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door Marie-France Vissers-Claessen

Half december werd Nederland 
verrast met opnieuw een sluiting 
van scholen vanwege de versprei-
ding van het Coronavirus. Dat 
kwam hard aan bij zowel leer-
lingen, ouders als leerkrachten. 
Toch lukt het de basisscholen in 
onze wijk om het lesprogramma 
draaiende te houden. Directeur 
Vincent Bosma van Kind Centrum 
Aan de Oosterplas, vertelt aan de 
wijkkrant hoe ze dit aanpakken.

Het was even schrikken in decem-
ber, toen ze ineens de deuren nog 
vóór de Kerstvakantie moesten 
sluiten. “We hadden al een aange-
paste Kerstviering voor de kinderen 
op het programma staan, maar 
niet verwacht dat deze vanwege 
de schoolsluiting helemaal niet 
door kon gaan. Het was een bittere 
pil, maar uiteindelijk hebben de 
leerkrachten er online toch nog een 
feestje van gemaakt samen met de 
kinderen”. Daarnaast moest er in 
korte tijd een goed werkend rooster 
opgezet worden voor de thuiswerk 
periode na de vakantie. Deels on-

line, deels op school. 
Volgens Bosma hebben zowel 
school als de kinderen veel geleerd 
van de vorige thuiswerk periode. 
“Je merkt dat het opstarten sneller 
gaat en dat kinderen gemakkelijker 
hun weg vinden in het werk dat 
ze moeten doen. We kiezen er dit 
keer bewust voor om (nog) meer 
contactmomenten in te bouwen.” 
Zo krijgen kinderen dagelijks 
korte instructies met de hele groep, 
pauzemomenten met elkaar en 
vooral ook individuele momenten 
met de leerkracht waarbij kinderen 
uitleg kunnen vragen. Hoewel dit 
op papier mooi klinkt is het volgens 
Bosma toch een hele uitdaging. 

“Vooral voor ouders, want je werk 
combineren met het ondersteunen 
van je kind bij het volgen van les-
activiteiten is niet gemakkelijk.”

NOODOPVANG
De meeste kinderen zitten thuis, 
maar voor sommige leerlingen 
wordt een uitzondering gemaakt. 
Kinderen van ouders met een cruci-
aal beroep - die thuis geen opvang 
kunnen regelen - mogen gebruik 
maken van de noodopvang. Onder 
begeleiding van leerkrachten, 
onderwijsassistenten en studenten 
worden deze kinderen opgevan-
gen. Zij sluiten ’s ochtends zoveel 
mogelijk online aan bij de activi-

teiten van hun eigen groep. In de 
middag is er een meer ontspannen 
programma. Bij mooi weer gaan ze 
bijvoorbeeld spelen in de natuur-
speelplaats bij de Oosterplas.
Ook de meest kwetsbare leerlingen 
van school worden in deze periode 
opgevangen. “Dat zijn dan voorna-
melijk de kinderen die thuis moei-
lijk tot leren komen en van wie we 
weten dat de achterstand anders te 
groot wordt. Ook voor hen zorgen 
we voor ondersteuning op school”. 
Zij blijven alleen de ochtenden en 
worden begeleid bij het maken van 
hun schoolwerk. Inmiddels worden 
in totaal zo’n 80 kinderen opge-
vangen, vertelt Bosma. “Gelukkig 
niet allemaal op dezelfde dag. Het 
is fijn om de kinderen te zien en het 
maakt ook zichtbaar hoe vervelend 
het is dat we de andere kinderen 
niet ‘live’ kunnen zien. We missen 
ze!”

CHALLENGE
Om de stemming er thuis een beetje 
in te houden krijgen alle leerlingen 
iedere dag een challenge aangebo-
den van de gymdocenten. “We ho-
pen dat kinderen op die manier ook 
thuis blijven bewegen.” Leerlingen 
in de noodopvang krijgen elke dag 
een beweegactiviteit in de gymzaal 
aangeboden. Daarnaast vinden we 
het heel belangrijk dat kinderen 
elke dag lezen. Daarom houden 
we ook de schoolbibliotheek open, 
zodat het mogelijk blijft regelmatig 
boeken te wisselen.”

Al met al een hele operatie, 
waarvan Bosma hoopt dat het niet 
langer zal duren dan 9 februari. 
“Want hoe fijn is het om straks weer 
iedereen op school te hebben en 
terug te keren naar het ‘normale’ 
schoolse leven. We kunnen niet 
wachten.”u
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Naar school tijden de lockdown. Hoe gaat dat in onze wijk?

Dank aan donateurs en adverteerders.

In 2020 hebben we steun ontvangen van de volgende adverteerders 
en donateurs. Daarvoor onze hartelijke dank!  We zijn verder erg 
dankbaar voor de ondersteuning van de Gemeente ’s-Hertogenbosch 
en wijkmanager Paul Hilgers, die via het Wijk- en Dorpsbudget en 
met de Gemeentepagina ervoor zorgen dat we de Wijkkrant gratis bij 
alle inwoners van Oost in de bus kunnen doen. 

Adverteerders:
Rijschool Coenen, John’s Hairstyling, Verloskundige Praktijk 
‘Bij  Volle Maan’, Fysiotherapie ‘Samen Beter’.

Donateurs:
Amateur Tuinders Vereniging, Bossche Zwemvereniging, 
dhr. Dekkers, Farent,  Oosterhoeve, Wijkwerkplaats Oost  u
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Duofietsen: 
iets voor U?
Heeft  u deze poster ook gezien 
op de Graafseweg? Twee maatjes 
die wekelijks samen een fietstocht 
maken.  

Duofietsen is voor iedereen die 
graag fietst en het leuk vindt om het 
fietsen te delen met een medepas-
sagier. Die medepassagier (of gast) 
is iemand die niet meer zelfstan-
dig kan fietsen. ‘Fietsmaatjes Den 
Bosch’ koppelt bestuurder en gast 
aan elkaar om samen mooie tochtjes 
te maken.  De fietsers zitten naast 
elkaar op de duofiets, die voorzien 
is van trapondersteuning.
‘Fietsmaatjes’ heeft in een stalling 
in Den Bosch Oost twee eigen fietsen 
staan, bedoeld voor bewoners uit 
de buurt. Als u zelf wilt fietsen óf 
als u als gast met iemand mee wilt 
fietsen, meldt u dan aan. Ook als u 
iemand kent, waarvoor duofietsen 
een mooie activiteit zou kunnen 
zijn: geef deze informatie dan door. 
Na aanmelding kunt u een proefrit 
maken met een ervaren fietsmaat 
om te bekijken of het iets voor u is. 
Daarna wordt gekeken welk maatje 
goed bij u zou passen.
Natuurlijk zijn er in deze Corona-

tijd beperkingen. Fietsmaatjes Den 
Bosch wil deze tijd dan ook goed 
benutten om mensen enthousiast te 
krijgen. Zodat er straks, als het weer 
kan, meteen gefietst kan worden. 

Aanmelden  via info@fietsmaatjes-
denbosch.nl of door 06-52584108 te 
bellen. Meer info over de Fiets-
maatjes vindt u op de site 
www.fietsmaatjesdenbosch.nl u
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2 Wijknieuws Oost
Het Vicki Brownhuis nodigt 
iedereen in onze wijk uit om een 
speciale KoffieBreak te organi-
seren. Met een speciale koffiekit 
organiseer je deze gewoon thuis, 
live of online.

et de KoffieBreak steun 
je het Vicki Brownhuis en 
sta je samen met familie 
of vrienden even stil bij 

kanker. Iedereen kent wel iemand 
met kanker en heeft ervaren dat 
het je leven compleet op zijn kop 
zet. De KoffieBreak vindt plaats op 
een door jou gekozen moment in 
de week van Wereldkankerdag, 
4 februari 2021, of daarna. Op 4 
februari starten we met een centrale 
virtuele koffiebreak van 12 tot 13 
uur. Sprekers zijn onder meer Jack 
Mikkers, en Marc Lammers. De actie 
loopt echter door na 4 februari.

Hoe kunt u mee doen?
U kunt voor 20 euro een koffiekit 
bestellen. Zo maakt u psycho-soci-
ale ondersteuning voor mensen met 
kanker in uw regio mede mogelijk. 
Beleef een bijzonder moment met 
de mensen die U voor deze koffie-
break  uitnodigt! Doet U mee? 

U kunt zich aanmelden via onze 
website: https://www.vickibrown-
huis.nl/activiteiten/acties/organi-
seer-een-koffiebreak.
Bellen kan ook: tussen 10 en 12 uur 
naar 073 6148550. Of mail naar  
info@vickibrownhuis.nl met ver-
melding van de KoffieBreak u
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Dringende oproep voor stallingsruimte

De huidige stalling van de duofietsen in Oost is maar tijdelijk. 
Daarom zijn we dringend op zoek naar een andere stalling. 
Wie in Oost heeft er ruimte over om een  of twee duofietsen te plaat-
sen. De ruimte moeten op slot kunnen en een stroomvoorziening 
hebben. Heeft u zelf de mogelijkheid of heeft u tips voor een stalling 
in de wijk Oost, laat het ons dan weten. info@fietsmaatjesdenbosch.
nl of 06-52584108. u

Als de poort van de Graafse Akker 
geopend is, kan iedereen vrij over 
het terrein lopen. Op maandag 
tot en met donderdag en op 
zaterdagochtend wordt er op de 
akker gewerkt. Er worden diverse 
groenten verbouwd. Als ‘Makker 
van de Akker’ kun je elke week 
zelf je groente komen oogsten.

ls je ‘Makker’ wordt 
krijg je per mail en app 
informatie wanneer de 
groente klaar is en welke 

activiteiten er nog meer georgani-
seerd worden.  Dit ‘Makkerschap’ 
kost 25 euro per jaar.
Dit jaar krijg je als welkomskadoo-
tje een  ‘Doe-het-zelfkweekset’. 
Een ‘Makkerschap is ook leuk om 

cadeau te geven!  Aanmelden kan 
via: www.degraafseakker.nl
Wil je niet per se meewerken of 
groente oogsten? Koop dan via de 
link zoveel makkerschappen als je 
wilt en steun daarmee dit groene 
initiatief op Oost.

GASTHEER/ -VROUW GEZOCHT
We zoeken mensen die als gastheer 
of -vrouw bezoekers  willen verwel-
komen en wat willen vertellen over 
De Graafse Akker en tegelijkertijd 
een oogje in het zeil willen houden. 
Lijkt dit je leuk? Kom dan gerust 
eens langs om kennis te maken!
De entree van de De Graafse Akker 
is via het Mgr. van Roosmalenplein 
32 (de rode poort, naast de par-
keerplaats van de Albert Heijn). u

Open tijdens Corona
Ondanks  Corona is de Wijkwerk-
plaats open en in bedrijf.  Dit 
zolang het mag  en er genoeg 
vrijwilligers zijn.  We mogen open 
blijven omdat we een steun kunnen 
bieden aan hen die anders in een 
sociaal isolement zouden komen. 
Geïnteresseerde  knutselaars moeten 
wel even bellen. Het aantal  mensen 
dat  nu mag komen is beperkt en 
daarom hanteren we een rooster. 
In de vorige wijkkrant stond een 
verkeerd telefoonnummer vermeld: 
Het goede nummer van de Wijk-
werkplaats is: 06 15559587. u

Buurthuis 
Graafsewijk Noord 
dicht vanwege Corona
 
In verband met Corona is het 
buurthuis in ieder geval tot 
en met 9 februari gesloten. 
Wanneer wij weer open mogen, 
kunt u voor meer actuele infor-
matie onze website raadple-
gen: www.graafsewijknoord.
nl of mail uw vraag naar wgn@
home.nl u

Nieuwe website BHIC: 
Rebellerende Vrouwen
Wat een leuke website is dit geworden. Iedereen die interesse heeft 
in hoe de Tweede Feministische golf in Brabant, in ’s-Hertogen-
bosch, en in Oost vorm heeft gekregen, kan heerlijk grasduinen in 
zeer gevarieerde verhalen en misschien ook allerlei eigen herinnerin-
gen ophalen. Onder meer over het Vrouwenwerk in Oost. 

Wijkbewoonsters Jose van der Wardt en Mariet Paes hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan deze website.
Ga gauw kijken op: www.bhic.nl/rebellerendevrouwen

Heb je herinneringen of heb je zelf deelgenomen aan 
de vrouwenbeweging? 
Reageer op de verhalen, vertel over jouw eigen ervaringen 
en vul de site aan. 
Je kunt reageren via het forum op de site of 
(bijv. als je foto’s wilt sturen) en via info@bhic.nl u

Drink jij koffie voor het Vicki Brownhuis?

De Graafse Akker: 
het groene openluchtbuurthuis

    Wijkwerk-
plaats Oost



Joke en Koos Blummel-Brouwer 60 jaar getrouwd
Oost 3Allerlei
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door Konstans Blummel

Op 14 januari j.l. hebben Joke en 
Koos Blummel-Brouwer hun 60-ja-
rig huwelijk gevierd.  Ze hadden 
eigenlijk een hotelletje in de buurt 
geboekt om hun jubileum in klein 
verband te kunnen vieren. Helaas 
werd het een leuk maar beschei-
den feestje met videoboodschap-
pen van familie en vrienden. Hun 
zoon, Konstans Blummel schreef 
een liefdevol stukje voor in de 
wijkkrant om zijn  ouders nog 
eens in het zonnetje te zetten.   

oos komt uit een gezin van acht 
kinderen, vier jongens en vier 
meiden. Hij groeide op in de 
velden tussen Sint-Michielsgestel 
en Schijndel, in de redelijk vrije 
natuur. Joke komt uit een gezin van 
15 kinderen en groeide het groot-
ste deel van haar jeugd op in Den 
Bosch, zowel op de Oostwal als in 
de Vogelwijk. Joke Brouwer(80) 
was nog geen twintig toen ze Koos 
Blummel (89) ontmoette. Ze ging in 
het weekend regelmatig naar een 
dancing en daar viel haar oog op 
hem. Hij was anders, kwam niet uit 

de buurt. Met regelmaat toog Koos 
op  zijn scooter naar Den Bosch om 
zijn Joke te zien, maar afspreken 
was lastig in die tijd. Joke was dan 
ook blij toen ze gingen trouwen; 
dat gaf haar de vrijheid om samen 
te zijn en om niet meer te hoeven 
werken en zorgen in haar ouderlijk 
huis. Het huwelijk vond plaats in de 
Sint-Jacobskerk in de binnenstad. 
Nu het Jheronimus Bosch Art Center. 

HEIMWEE NAAR DEN BOSCH
De eerste jaren van hun samenzijn 
hebben ze in Gestel en Schijndel 
gewoond. In Gestel eerst bij een 
zus van Joke en daarna samen in 
Schijndel, in een huisje van Jansen 
de Wit, waar Koos werkte. Joke 
zat overdag veel thuis en toen de 
kinderen eenmaal geboren waren, 
werd het toch wel wat eenzaam in 
Schijndel. Ze kreeg heimwee naar 
Den Bosch, naar de stad, naar fami-
lie. Ze verhuisden eerst naar Orthen, 
maar konden daar niet zo goed 
aarden. Gelukkig kregen ze een 
huisje aangeboden op Oost, aan de 
Van Broeckhovenlaan. Daar wonen 
ze nu nog steeds. Joke heeft het hier 
altijd naar haar zin gehad. Ze wil 

hier niet meer weg. Koos had in de 
tussentijd het vak van timmerman 
geleerd en was veel op de bouw, 
Joke zorgde thuis voor de kinde-
ren. Toen Koos last kreeg van zijn 
schouder kon hij zijn werk niet meer 
uitoefenen en is hij bij de GGD gaan 
werken als manusje-van-alles. Qua 
financiën kwamen ze echter voor 

grote uitdagingen te staan, want 
hun beide zoons bleken een goed 
stel hersens te hebben.  De oudste 
ging geneeskunde studeren om 
later huisarts te worden. De jongste 
bezorgde hen een schok door bijna 
in Australië te blijven wonen. Na 
een aantal jaren kwam hij toch 
terug, studeerde Engels en zit 
inmiddels in de schoolleiding van 
een middelbare school in Oss. Zelf 
integreerden ze snel in de buurt. 
Joke leerde knippen tijdens een 
kapperscursus in wijkgebouw De 
Schuur en Koos bracht elke maand 
deze krant, de Wijkkrant Oost, rond 
in heel Oost en zorgde in het week-
end  dat het winkelcentrum aan het 
Van Roosmalenplein altijd netjes 
en opgeruimd was. Tegenwoordig 
fietst Koos nog dagelijks de wijk in, 
van Hintham naar de stad, terwijl 
Joke elke dag, zonder uitzondering, 
het IJzeren Kind rondwandelt en 
soms de Oosterplas.  

MET ELKAAR VERGROEID
Joke en Koos hebben er alles aan 

gedaan om alle touwtjes aan elkaar 
te knopen en zo hun zonen een 
goede toekomst te geven. Inmid-
dels is hun leven wat rustiger. Hun 
jongste zoon woont al bijna tien 
jaar in dezelfde straat en ze zien 
elkaar met grote regelmaat. De 
oudste woont in Berlicum. Dichtbij 
genoeg om op vrijdag een visje te 
komen eten. Het gezin was al heel 
hecht maar is nog hechter gewor-
den door de komst van de kleinkin-
deren. Joke had negen kleinkinde-
ren nooit voor mogelijk gehouden. 
Ze was immers al 34 toen haar 
oudste zoon werd geboren. De 
kleinkinderen zijn nu tussen de ze-
ven en zestien jaar en zij zien elkaar 
regelmatig. Ook zonder ouders. De 
twee broers zoeken elkaar eveneens 
regelmatig op. Kinderen en klein-
kinderen zijn met elkaar vergroeid. 
Opa en oma genieten hier met volle 
teugen van.  
Alleen al daarom hopen ze hun 
60-jarig jubileum in de nabije 
toekomst nog eens echt te kunnen 
vieren. uC

In een deel van de wijk  wordt de 
Wijkkrant bezorgd door cliënten 
van zorgorganisatie Cello. Ze 
doen dit met een groepje, want 
het is leuker om een klus samen te 
klaren. Wat is en doet Cello, hoe 
staan ze in de wijk? Piet van den 
Boom sprak met persoonlijk be-
geleider Jeannette Jordaan en met 
Raymond, één van de bezorgers.

ello werkt aan een goed 
leven voor en met mensen 
met een verstandelijke 
beperking.  Het doel is om 
mensen met een beper-

king zo zelfstandig als mogelijk te 
laten deelnemen aan de samen-
leving. In Oost is Cello actief in 
verpleeghuis Eemwijk (Van Neijnsel 
groep). Bij de dagbesteding van 
Cello vinden activiteiten plaats, die 
aangepast zijn aan het niveau van 
de deelnemers. In de belevings-
gerichte groep Kompas gaat het 
vooral om bezigheden waarbij de 
deelnemers geprikkeld worden om 
actief en creatief te zijn: knutselen, 
spelletjes, wandelen, tochtjes ma-
ken met de duofiets, muziek, enz.
De taakgerichte groep biedt moge-
lijkheden aan mensen die met enige 
begeleiding zelfstandig aan de slag 
kunnen: zij helpen in het Grand 
Café van Eemwijk, doen klussen 
en huishoudelijke taken, helpen in 
de schoonmaak of op de afdeling 
bij de bewoners. In totaal doen er 
twintig mensen uit de omgeving 
van Den Bosch mee aan de dagbe-
steding, gemiddeld vier dagen per 
week.

Raymond is een van de deelnemers. 
Hij groeide op in de omgeving van 
De Muntel maar woont nu in de 
Maaspoort in een groep voor be-
geleid wonen van Cello. Dat bevalt 
hem goed en hij is vooral blij dat hij 
vijf dagen per week kan deelnemen 
aan de activiteiten. Hij doet de 

boodschappen voor de wekelijks 
soepmaaltijd, helpt met koken, 
brengt brood naar de afdelingen 
en helpt met allerlei huishoude-
lijke klussen. Ook neemt hij graag 
deel aan de groepsactiviteiten: 
voorlezen van de krant, puzzelen, 
knutselen , boccia en spelletjes 
doen. ‘Mens-erger-je niet’ is zijn 
favoriet. Hij voetbalt graag op het 
terras achter Eemwijk. In de grote 
tuin raapt hij regelmatig eieren van 
de kippen die daar loslopen.

Helaas heeft het coronavirus de 
afgelopen maanden alles nogal 
bemoeilijkt. Alle activiteiten bij 
Eemwijk liggen stil. Ook brood 
rondbrengen is er niet bij. Ray-
mond mist de activiteiten en de 
contacten. Zoals het praatje dat hij 
regelmatig maakt met de 95-jarige 
mevrouw die ooit juf was op zijn 
school. .

ACTIEF IN DE WIJK
Cello is op beperkte schaal ook 
actief in de omliggende wijk. 
Leerlingen van het Koning Willem I 
college gaan de wijk in om samen 
met wijkbewoners iets te onder-
nemen. Het is ‘niet-geïndiceerde’ 
zorg voor mensen die er alleen 
voorstaan en moeite hebben met 

bepaalde bezigheden. Dat kan zijn: 
samen wandelen, boodschappen 
doen, een praatje maken. Ook deze 
activiteit ligt stil als gevolg van het 
coronavirus. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Wijkbewoners zijn, onder nor-
male omstandigheden, welkom bij 
Eemwijk. Ze kunnen het restaurant 
bezoeken of biljarten. Ook bij Cello 
zijn mensen uit de wijk welkom als 
vrijwilliger. Jeanette: ´Het is erg leuk 
voor de deelnemers als ze samen 
met iemand op pad kunnen om een 
boodschapje te doen, te wande-
len (met de hond, nog leuker) 
een tochtje maken op de duofiets, 
boccia te spelen.Ook kunnen ze 
actief zijn bij de groepsactiviteiten: 
voorlezen, creatieve activiteiten, 
spelletjes doen. Op die manier komt 
er ook een band tussen Cello en de 
wijkbewoners. Want die contacten 
maken het levendig en leuk.´

WIL JE MEER WETEN OVER HET WERK 
EN DE ACTIVITEITEN VAN CELLO? 
Neem dan contact op met 
Jeannette Jordaan, Joan van der 
Putten of Bregje van Klaveren; 
06-21833243 of 06-46716803 u

Bezorgploeg Cello

CELLO: Samen ontdekken wat je kunt
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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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Nieuws van 
het Rondeel

FABIENNE UIT GROEP 8 VAN 
HET RONDEEL:
 ´Ik vind het thuisonderwijs soms 
fijn, maar meestal vervelend. Ik 
vind het fijn dat we elkaar online 
kunnen zien via Teams, maar ik zie 
iedereen liever in het echt. Ik hoop 
dat we snel weer naar school toe 
kunnen!

LEVI UIT GROEP 7 VAN 
HET RONDEEL: 
´Ik vind het thuisonderwijs gek. Ik 
kan mijn vriendjes alleen via het 
scherm zien. Door corona vond ik 
2020 helemaal geen leuk jaar. Ik 
vind het wel fijn dat we online les 
kunnen krijgen en we toch dingen 
blijven leren. ´

NOVA  UIT GROEP 6 KC 
HET IJZEREN KIND
Mijn tijd in Corona.
Ik voel me somber door steeds een 
ding. Het is klein maar ook groot. 
Ik blijf wachten tot het weg is, om 
leuke dingen te doen met vrienden. 
Ik hoop dat ik weer naar school mag 
in een korte tijd maar dat is waar-
schijnlijk niet zo. Ik zit steeds met 
een laptop en een lesplanning voor 
me neus Dan kijk ik even weg naar 
het raam maar ik zie geen mens. Ik 
ben heel blij dat ik donderdag en 
maandag naar de noodopvang mag 
want dan komt mijn oude gevoel 
weer terug.

HANNAH UIT GROEP 6 KC 
HET IJZEREN KIND
In 2020 begon Corona eigenlijk 

een beetje in maart. De eerste 
lockdown kwam. Alles ging dicht. 
Dus ook de scholen. Dus voor ieder 
kind thuiswerken. Dat was voor 
veel kinderen niet zo fijn, dat vond 
ik ook. Maar na een tijdje was de 
lockdown weer voorbij. We gingen 
eerst in twee groepen naar school. 
Het was natuurlijk niet meer zo leuk 
als met de hele klas maar het was al 
iets. Na een tijdje mochten we weer 
met de hele klas naar school. Toen 
was het weer zomervakantie. Ik ben  
toen heel veel buiten geweest en 
we zouden eigenlijk naar een ander 
land op vakantie maar we gingen 
gewoon in Nederland. Daarna 
waren we gewoon op school. Rond 
december was er weer een lock 
down. Dat vond ik niet zo leuk 
en nu is er nog steeds lock down. 
Groetjes, Hannah 

ZOE UIT GROEP 6 KC 
HET IJZEREN KIND
Corona is een virus dat niet leuk is. 
Ik kan het weten want mijn moeder 
heeft het gehad en mijn oom. Mijn 
moeder was heel grieperig en moe. 
Ze had helemaal geen smaak meer 
en dat was niet leuk. Mijn opa en 
oma heb ik toen heel lang niet 
gezien. Ik heb mijn grootopa al 
superlang niet meer gezien. Het is 
allemaal maar heel raar. Ik heb een 
broertje en zusje. Het is thuis nu 
heel druk maar aan school werken 
lukt wel. Als het niet lukt ga ik 
boven zitten. Dat was mijn verhaal 
over Corona u

Kindertuin op de Graafse Akker

Op woensdag 3 maart gaat De Kindertuin weer beginnen! Alle kin-
deren vanaf 6 jaar kunnen dan op woensdagmiddag leren tuinieren. 
We starten om 14 uur en eindigen om 16 uur. Je krijgt samen met een 
vriendje een eigen tuintje waarin je groente en fruit kan verbouwen 
die jij lekker vindt. Na een uurtje is er pauze en drinken we limo-
nade. Daarna gaan we knutselen, koken of kun je vrij op De Graafse 
Akker spelen. Je hoeft er niet elke keer te zijn maar het is wel fijn als 
je er vaak kunt zijn. Deelname is gratis. Wil je meedoen? Kom dan 
woensdag 3 maart om 14 uur eens kijken! u

Basisschool Het Rondeel kijkt terug 
op een bijzonder 2020. Een jaar 
met mooie activiteiten en leermo-
menten maar ook met onderwijs 
op afstand. Wij zijn ontzettend 
trots dat onze leerlingen, ouders 
en alle collega´s het afgelopen 
jaar geen uitdaging uit de weg 
zijn gegaan.

Het nieuwe jaar betekent nieuwe en 
vertrouwde activiteiten. Zo neemt 
het Rondeel ieder  jaar deel aan 
de ‘Week van de mediawijsheid’. 
Tijdens deze week wordt aandacht 
besteed aan het gebruik van media. 
Kinderen leren wat ze wel en juist 
niet moeten plaatsen op internet. 
Onderwerpen die aan bod komen 
zijn: hacken, game tijd, juistheid 
van informatie, invloed van recla-
mes en nog veel meer.
 

VAKGEBIEDEN ONTDEKKEN
We werken dit jaar voor het tweede 
schooljaar samen met IMC Basis. Bij 
IMC Basis ontdekken leerlingen de 
wereld en zichzelf. De leerlingen 
van groep 7/8, krijgen elke week 
les van bevlogen gastdocenten. 
Leerlingen ervaren en ontdekken 
zo vakgebieden zoals journalistiek, 
wetenschap, recht, geneeskunde 
en beeldende kunst.  In december 
2020 stond het thema beeldende 
kunst centraal. De leerlingen heb-
ben leren etsen en hebben met deze 
techniek allemaal een kerstkaart 
voor een bewoner van de Grevelin-
gen ontworpen, Een andere nieuwe 
leeractiviteit is het repaircafé. Hier 
gaan leerlingen uit groep 7 en 8  
aan de slag met rekenen, spelling 
en begrijpend lezen. Dit repaircafé 
is mogelijk dank zij extra subsidie, 

voor het aanpakken van leerach-
terstanden, die ontstaan door de 
langdurige schoolsluiting.Binnen-
kort starten we  met de Boeken-
bingo. Dit is een landelijk project 
om het lezen op school en thuis te 
stimuleren. Oorspronkelijk was  de 
bedoeling van de Boekenbingo 
om  zestig geselecteerde boeken te 
lezen en een recensie achter te laten 
bij alle titels. Alleen dan kun je echt 
BINGO roepen! Wij gaan echter aan 
de slag met een aangepaste versie, 
maar met zeker zo veel inzet en 
plezier!

TUINTJESCLUB 
Elke donderdagmiddag van 14.00 
tot 15.30 werken kinderen onder 
begeleiding in de tuin van onze 
school. Er wordt ook gekookt met 
de groenten die zij verbouwen en 
oogsten. Tijdens de wintermaan-
den doen we andere dingen zoals 
vetbollen, vogelhuisjes en insecten-
hotels maken. Ieder kind uit de wijk 
is welkom bij de tuintjesclub Ook 
kinderen van andere scholen. 

Wil je lid worden? Stuur een mail 
naar info@hetrondeel.nl u

ond de Oosterplas is een 
speurtocht uitgezet door 
een aantal kinderen. Doel 
is om virustekeningen 

te vinden die in de bomen zijn 
gehangen. Laura en Sophie zijn 
met moeder Sarah op zoek gegaan. 
Even een frisse neus halen, lekker in 
beweging en intussen zoeken. Het 
valt ze niet mee,  ze hebben maar 
vier plaatjes. Dat  kan de pret echter 
niet drukken.  

De ramp bij de Oosterplas: 
meestal het terrein voor  jongeren 
maar nu zie je een mix aan leef-
tijden: kleintjes die vol trots hun 
ouders laten zien wat ze kunnen en 
durven met hun stepjes en jongeren 
die nonchalant even een supertruc 
laten zien op skateboard, bikes, 
stuntstep of skates.

Bewegen is belangrijk en nu bin-
nensporten niet door kunnen gaan 
wordt er buiten volop bewogen. 
Hierbij wat indrukken uit de wijk: 
Kickboksen heet de sport waar Dirk 
en Leon zich mee bezig houden. Een 
typische binnensport maar Dirk en 
Leon vinden de training buiten ook 
heerlijk. Dus twee keer per week zijn 
ze te vinden aan de Oosterplas om 
aan hun conditie te werken en zich 
lekker uit te leven.u 

Buitenactiviteiten in Coronatijd
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Kinderen vertellen over Corona
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Oost 5Algemeen
Huisarts Meggy van 
Kruijsdijk met pensioen

J
O

Bij Medisch Centrum Den Bosch 
Oost zijn de fysiotherapie, pe-
dagoog, psycholoog en diëtist 
gespecialiseerd in oncologische 
begeleiding. De gevolgen van 
chemotherapie, bestralingen of 
een operatie zijn niet meteen uit-
gewerkt na de laatste dag. Vaak 
ben je nog erg moe en een stuk 
emotioneler dan je van jezelf ge-
wend bent. Als je behandelingen 
in het ziekenhuis zijn afgelopen, 
kan het lastig zijn de draad van 
je leven weer op te pakken. Zeker 
als je omgeving ervan uitgaat dat 
je ‘beter’ bent. Het ‘zwarte gat’  is 
een bekend fenomeen.

e bent nog niet de oude voor 
je gevoel. De behandelingen 
hebben ervoor gezorgd dat 
een verminderde conditie 

en kracht ervaart, waardoor je 
jezelf minder fit voelt. Kanker kan 
je daarnaast angstig maken en 
invloed hebben op je stemming. Je 
voelt je sneller vermoeid en soms 
heb je de kracht niet om dingen 
te ondernemen. Of je probeert zelf 
aan de slag te gaan maar dat gaat 
niet zoals je had gedacht. Herstel-
len kost tijd. Accepteren dat je 
veel meer wilt dan je nu kunt is 
moeilijk. Helemaal als je niet weet 
hoelang dat zo blijft en je bang 
bent dat het nooit meer over gaat. 
Is het normaal dat mijn spieren 
zo pijnlijk zijn en stijf aanvoelen? 

Waarom voel ik me zo uitgeput? Is 
er een manier waarop ik toch wat 
dagelijkse bezigheden kan blijven 
of gaan uitvoeren? Het is fijn als 
je dan ergens terecht kunt voor ant-
woorden en de juiste begeleiding.
Wij richten ons op de problemen 
die je kunt ervaren tijdens of na het 
behandeltraject. Veel voorkomende 
klachten die met oncologie fysio-
therapie kunnen worden behandeld 
zijn: vermoeidheid, spierzwakte, 
conditieverlies, problemen met uit-
voeren van dagelijks bezigheden, 
spanningsklachten en pijn. De on-
cologische fysiotherapeut biedt een 
luisterend oor en coacht wanneer 
daar behoefte aan is. We helpen om 
een nieuwe balans te vinden en het 
vertrouwen in je lichaam terug te 

krijgen. Je kunt in groepsverband 
en individueel revalideren bij ons. 
Voor vragen, meer informatie of 
een intakegesprek ben je meer dan 
welkom om contact met ons op te 
nemen!

Janneke Oomens Msc oncologie 
fysiotherapeute
Nicole van Daelen Msc oncologie 
fysiotherapeute i.o.
info@fysiotherapiedenboschoost.nl 
u

door: Maria Hornman

Meggy van Kruijsdijk , huisarts bij 
‘Samen Beter’ gaat met ingang van 
1 maart met (vervroegd) pensioen. 
Begin maart wordt ze 65 en dat 
vindt ze een mooie leeftijd om te 
stoppen. Vanwege Corona wordt 
haar afscheid helaas anders dan 
ze zich had voorgesteld.  Vorige 
week heeft ze de ruimte afgezegd  
waarin ze van plan was een groot 
afscheidsfeest te gaan houden 
voor collega’s, familie en vrien-
den. Al haar patiënten hebben een 
brief gekregen en wie voor 1 maart 
nog een afspraak wil maken, heeft 
dan tevens de gelegenheid om 
persoonlijk afscheid  te nemen. 

Meggy begon in  1985 bij Samen 
Beter als collega van Gerrit van 
Roekel.  Ze was een van de eerste 
vrouwelijke huisartsen in Den Bosch.  
Al gauw ontstond er een ‘taakver-
deling’ waardoor Meggy relatief 
veel vrouwelijke patiënten kreeg.  
In mei 1985 begon ze aan haar pro-
motieonderzoek en in 1991 werd ze 
een van de eerste gepromoveerde 
vrouwelijke huisartsen aan de 
universiteit van Nijmegen.  Tijdens 
haar middelbare school twijfelde 
Meggy tussen scheikunde, psy-
chologie of geneeskunde. Het werd 
geneeskunde. Ze vond die oplei-
ding het breedst en wilde daarnaast 
mensen helpen en ondersteunen.  
Meggy: ‘Ik koos vervolgens voor de 
huisartsenopleiding. Die leek mij 
het interessants  en bood mij ook 
meer vrijheid.  Daar ben ik namelijk 
op gesteld. Ik had minder zin om 

binnen een ziekenhuis te werken.’ 

VEEL AANKUNNEN
Als huisarts moet je erg veel aan-
kunnen.  Bij elke nieuwe patiënt op 
je spreekuur moet je steeds weer 
schakelen en je moet de hele dag 
alert kunnen blijven.  Ook is het 
noodzakelijk om altijd te blijven 
bijleren. Dit  om alle nieuwe ont-
wikkelingen in het vakgebied bij 
te kunnen houden.  Dit betekent 
vakliteratuur bijhouden en zeer 
regelmatig (verplichte) bijscho-
lingen volgen. Meggy maakt de 
indruk met relatief gemak veel van 
deze extra activiteiten op zich te 
kunnen nemen.  Na haar pro-
motieonderzoek  ontwikkelde ze 
veel expertise op het gebied van 
diabetes (suikerziekte). Als lid van 
de Diabetes Huisartsen Adviesgroep 
werkte ze mee aan wetenschap-
pelijk onderzoek naar deze ziekte. 
Ook gaf ze les aan huisartsen over 
diabetes.  Als lid van de regionale 
werkgroep Deskundigheidsbevor-
dering Huisartsen, bekeek ze de 
noodzaak en behoefte aan bijscho-
ling en bereidde deze mee voor.  
Ook het opleiden van huisartsen 
behoorde tot haar taak. En dan is ze 
ook nog eens vijf jaar lang directeur 
geweest van Samen Beter. Een druk 
bestaan dus.

VERANDERINGEN 
Gedurende de 35 jaar, dat Meggy 
huisarts in Oost geweest is, heeft 
ze de wijk niet sterk zien verande-
ren: ‘De straten in de omgeving 
van Samen Beter zien er nog net 
zo uit. Veel mensen blijven in de 

wijk wonen en ik heb al meerdere 
generaties van een familie voorbij 
zien komen. In het begin had ik veel 
Turkse en Marokkaans vrouwen als 
patiënt. Dat is nog steeds zo, alleen 
is het aantal nationaliteiten nu wel 
uitgebreider. Binnen het beroep 
van huisarts is wel veel veranderd. 
Er zijn nu veel meer vrouwelijke 
huisartsen dan in mijn begintijd. 
Nu is de verhouding mannen-
vrouwen 20-80%.  De huidige jonge 
huisartsen houden meer van  job-
hoppen. Je hele loopbaan bij een en 
dezelfde praktijk blijven, komt nu 
minder vaak voor. Sommigen net-
afgestudeerde huisartsen kiezen 
ervoor om enkele jaren alleen maar 
waar te nemen.’ 

WAKKER LIGGEN
Over de vraag of ze wel eens wak-
ker heeft gelegen van haar werk 
hoeft ze niet lang na te denken: ‘Oh 
jazeker. Vooral als ik het gevoel had 
dat ik iets verkeerd had ingeschat. 
Als huisarts moet je het vooral heb-

ben van het verhaal dat een patiënt 
vertelt. Verder heb je beperkte 
onderzoeksmogelijkheden, dus 
je kunt iets over het hoofd zien. 
Ik kon soms ook moeilijk slapen 
wanneer ik bij iemand een heel 
vervelende diagnose moest stel-
len.  Bij sommige patiënten grijpt 
je dit nu eenmaal meer aan dan bij 
anderen. ‘Omdat er op dit moment 
voldoende waarnemende huisartsen 
zijn bij Samen Beter kan Meggy een 
beetje ‘uitdrijven’ en hoeft ze niet 
tot op het laatst hard te werken.  Ze 
heeft voldoende tijd voor de laatste 
afspraken met haar patiënten. 
Ondertussen is de stroom be-
dankkaartjes, bloemen en andere 
cadeautjes op gang gekomen. Met 
reacties die Meggy raken, zoals 
de opmerking van een vrouw van 
Turkse afkomst die zei: ‘Je bent 
als een zus voor mij’  Een andere 
patiënt schreef:  ‘Ik kreeg bijna 
de neiging om een kwaaltje te 
verzinnen om nog een afspraak te 
kunnen maken. ‘ Veel patiënten 

prijzen Meggy om haar rust.  Buiten 
haar werk vindt ze zichzelf echter 
helemaal niet zo’n rustig persoon, 
ze noemt zichzelf eerder een ‘hit-
tepetit’.   

UITKIJKEN NAAR LEGE AGENDA
Ze is benieuwd of ze straks haar 
werk zal gaan missen. Meggy: ‘Ik 
heb 35 jaar lang de rol van hulpver-
lener vervuld en ik ben benieuwd of 
ik zonder die rol kan. ‘ Vooralsnog 
kijkt ze uit naar een lege agenda en 
de vrijheid om per dag te kunnen 
bedenken: ‘Wat zal ik nu eens gaan 
doen?’  Ze wil zich nog nergens 
op vastleggen en met hobby’s als 
wandelen, fietsen (ze heeft net een 
nieuwe fiets aangeschaft) , lezen 
en zingen komt ze al een heel end. 
Ook haar twee kleinkinderen, waar 
ze een keer per veertien dagen op 
past,  zullen voor de nodige afwis-
seling zorgen. O ja…  ze gaat zeker 
nog eens invallen bij Samen Beter 
en lesgeven is misschien ook iets 
wat toch wel erg leuk is….. u

Kanker en nu?
Na de zomer, is Gezondheidscen-
trum Samen Beter – bij wijze van 
proef- gestart met de cursus: ‘In 
balans’.  Hier hebben drie oude-
ren aan mee gedaan. Naarmate 
je ouder wordt neemt de kans op 
een val toe. Ongeveer dertig pro-
cent van de zelfstandig wonende 
65 plussers valt minstens een keer 
per jaar. Het is de belangrijkste 
oorzaak van letsel bij deze groep. 
Na een val kan je bang worden 
om opnieuw te vallen. Uit voor-
zichtigheid ga je dan steeds min-
der bewegen en ga je soms ook 
minder ondernemen.  Dit mindere 
bewegen leidt tot krachtsverlies 
en stijvere gewrichten. Hierdoor 
kun je  balansverstoringen minder 
gemakkelijk opvangen, waardoor 
je juist vaker kunt gaan vallen.  Zo 
ontstaat een vicieuze cirkel. 

mdat de resultaten van 
de eerste proefcursus heel 
goed zijn en de deelne-
mers zekerder en stabieler 

zijn geworden gaat Samen Beter 
door met de cursus ‘in Balans’ en 
nu voor een grotere groep. Het 
doel van deze cursus is om angst te 
verminderen, zekerder te worden, 
balans te vergroten, stevig op de 
benen en vol in het leven te staan!  

Voor dhr. Bolder (77 ) heeft de 
cursus goed gewerkt. ‘Ik  heb beter 
leren bewegen en ik vind de opzet 

van de cursus erg stimulerend. Als 
deelnemers stimuleer je elkaar ook.’
De cursus duurt 14 weken en be-
staat uit drie theorielessen en tien 
praktijklessen. In de theorielessen 
leer je wat je kunt veranderen in 
je omgeving om de kans op vallen 
te verkleinen. In de praktijklessen 
leer je (twee keer per week een uur) 
allerlei oefeningen die zorgen voor 
meer balans, stabiliteit en een be-
tere reactie op uit balans raken.
Deze cursus wordt deels of geheel 
vergoed vanuit de zorgverzekering. 
Dit is afhankelijk van de zorgverze-
kering. Vraag er naar bij de info-
bijeenkomst. De cursus is bedoeld 
voor 65-plussers, die zelfstandig 
wonen, vaak vallen en/of bang zijn 
om te vallen.

INFOBIJEENKOMST 
Meer weten? Op 25 maart 2021* is er 
een informatiebijeenkomst.  Daar-
voor kunt u zich aanmelden via: 
n.vugts@samenbeter.nl 
*onder voorbehoud in verband met 
de coronamaatregelen. Daarom 
vragen we u zich aan te melden, 
zodat bij wijzigingen u tijdig op de 
hoogte gesteld kan worden.  u

Vallen kan iedereen overkomen.
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door Kees Bechtold

We moeten van het gas af en de 
huizen duurzamer maken. De te 
nemen maatregelen tuimelen 
over elkaar heen: isoleren, zon-
nepanelen, een warmtepomp, 
aquathermie, drielaags HR-glas. 
Het doet duizelen, hoe moet ik 
dit in hemelsnaam aanpakken? 
Duurzaam Hintham, een plat-
form van bewoners uit de wijken 
Hintham-Zuid en Noord en het 
Hinthamerpark, probeert de mist 
rond de zogenaamde energietran-
sitie te doen optrekken. Project 
Next moet de bewoners zicht 
geven op de maatregelen en de 
kosten die deze transitie met zich 
meebrengt. Zes typen huizen en 
woonblokken, verspreid over de 
drie wijken, zijn uitgekozen om de 
gevolgen in beeld te brengen.

eel bewoners hebben zelf 
al maatregelen genomen. 
Via interviews nemen De 
Hint en Wijkkrant Oost een 

kijkje bij de mensen thuis die zelf 
al aan de slag zijn gegaan. Dave 
Vorstenbosch, wonende aan de 
Boterweg 10 in het Hinthamerpark, 
bijt de spits af. Acht jaar geleden 
verhuisde hij met zijn gezin van 
Utrecht naar Den Bosch, terug naar 
Brabant waar de roots van Dave en 

zijn vrouw Marieke liggen.
ENERGIE UIT DE GROND
Zij betrokken een spiksplinter-
nieuwe woning, ontworpen door 
architect Robin Janicki, zelf woon-
achtig in Hintham-Zuid. “Nieuw-
bouw moet voldoen aan bepaalde 
duurzaamheidseisen geformuleerd  
in de zogenaamde Energie Prestatie 
Coëfficiënt (EPC). Voor dubbel glas 
krijg je punten, voor isolatie, zon-
nepanelen, warmtepomp, etc. Een 
energie-adviseur berekent dat. Dit 
zette ons wel aan het denken. 

We hebben veel documentatie 
doorgenomen, zijn naar beurzen 
geweest en kwamen uit op een 
aardwarmtepomp. In landen als 
Zweden en Duitsland is deze tech-
niek al heel normaal. De energie 
wordt uit de grond gehaald door 
twee warmtewisselaars tot op een 
diepte van 80 meter. Dit werkt veel 
efficiënter dan een luchtwarm-
tepomp. Eén kilowattuur elektra 
levert ongeveer vijf kilojoule aan 
warmte op, bij een luchtwarmte-
pomp is dat circa 3 kilojoule. De  
aardwarmtepomp is de bron van de 

vloerverwarming door het hele huis 
en van heet tapwater. “Het is een 
mooi idee om je eigen energie op te 
wekken. We scoorden er hartstikke 
goed mee op de EPC. We hebben 
het huis overal maximaal geïso-
leerd. Dat is de beste investering 
die je kunt doen, want het is niet zo 
duur en je krijgt er veel voor terug.”

JE HUIS GRATIS KOELEN
Aan aardwarmte, ook wel geo-
thermie genaamd, hangt wel een 
prijskaartje. “Het was zo’n 12.500   
euro duurder dan een ketel die 
op aardgas draait. Bij nieuwbouw 
was  er toen geen subsidie voor 
beschikbaar. Maar de verwachting 
was destijds dat de terugverdien-
tijd relatief kort zou zijn, zo’n 10 
jaar, omdat aardgas flink in prijs 
zou stijgen. Dat is niet helemaal 
uitgekomen. Aan de andere kant, 
met aardwarmte kun je in de zomer 
je huis bijna gratis koelen. Als het 
buiten 35 graden is, is het binnen 21 
graden.”

Zonnepanelen liggen er niet op 
het dak. “De EPC van ons huis was 
voldoende, bovendien is de ligging 
van ons dak niet ideaal voor zon-
nepanelen. Daar komt bij dat ik het 
niet mooi vind, al die daken met 
zonnepanelen. 
Het is veel efficiënter om grote op-
pervlakten zoals het stadion of het 
Sportiom te bedekken met zon-
nepanelen dan dat iedereen er een 
paar op zijn dak heeft liggen.”

Wel heeft Vorstenbosch zelf een 
sedumdak van 50 vierkante meter 
aangelegd. “De subsidie dekte 80 à 
90 procent van de kosten. 
“Duurzame keuzes maak je nu een-
maal eerder als het financieel ook 

verstandig is.”
Belangstelling voor Duurzaam 
Hintham? 
Kijk op www.duurzaamhintham.nl 
en doe mee! u

door Maria Hornman

Er is iets nieuws toegevoegd aan 
de enorme hoeveelheid zwerfvuil, 
die wij als mensen veroorzaken nl. 
het mondkapje en dan vooral de 
wegwerpvariant.  Op de bijgaan-
de foto heeft iemand in onze wijk 
er een aantal in de boom gehan-
gen.  Erg vrolijk word je niet van  
al die wapperende kapjes. Ze 
vergaan heel langzaam en blijven 
dus jaren in het milieu rondslin-
geren (en in dit geval hangen).
 
Wat is dit toch? Alle acties ten spijt 
om het zwerfvuil terug te dringen, 

wordt de berg steeds groter. Statie-
geld voor plastic flesjes zit eraan te 
komen.  Plastic wattenstaafjes zijn 
verboden. De gemeente probeert 
het met ‘Wijkhelden’ en stuurt vrij-
willigers op pad met hesje, grijper 
en vuilniszak. 

In buurten worden schoonmaakac-
ties gehouden en op prullenbakken 
staat soms de vriendelijke uitnodi-
ging ‘gebruik mij asjeblieft’.  
Binnen doen we er alles aan om 
onze leefomgeving gezellig te 
maken maar buiten de deur kan het 
ons niet schelen?  
De enige succesvolle zwerfvuilver-

slinder is tot nu toe Holle Bolle Gijs, 
die met ‘papier hier’ nog altijd 
onweerstaanbaar blijkt te zijn.  

Zou het helpen? Een aantal Holle 
Bolle Gijzen in onze wijk? 
Wie zal het zeggen.  
Kinderen zullen het geweldig 
vinden.  Maar je moet er niet aan 
denken dat ze mondkapjes gaan 
rapen. 

Gebruik daarom herbruikbare en 
wasbare mondkapjes. 
Dan kunnen die wegwerpgevallen 
figuurlijk ‘de boom in’. u

Stichting Transfarmers zoekt nieuwe voorzitter
 
We zoeken iemand die met enthousiasme de Stichting Transfarmers 
wil profileren in Den Bosch en wil meedenken met de doeners en 
makers die binnen Transfarmers actief zijn. Hij of zij moet ook open 
staan voor vernieuwingen en het werk van de stichting verder mee 
willen professionaliseren. Maar voorop staat dat je het leuk vindt een 
bijdrage te leveren aan  stadslandbouw en een vernieuwende aan-
pak van dagbestedingsactiviteiten en wijkwerk in Den Bosch Oost
Meer weten over deze vacature? 
Neem contact op via info@transfarmers.nl.

Reageren op deze vacature kan in een korte motivatiebrief naar 
hetzelfde emailadres  u

Ken jij Buurderij Den Bosch al?
De Bossche Buurderij gaat in 2021 gewoon door met groeien.  
We bedienen nu zo’n 60-70 klanten per week en meer dan 80 buren 
hebben een account.

Naast biologische groenten, zuivelproducten, vlees, brood en 
gebak, kan je nu ook  veganburgers, biologische honing en in de 
zomer een prachtige bos bloemen bestellen. En wat denk je van 
een vers gemaakte soep, gevolgd door een vegetarische kant-en-

klaar maaltijd, met een bijzonder alcoholvrij sapje erbij?
Surf eens naar buurderijdenbosch.nl. Op de website van de Bossche 
Buurderij kan je dan meteen je bestelling plaatsen! De verkoop sluit elke 
maandagavond, en je kan dan op woensdag tussen 16.30-18.30 corona-
proof de kersverse producten afhalen in de aula van Plein Oost aan de Van 
Broekhovenlaan 4a.u

N

De ‘boom in’ met die wegwerpmondkapjes!

Aarde als bron voor warme woning

V



Aankomende activiteiten Oost 
Jongerenwerker Shantii en sportwerker Tim van PowerUp073 starten binnenkort met het 
opzetten van sportactiviteiten op het schakelpleintje in Oost. Hou de website:  
www.powerup073.nl in de gaten en volg ons op Instagram: #Powerup073

Instagram: 
#Tim_powerup073 (sportwerker Zuid/Oost)

Instagram: 
#shantii_powerup073 (Jongerenwerker Oost)

Instagram:
 #Bob_powerup073 ( Jongerenwerker Oost)

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

Kijk eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over je wijk.
Heb je vragen, neem dan contact op met de wijkmanager:  Paul Hilgers , tel. 073 615 9119 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.

PowerUp073 Team Zuid Oost
Nick verlaat Oost en Bob komt naar Oost

Lieve mensen,  

Na 12 jaar jongerenwerk in den Bosch 

oost ben ik vanaf 1 januari 2021 

overgeplaatst naar Noord om daar mijn 

werk voort te zetten. 

Ik heb een geweldige tijd gehad en ik vind het 

jammer om de wijk te verlaten. Ik ben enorm 

dankbaar voor alle jongeren die ik heb zien groeien 

en dat ik een steentje mocht bijdragen aan dit 

proces. Ook wil ik alle bewoners bedanken die altijd 

klaar hebben gestaan en hebben ondersteund 

binnen mijn rol als jongerenwerker. We hebben met 

elkaar mooie dingen kunnen realiseren voor de 

jongeren en de wijk. Tot slot wil ik alle collega’s en 

partners in de wijk bedanken voor de fijne 

samenwerking en veel succes wensen in de toekomst. 

Ik ben misschien niet meer werkzaam in de wijk maar 

jullie gaan me vast en zeker nog zien! 

Instagram:
#Bob_powerup073 ( Jongerenwerker Oost)

Ik ben Bob Heemskerk, 

Ik werk al 12 jaar als jongerenwerker bij Farent. 
Ik ben voornamelijk actief geweest in 
jongerencentrum De Poort (Maaspoort). In mijn 
vrije tijd sport ik regelmatig en houd ik mij graag 
bezig met grafische vormgeving, film en muziek. Zo 
ben ik jarenlang als DJ actief geweest bij 
verschillende kroegen, feesten, discotheken en zelfs 
een tijd op een cruiseschip. Als jongerenwerker ligt 
mijn specialiteit vooral in het samen met jongeren 
bedenken, organiseren en coördineren van 
activiteiten. Bij De Poort heb ik bijvoorbeeld aan de 
wieg gestaan van projecten als “De Brug naar de 
Brugklas”, de tienerdisco feesten “Impact”, de 
“Lifestyle Challenge”, de “Ramadag” en “Halloween 
Horror Tour”. Het geeft mij veel voldoening als ik met 
jongeren uit het niets “iets” creëer en ze ondertussen 
zie groeien. Maar ook als ik van een jongere terug 
hoor dat hij of zij veel aan mij heeft gehad op het 
moment dat hij of zij het hard nodig had. En natuurlijk 
heb ik veel zin om in Oost aan de slag te gaan! 

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, januari 2021

Editie Wijkkrant Oost
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Achter de voordeur:
8

uBij: 

HENNIE 
SPIERINGS

Oost

R

E
Door: Marjan Vonk

lk jaar hebben we een rijtje 
knolselderij op onze tuin. 
Hoewel die smakelijke knol-
len niet zo van zandgrond 

houden, hebben we elk jaar toch 
een aardige oogst. Wat compost 
en een beetje extra kalk doen veel. 
Ik heb geprobeerd zelf knolselderij 
te zaaien. De zaadjes kiemen al-
leen als ze in het licht liggen op de 
grond. Dat is leuk voor vogels! Die 
lusten dat zaad wel. Een collega 
tuinier gaf een tip: leg een velletje 
plastic over het zaad. Dan de grond 
vochtig houden en hopen dat het 
goed komt. Knolselderij is een heel 
trage groeier. Mijn zelf gezaaide 
knollen kwamen mondjesmaat op 
en bleven klein, meer wortel dan 
knol. Het was geen succes.  Thuis 
in de vensterbank zaaien kan ook. 
Het is er lekker warm en dan heb 
ik de kiemplanten beter onder 
controle. In het voorjaar staat er wel 
zes bakken met zaaigoed voor het 
raam. Die vensterbank thuis, op het 
zuiden, is een echte kraamkamer. 
Voor knolselderij ga ik nu naar de 
kweker voor kleine plantjes. Hoewel 
de knolselderij uit de winkel groter 
is, smaakt die van mij zeker zo lek-
ker. Ook vragen mijn knollen meer  
schoonmaakwerk dan die uit de 
winkel maar dan ben je ook klaar 
voor een lekker recept.

SOEP VAN SELDERIJKNOL ALS VOOR-
GERECHT VOOR VIER PERSONEN.
Nodig: 
1 ui
1 teentje knoflook
400 gram schoongemaakte knol-
selderij 
1 peer, 1 wortel
1 blokje kippenbouillon
ca. 30 gram blauwschimmelkaas
1 theelepel gedroogde tijm
Olijfolie

Bereiden
Snipper de ui en de knoflook. 
Schil de knolselderij en snij hem in 
dobbelsteentjes. Schil de peer en 
verwijder het klokhuis en snij in 
stukjes. Schrap de wortel en snij aan 
stukjes Bak ui en knoflook glazig in 
een scheutje olijfolie. Voeg dan de 
tijm toe en roerbak die even mee. 
Voeg de knolselderij en de peer toe. 
Schenk er 250 cl water bij en breng 
aan de kook. Laat afgedekt op zacht 
vuur 20 minuten sudderen, of tot 
de knolselder zacht is. Mix deze 
soepbasis glad met de staafmixer. 
Voeg vervolgens 650 cl water toe, 
het blokje kippenbouillon en de 
verkruimelde blauwschimmelkaas. 
Zet de pan opnieuw op het vuur 
en warm nog even door. U kunt de 
soep verder op smaak brengen met 
wat zout en peper.

LIJKT TUINIEREN U OOK LEUK? 
Zelf groente, kruiden en bloemen 
telen? Kijk dan op onze website: 
tuinverenigingoosterplas.nl. of bel 
voor informatie Wilma Buijs, tel. 
06 27890368; e-mail gowidejo@
kpnmail.nl.
De tuinen liggen aan de Oosterplas-
weg nr. 49. U kunt daar overdag, 
als het hek open is, een kijkje 
nemen. u

Tuinvereniging Oosterplas

door Maria Hornman

Hennie Spierings (74) is een echte 
Bosschenaar.  Hij is geboren op 
de Oostwal, en is na zijn trou-
wen in de Pieter Breughelstraat 
gaan wonen. Sinds 1988 woont 
hij met zijn vrouw Mieke aan de 
Grobbendoncklaan. Maar Henny 
is vooral sportman.  Keeper om 
precies te zijn. En een goeie ook! 
Bij voetbalclub BVV had hij de 
bijnaam ‘de bankschroef’. 

uim 500 officiële wedstrijden 
heeft hij gespeeld, waaron-
der 27 interlands bij het Ne-
derlands Amateur Elftal.  Dat 

bracht hem onder meer naar China, 
Dubai, Amerika en Indonesië. Ook 
heeft hij twee jaar als semi-prof bij 
FC Den Bosch gespeeld.
Als kind al hield hij van voetballen 
en van wielrennen. ‘Dat was mijn 
tweede sport maar toentertijd was 
een renfiets onbetaalbaar’. Tijdens 
zijn Mulo-tijd, werd zijn keepersta-
lent gespot en werd hij gevraagd 
bij BVV te komen spelen.  Dat is 
nu 55 jaar geleden.  ‘Keepen is 
mijn passie. Als keeper moet je een 
beetje gek zijn en vooral niet bang. 
Tegenwoordig heb je een speciale 
keeperstraining maar die was er in 
mijn tijd nog niet. Nee, al dat dui-
ken en vallen doet geen pijn. Dat is 
een kwestie van techniek.’
Hij heeft nooit bijgehouden hoeveel 

goals hij heeft 
tegengehou-
den. ‘Als ik 
naar voetballen 
kijk dan kijk 
ik vooral naar 
de keeper en 
veel minder naar het overige spel. 
Ik had ook andere keepers als mijn 
grote voorbeeld zoals Piet Schrijvers 
of Frans de Munck. ‘

DUIZENDEN FIETSERS
Die wedstrijden in het buitenland 
betekenden dat Hennie steeds één 
tot anderhalve week van huis was. 
Af en toe was er tijd voor een excur-
sie. Een bepaalde wedstrijd in China 
is hem bijgebleven. Het stadion zat 
propvol met duizenden Chinezen 
en die waren tot zijn verbazing 
allemaal op de fiets gekomen. Een 
kwartier na afloop van de wedstrijd 
was het hele stadion weer leeg en 
was van al die fietsers niets meer te 
zien. 
In 1983 kwam er een eind aan zijn 
actieve keepers carrière. Hij was 
toen 36 jaar. Hij werd trainer van 
de Hoofdklasse Jeugd van BVV. 
‘Een aantal van de spelers, die ik 
getraind heb is later in het be-
taald voetbal terecht gekomen. 
Als trainer hield ik van discipline 
maar ik was geen boeman.  En na 
de wedstrijd gingen de teugels wat 
losser.’ Naast BVV trainde hij nog 
vijf amateurclubs in Den Bosch

 
POSTBODE
Van zijn toenmalige werkgever 
de PTT, kreeg hij alle ruimte om 
deel te nemen aan wedstrijden 
en trainingen.  Hij was lid van 
het Nederlands PTT Elftal dat ook 
internationale wedstrijden speelde. 
Hij heeft lange tijd als postbode 
gewerkt. ‘Toen was dat nog een 
gerespecteerd beroep.  Ik heb op de 
brommer een tijdlang in Engelen en 
in Empel bezorgd.  Die waren nog 
niet zo dicht bebouwd als nu.  De 
huizen en boerderijen lagen ver uit 
elkaar.  Ik verkocht onder andere 
ook postzegels. Ik heb verschillende 
uniformen gedragen. In het begin 

was dat een broek met een strakke 
vouw en natuurlijk een pet. De laat-
ste jaren voor zijn pensionering was 
hij ‘groepsleider’ en onder meer 
verantwoordelijk voor de planning 
van de bezorgroutes.
Hennie kijkt met een zekere 
weemoed terug op zijn tijd bij dit 
bedrijf: ‘Als collega’s onder elkaar 
waren we een soort familie. Ja, ik 
heb er veel moeite mee dat dit nu 
allemaal verdwenen is.’

ALLE THUISWEDSTRIJDEN
Tijdens ons gesprek laat Hennie 
het kamertje zien, waar hij heel zijn 
wedstrijdverleden bewaart.  Een 
volle wand met foto’s en een serie 
foto-  en plakboeken op de boe-
kenplank. Maar ook de trouwfoto 
van zijn dochter en foto’s van zijn 
twee kleinkinderen. 
Zijn huidige leven ziet er heel 
anders uit.  Na spelen in de se-
niorenploeg, bemoeienis met de 
jeugdopleiding en twee jaar in het 
bestuur, is hij nog steeds lid van 
BVV. Hij heeft wekelijks contact met 
andere trouwe BVV-ers en slaat 
geen thuiswedstrijd over. Maar de 
echte BVV-er  die z’n hele leven met 
hart en ziel aan de club verbon-
den is, vormt een uitstervend ras, 
volgens hem.
   
Zijn tijd gaat nu vooral op aan 
mantelzorg. Zijn vrouw Mieke heeft 
24 uur per dag zuurstof nodig en 
is weinig mobiel. Vanwege Corona 
zijn ze nu extra voorzichtig en 
dat betekent dat ze weinig buiten 
komen. 
Gelukkig voelen ze zich happy met 
het wonen aan de Grobbendon-
klaan, met de mensen in de buurt 
en zijn er ook de kleinkinderen nog 
die voor afleiding zorgen. u 

eze keer kregen we de tip 
om voor Nel van de Wil-
denberg de bedanktaart 
te bestellen.

 
Nel is een bezig bijtje die zich, 
ondanks haar leeftijd van 83 jaar, 
nog steeds voor de ander inzet. 
Jacqueline, van Team Zonnebloem 
Oostelijke Zon overhandigt de taart 
graag aan haar. 

Want Nel verdient zeker een taart. 
Ze is al 18 jaar actief als vrijwilliger 

voor de Zonnebloem. Ze bezoekt 
gasten met een lichamelijke be-
perking, maakt tijd vrij voor een 
praatje en koffie bij haar thuis en 
mensen kunnen haar altijd bellen 
voor een luisterend oor of het doen 
van een boodschap. 
Als de Zonnebloem een activiteit 
organiseert is Nel heel actief en 

zeer attent voor de gasten. 
Naast de Zonnebloem werkt ze erg 
graag in haar prachtige tuin. 
Het is leuk om Nel eens in het zon-
netje te zetten. u

D

BEDANKT
RUBRIEK

Oproep!
Wilt u iemand 
bedanken en een 
taart bezorgen? 
Meld het de 
redactie.

Dank-

je Wel

De taart voor Nel van den Wildenberg


