooit wé
13.00 uur Fysiotherapie B Derxks
19.00 uur Do-in Yoga

19.30 uur Hengelsportver. HSV
20.00 uur Improvisatiever. Zoetelieve
DONDERDAG
13.30 uur Smartlappenkoor de Bossche Jankers
20.00 uur C.V de Mexicanen
20.00 uur Koor Voluum
VRIJDAG
09.00 uur Yoga
10.15 uur Yoga
20.00 uur C.V de Gieters
ZONDAG
11.00 uur
C.V de Vrolijke Vagebonden l

Muzikale theatervoorstelling
‘Oorlogstuig’ in première aan de Graafse Akker
Theatergroep BLUV speelt op 21, 22, en 23 juni de muzikale theatervoorstelling ‘Oorlogstuig’. Het stuk gaat over Roosje Glaser, die als
Joodse danslerares (met een dansschool in Den Bosch) de Tweede
Wereldoorlog overleefde. De première is op 21 juni, aan de Graafse
Akker in ’s-Hertogenbosch. Het jaar waarin het 75 jaar geleden is dat
Den Bosch werd bevrijd

R

oosje Glaser heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog succes als
danslerares. Ze heeft verschillende dansscholen in Brabant, tot
haar man Leo sympathiseert met de nazi’s en Roosje verraadt.
Ze komt terecht in verschillende concentratiekampen, waar ze
probeert te overleven door onder andere dansles te geven aan de officieren.
Het verhaal van Roosje wordt door een kleine groep van 15 spelers
verteld. Het beloofd een spektakel te worden en de Graafse Akker is een
prachtige locatie om dit stuk te spelen.
Zo komt Roosje weer terug naar den Bosch en dan ook nog eens vlak bij
de plek waar ze eens haar dansschool had.
Voor meer informatie: www.tgbluv.nl l

Advertentie

maar ze vond het zo leuk om haar kleinkinderen de dieren te laten voeren. Wij
zijn blij dat er op dergelijke momenten
voorbijgangers zijn die attent zijn op
dit soort voorvallen en melding maken.
We hopen dat het niet nodig zal worden
om verbodsborden te plaatsen. Dat willen we helemaal niet. Na de renovatie
van ons terrein, hebben we nog steeds
extra onverwachte kosten. Dat brengt
een verbouwing altijd met zich mee. Uw
bijdrage blijft daarom altijd van harte
welkom. Ook kunt u bij ons terecht voor
huur van de ruimte voor een feestje,
voor het eten van een pannenkoek op
woensdagmiddag, of voor een bakje
koffie of thee.
De maaltijden in het sociaal restaurant
zijn van de donderdag verschoven naar
de maandag.
Kijk op www.stichting-oosterhoeve.nl,
of op facebook: oosterhoeve kinderboerderij zorgboerderij. Tot ziens op
Kinderboerderij Zorgboerderij Oosterhoeve, IJsselsingel 1, tel. 0623910121 of
oosterhoeve@gmail.com. l

JOHN’S HAIRSTYLING
JOHN’S
HAIRSTYLING
Op woensdagmiddag
van

elke
woensdag
12 tot
17 uur eeneen
KNIPMIDDAG
KNIPMIDDAG
voor
kinderen
12 10
jaar)
voor
kinderen
(t/m(t/m
12 jaar)
euro
voor 7,50
Normaal
15.00euro
euro
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

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, juni 2019
Editie Wijkkrant Oost

Actieve bewoners
Twee woorden met een hele
wereld daarachter. Want het lijkt
soms heel normaal dat bewoners
zèlf de handen uit de mouwen
steken en zèlf
verantwoordelijkheid nemen.
Maar dat is het niet. Sterker nog,
het is vaak maar een select klein
clubje dat bereid is net is verder
te kijken dan hun eigen straat of
plein. Huurdersvereniging
Martinipad is zo’n club. Al
jarenlang komen ze op voor de
belangen van de buurt. Niet
alleen voor de huurders van
Zayaz maar eigenlijk voor het
hele gedeelte vanaf het
Cruijffcourt tot aan de
Bowierstraat.

Jan Tillemans (links) en Bart van der Elst van Huurdersvereniging Martinipad.

Kom koffie drinken en laat weten wat
je wilt’
Met name Jan Tillemans (voorzitter) en Bart
van der Elst (secretaris) kennen ‘het
klappen van de zweep’. Ze overleggen
regelmatig met o.a de gemeente en Zayaz
over knelpunten en wensen in de buurt.
Om die wensen (en klachten) over het
groen nóg beter in beeld te krijgen,
werden vorige maand bewoners
uitgenodigd bij het evenement; ‘Kom
koffie drinken en laat weten wat je wilt’.
Daar waren ook Tine (Farent), Ferry (Zayaz)
en Rinus (gemeente/afdeling groen) om
samen met een 20-tal bewoners de ideeën
te inventariseren. Helaas kan niet alles
(tegelijk), maar een aantal van de
suggesties zal de komende periode
concreet worden uitgevoerd. Het
aanpassen (verfraaien) van het openbaar
groen, het toegankelijker maken van de
afvalcontainers en het opruimen van oude
speeltoestellen en verfraaien van de
grasvelden zijn er daar een paar van.

Het gaat goed in Oost
Het gaat met bewonersparticipatie in Oost
gelukkig wel steeds beter. Het lijstje waar
actieve bewoners (groepen) actief zijn,
wordt steeds langer; Graafsebuurt-Noord
(o.a. Werkgroep WGN en hv ’t
Vinkenkampke), Leyhof, Memlinckplein,
Hinthamerpoort, Hinthamerpark,
Grevelingen, Eikendonk en Lingeplein.
Ook ideeën? Meld je bij het buurtteam
Oost (Tine Berkers; 06:11869593 of bij
wijkmanager Paul Hilgers 06-22465933).
Tot slot
Kijk ook eens op de site van de gemeente;
www.s-Hertogenbosch.nl en zoek op het
wijk- en dorpenbudget. Voor heel veel
(leuke) ideeën heeft de gemeente ook wat
geld beschikbaar. Of kijk op www.Zayaz.nl
op welke manier u kunt meedenken en
meepraten over uw directe leefomgeving.

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

Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
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8Achter de voordeur
door Maria Hornman

N

a vier jaar gezamenlijke voorbereiding zijn
negentien bewoners
verhuisd naar Woongemeenschap De Oosterburen. Iedereen is nauw betrokken geweest bij het ontwerp en
de uiteindelijke bouw en individuele wensen zijn zoveel mogelijk
gehonoreerd. Daardoor zien alle
veertien appartementen (zowel
huur als koop) er anders uit. Moniek Peijnenburg en Ine van der
Zanden, die hier beiden een eigen
appartement hebben, hopen hier
oud te worden. Afkomstig uit respectievelijk Eersel en Asten is Den
Bosch nieuw voor ze. Voor Ine was
het altijd ‘die leuke stad’ en voor
Moniek is het veertig jaar geleden
dat ze in Den Bosch woonde. Als
alleenstaanden boven de 45 (leeftijdseis om hier te kunnen wonen)
kiezen ze heel bewust voor deze
woonvorm: ‘We willen op een plek
wonen, waar mensen meer dan
goede buren voor elkaar zijn en
naar elkaar willen omkijken’.
Alle bewoners op het deksel
Samen wonen met behoud van je
eigen privacy, vraagt om een omgeving en om onderlinge afspraken
die dit mogelijk maken. Het gebouw
bevat een grote en met frisse kleuren ingerichte gezamenlijke ruimte.
We hebben hier afgesproken voor
het interview. Ine en Moniek zitten

Wijkkrant Oost

u

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

Bij:

klaar met koffie en thee en
bij Woongeeen koekjestrommel met
meenschap
de foto van
De Oosterburen
alle bewoners
aan de Herop het deksel.
toglaan (voorIedereen mag
malige sportdeze ruimte
gebruiken
terrein aan de
voor verjaarJan Sluyterdagsfeestjes
straat)
en andere
bijeenkomsten. Wie wil, kan hier ’s-ochtends
een kop koffie komen drinken.
‘Soms eten we hier ook gezamenlijk
of wordt er een spelletje gedaan’,
zegt Moniek.
Ik krijg een rondleiding. Langs een
gezamenlijke boekenkast in de
hal naar de klusruimte, waar een
wasdroger staat voor gezamenlijk
gebruik. Dan naar de ruime fietskelder, waarin iedereen een eigen
berging heeft. De appartementen
zijn gebouwd rond de pas aangelegde gezamenlijke binnentuin,
die er met feloranje stoeltjes al heel
fleurig uitziet. We lopen langs de
buitenkant van het complex met
een kruidentuintje tussen de eigen
tuintjes van de benedenbewoners.
Ine heeft er net haar eerste kruiden
geplukt.
Heel natuurlijk
Moniek en Ine praten enthousiast
over ‘De Oosterburen’. Wat dat
betreft vervullen ze hun taak als PR
Commissie prima. Ine: ‘Er is hier

v.l.n.r. Moniek, Ine en medebewoner Els

veel te doen en we hebben alle taken ondergebracht in verschillende
commissies en werkgroepen. De
binnentuin vraagt om onderhoud,
de gemeenschappelijke ruimte
moet beheerd worden en zo liggen
er nog meer taken.’ Voor wie het op
dit punt een beetje benauwd krijgt
van die gezamenlijke verplichtingen, leggen Moniek en Ine uit:
‘Om hier te kunnen wonen moet je
sociaal ingesteld zijn en daarnaast
zelfredzaam zijn. Tot nu toe gaat
het samen wonen heel natuurlijk. De
lange voorbereiding, waar iedereen
bij betrokken was, heeft hier zeker
aan bijgedragen. Mensen die hier
willen wonen, selecteren zichzelf

uit. Want als je hier alleen maar
een leuk appartement zoekt en je
verder van niemand iets aan wilt
trekken, ben je aan het verkeerde
adres. Je hebt hier de vrijheid om
te kiezen hoeveel je meedoet aan
sociale activiteiten. Daarnaast heeft
iedereen zijn of haar eigen leven
met werk, vrienden, familie en sociale activiteiten.’ Hoe willen ze vorm
gaan geven aan de gedachte om
‘meer te zijn dan een goede buur?
Moniek geeft het voorbeeld van
iemand die griep heeft en dat laat
weten. Bijvoorbeeld via de mail of
groepsapp. Moniek: ‘Dan is er altijd
iemand die reageert en vraagt of
ze iets kan doen. Bijvoorbeeld een
boodschap of zo. De grens ligt bij
professionele medische of sociale
zorg. Dat moet iedereen zelf regelen. Een mooie uitdaging voor de
toekomst om deze ‘goede buurgedachte’ zodanig vorm te geven dat
een goed evenwicht blijft bestaan
tussen ‘samen’ en ‘alleen’.

gezamenlijke ruimte voor bepaalde
buurtactiviteiten open te stellen.
Ine en Moniek noemen de wijk een
‘actief buurtje’. Er is een Wijkraad
opgericht en er is een gezamenlijke
Facebookpagina. Iedereen maakt
een praatje en je ziet de kinderen
volop met elkaar spelen. Ze willen
ook nog wel kwijt hoe lovend ze zijn
over de rol van de gemeente bij het
realiseren van deze nieuwe wijk.
Nu ze gewend is aan haar nieuwe
omgeving, weet Ine zonder zoeken
en verdwalen de weg naar de
bibliotheek en de Verkadefabriek
te vinden. Ze kijkt nu nog uit naar
een geschikt koor. Moniek heeft
ondertussen vrijwilligerswerk gevonden. Zoveel enthousiasme over
een nieuwe woonplek en een nieuw
leven dat voor je ligt. Daar word je
blij van.
Meer weten over woongemeenschap De Oosterburen? Op de website www.oosterburendenbosch.nl
is veel informatie te vinden.l
Rubriek

Actief buurtje
In de wijk wordt wat onwennig
aangekeken tegen De Oosterburen,
de enige woongemeenschap in de
wijk. Wat zijn dit voor mensen? Een
commune? Zelfs het woord ‘sekte’
of ‘bejaardenhuis’ schijnt al wel
eens gevallen te zijn. Ine en Moniek
snappen dit wel en gaan hier de
komende maanden wat aan doen.
Ze willen een ‘open dag’ organiseren. Ook denken ze erover om de
door Marjan Vonk
Dit voorjaar ben ik met kleinzoon
Romke op vakantie geweest in
Griekenland. Speciaal voor de
oude cultuur. Romke houdt van
voetballen en van geschiedenis.
Hij en de andere meereizende
tieners wilden iedere tempel zien,
elke opgraving. In Delphi hebben we het orakel geraadpleegd.
Romke vroeg: ‘Blijft NAC in de eredivisie?’ Het orakel antwoordde
zoals gewoonlijk iets onverstaanbaars en inmiddels weten we hoe
NAC ervoor staat. In Olympia,
waar de eerste Olympische spelen
waren, hielden we op dat meer
dan 2500 jaar oude sportveld een
hardloopwedstrijd.
Griekenland is ook het land van
tomaten, schapenkaas en olijven.
Mijn favoriet is deze eenvoudige
tomatensalade.

Eenvoudige tomatensalade

N

odig voor vier personen:
ruim een pond tomaten,
een rode ui, 100 gram
feta, een klein handjevol
muntblaadjes en net zoveel blaadjes basilicum. Verder een handjevol groene ontpitte olijven en 6
eetlepels olijfolie. Wil je de salade
van geroosterde tomaten maken,
dan heb je zeker 800 gram tomaten
nodig.
Snijd de tomaten in plakken, halveer de ui en snijd iedere helft in
zo smal mogelijke ringen. Doe de
plakken tomaat, de halve ringen
rode ui en de olijven in een schaal,
verkruimel daaroverheen de feta.
Scheur de blaadjes munt en basilicum en strooi ze over de salade.
Een beetje peper toevoegen en de
olijfolie over het gerecht druppelen.

Je kunt deze salade ook maken met
geroosterde tomaten. Voor geroosterde tomaten verwarm je de oven
voor op 160. Leg een stuk bakpapier
op de bakplaat. Halveer de tomaten
en leg ze met de snijkant naar
boven op het bakpapier. Zo kan
er gemakkelijker vocht verdampen. Bestrooi de tomaten met een
beetje suiker, wat olijfolie en een
drupje balsamico azijn. Rooster ze
45 minuten in het midden van de
oven. Laat de tomaten afkoelen en
verwerk ze in de salade.
Op de tuin hebben we onze tomaten
geplant. Die groeien flink, maar
dragen nog geen vrucht, wel al gele
bloemetjes. Voorjaar op de tuin is
een heerlijk seizoen. Niet zozeer om
de oogst: sla, andijvie spinazie en
peultjes, maar vooral om te kijken
wat er opkomt. Hoe doen de bieten-

plantjes het? Komen de worteltjes
goed op? Wanneer kan ik meiknolletjes oogsten? Waarom blijft de
paprika zo klein. Komt dat door het
koude weer? Dit jaar proberen we
aubergines in onze kas. De planten
staan er goed bij.
Lijkt tuinieren u ook leuk? Kijk dan
op onze website: tuinverenigingdeoosterplas.nl, of bel voor informatie Anton Van Rijn, 06-51315247.

Bedankt

Dank
Oproep!

Wilt u iemand
bedanken en een
taart bezorgen?

Dank

je Wel

Meld het de redactie.

De tuinen liggen aan de Oosterplasweg nr. 49. Elke woensdag- en
zaterdagmiddag is onze kantine
van 13.30 tot 16.30 uur open. Voor
een kopje koffie en meer informatie
bent u daar van harte welkom.l

