
Samen buurten 
in Plein Oost

Vanuit de behoefte uit de wijk om 
een ontmoetingsplek te realiseren 
is ‘Samen Buurten’ ontstaan. De 
ruimte, ‘De Cantina’, is samen met 
buurtbewoners opgeknapt. Het is 
nu een fleurige ruimte om mensen 
te ontvangen. Iedereen is wel-
kom om een kopje koffie te komen 
drinken en gezellig bij te buurten. 
Dat kan elke donderdag van 10 tot 
12 . Behalve in de schoolvakanties. 
Mochten er leuke ideeën ontstaan 
voor activiteiten tijdens het kof-
fiemoment dan zoeken we samen 
naar mogelijkheden.Tine Berkers, 
opbouwwerker van Farent, is ook 
elke donderdag aanwezig. 

Mocht je 
vragen heb-
ben? Bel of 
whatsapp 
haar gerust: 
0611869593

SAMEN GEZELLIG ETEN
Een super enthousiaste en fijne 
club van vrijwilligers uit de buurt, 
zet elke laatste maandag van de 
maand een heerlijk menu op tafel 
voor buurtbewoners in de Cantina 
in Plein Oost. 
Er wordt een 3 gangenmenu 
geserveerd met koffie na! 
U schrijft zich in, betaalt 5 euro en 
daarna is het genieten geblazen. 
De eeerstkomende data in januari 
en februari zijn: 30 januari en 27 
februari

Inschrijven kan via 06 10717288
Voor vragen of informatie kunt u 
bellen naar 06 11869593 u
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Editie Wijkkrant Oost

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.

Wijkhandhaver Jos Kuipers stelt zich voor! 

Mijn naam is Jos Kuipers, 

wijkhandhaver in Oost, Zuid-

Oost, industrieterrein de Brand. 

Samen met mijn collega’s houd 

ik toezicht op de openbare 

ruimte. Daarbij gaan wij altijd 

uit van een wijk die schoon, heel 

en veilig moet zijn. Soms krijg ik 

wel eens de vraag wat wij doen 

in vergelijking met de politie. 

Wij zijn er meer voor de 

leefbaarheid. Wij zorgen ervoor 

dat een wijk een fijne plek is om 

te wonen, leven en ontmoeten. 

Denk aan de kleine ergernissen 

zoals parkeeroverlast, afval, 

vernielingen en hangjeugd in de 

wijk. 

Om goed te weten wat er speelt rondom veiligheid en leefbaarheid in de wijk heb ik wel 

regelmatig contact met de politie en dan met name de wijkagent. Maar ook met de 

wijkmanager, welzijnsorganisatie Farent en woningbouwcorporaties. Ook heb ik samen met de 

wijkteamleider van Beheer Openbare Ruimte van de gemeente zorggedragen voor het 

gedeeltelijk afsluiten van de parkeerplaats bij de Oosterplas. Hiermee de overlast en vervuiling 

van en door jongeren tegengegaan.

Als wijkhandhaver probeer ik zoveel mogelijk op straat te zijn. Ik hoor heel graag wat er leeft 

en speelt. Daar heb ik jullie als bewoners voor nodig. De meldingen en signalen van bewoners 

helpen om overlast en ergernissen aan te pakken. Dus spreek mij gerust aan of maak zo nu en 

dan een melding. 

Vuurwerkoverlast richting de jaarwisseling 
We zien afgelopen jaren richting het eind van het jaar veel 

overlast door vuurwerk. Het geeft geluidsoverlast, 

vernielingen en er zijn bewoners en dieren die er last van 

hebben. Samen met politie en scholen kijken we hoe we 

iedereen hier bewuster van kunnen maken en overlast 

kunnen verminderen. Bovendien, het mag niet. Enkel 

siervuurwerk mag op bepaalde tijden. De risico’s zijn voor 

afstekers (voornamelijk jongeren), maar ook voor ouders als 

vuurwerk in de woning wordt opgeslagen. 

Wat doen wij? 

De voorbereidingen richting de jaarwisseling zijn begonnen. 

Het dagelijks toezicht, met name in de avonduren, op 

vuurwerkoverlast wordt uitgevoerd door Stadstoezicht. Op dit 

moment zien we dat vanuit enkele wijken het aantal 

meldingen over vuurwerkoverlast toeneemt en dat is 

vergelijkbaar met andere jaren. Sancties kunnen alleen 

worden opgelegd als het afsteken van vuurwerk 

daadwerkelijk wordt gezien door politie of door een 

toezichthouder. Hierdoor is het lastig om overlastgevers te 

beboeten. 

Daarnaast zetten we in op de negatieve gevolgen die 

vuurwerk met zich mee kan brengen. Het gaat dan onder 

meer om het voorkomen van vernielingen/vandalisme en het 

voorkomen van overlast. Het afsluiten van prullenbakken is 

daar een voorbeeld van. We geven voorlichting op scholen en 

straatcoaches spreken mensen waar nodig aan. Daarnaast 

worden minderjarige overtreders ieder jaar doorverwezen 

naar Halt. Ook stuurt de burgemeester, in afstemming met de 

politie, waarschuwingsbrieven naar notoire overtreders 

tijdens de jaarwisseling. 

Neem je verantwoordelijkheid en verknal je dromen niet

Bespreek dit onderwerp ook thuis met uw kind(eren). Herhaal 

de wettelijke regels en maak duidelijke afspraken over wat 

uw kind wel en niet mag doen rond de jaarwisseling. Toon 

interesse in en begrip voor uw kind. Probeer daarbij niet te 

oordelen. 

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen!

Wist u dat u ook een melding kan maken van een onveilige situatie 
in de buurt? Scan de QR code en gebruik het online 
meldingsformulier! 

De meldingen worden tijdens kantooruren 

verwerkt. Maakt u een melding buiten 

kantooruren en is er sprake van een onveilige, 

overlastgevende of gevaarlijke situatie? Neemt u 

dan direct telefonisch contact op met de 

meldkamer van Stadstoezicht via 

(073) 615 55 55. De meldkamer is dagelijks 

bereikbaar tot 23.00 uur en op vrijdag en 

zaterdag tot 23.45 uur. Luister het bandje af om 

door verbonden te worden. De meldkamer van 

de politie bereikt u op 0900 8844. Neem voor 

spoedeisende hulp altijd contact op met 

alarmnummer 112.  

www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt
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8
Achter de Voordeur bij 
Caroline Holleufer

HANNAH

niet in de bus 
gekregen?

Is de wijkkrant niet bij u 
bezorgd tussen 16 en 21 decem-

ber?  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  u

Waag eens een gokje om aan iets nieuws te beginnen
van de redactie

n de periode rondom Kerst 
ligt de nadruk op gezel-
ligheid, saamhorigheid en 
huiselijkheid. Veel mensen 

vinden deze tijd daarom de fijnste 
van het jaar. Maar niet iedereen. 
Er zijn mensen die blij zijn als de 
hele periode weer achter de rug 
is. Omdat ze wel verlangen naar 
gezellig samenzijn en ergens bij 
te horen maar dit niet zo erva-
ren. Juist in deze tijd wordt het 
ontbreken van echt contact met 
andere mensen en het gevoel 
gezien te worden extra gemist.

 Tegelijkertijd biedt onze wijk veel 
mogelijkheden om mensen te ont-
moeten en nieuwe contacten op te 
doen. Vaak op een hele laagdrem-
pelige manier en voor iedereen 
toegankelijk. Deze wijkkrant staat 
weer vol met berichten over uiteen-
lopende initiatieven en activiteiten: 
van het nemen van een oppashond 

tot het bezoeken van een buurt-
huiskamer of het gezamenlijk eten 
met buurtbewoners.
In het bijzonder besteden we in 
deze krant aandacht aan de ont-
moetingsactiviteiten van de Brede 
Bossche School aan de Aa, de Wijk-
werkplaats Oost. Sociaal Cultureel 
Wijkcentrum de Stolp en Buurt-
huis Graafsewijk Noord. U vindt 
informatie over deze activiteiten 
al op deze eerste pagina maar ook 
verspreid in de rest van deze krant. 
Misschien wordt u  erdoor ‘verleid’ 
om een stap buiten de deur te 
zetten en de gok te wagen aan iets 
nieuws te beginnen. Daar voelt een 
mens zich vaak veel beter door en 
het zou een goed voornemen voor 
het nieuwe jaar kunnen zijn. Vraag 
iemand mee te gaan als dat makke-
lijker is. Maar ook: laat je overhalen 
als iemand je vraagt om ergens 
mee naar toe te gaan. Dan wordt 
er letterlijk en figuurlijk een deur 

voor je geopend. De redactie van 
Wijkkrant Oost wenst iedereen voor 
2023 nieuwe stappen toe, die goed 
uitpakken en nieuwe deuren ope-

nen. Wij gaan ondertussen gewoon 
door met alle informatie uit onze 
wijk voor u bij elkaar te brengen in 
deze krant u

I

Uitgiftepunt voor 
gratis maaltijden
Sinds kort is de BBS ook een uit-
gifte punt voor gratis maaltijden 
van (bedrijfs)catering.
Aanmelden en informatie hierover 
kan je vinden op Facebook bij De 
Bolle Buikjes. 
 
Naast dit alles wordt de BBS aan de 
Aa gebruikt door buurtbewoners.
Je kunt er knutselen, schilderen, 
koken, kleding naaien, Yoga en be-
wegen met de dames van Zumba. Is 
dit iets voor jou? Eerst kijken mag 
altijd! De beheerders van de BBS 
ontvangen je van harte. u

Buurtkamer in Brede 
Bossche School 
aan de Aa.

De Brede Bossche School (BBS) 
aan de AA is meer dan alleen een 
school. De gezellige buurtkamer in 
deze school is iedere dag geopend 
ook als je geen kinderen op deze 
school hebt zitten. Je kunt er an-
dere buurtbewoners ontmoeten, 
een krantje lezen en een spelletje 
doen met gratis koffie en thee.

Er staat ook een computer die je 
kunt gebruiken. Loop gerust eens 
naar binnen. Kom alleen of neem 
iemand mee. Zeker in deze koude 
maanden is het een buurtkamer van 
warmte.Iedere dinsdagochtend is 
Mieke Reijner aanwezig om met je 
koffie te drinken en iedere don-
derdagochtend is José aanwezig 
voor de spelinloop voor ouders met 
peuters.Informeer bij Mieke Reijner 
naar de mogelijkheden. Haar email 
is: miekereijner@farent.nl u

Het wijk-, buurt- 
en dorpsbudget
 
Eigen initiatieven uitvoeren in de 
wijk of buurt, met subsidie van de 

gemeente

 
Heb jij een leuk idee voor je 
buurt of wijk? Je kunt hier-
voor een bijdrage krijgen 
van de gemeente. Het wijk-, 

buurt- en dorpsbudget is een sub-
sidieregeling voor bewoners die in 
hun omgeving aan de slag willen. 
Voor de wijk Oost in Den Bosch was 
er vorig jaar 60.000 euro  beschik-
baar. Volgens de gemeente zijn 
bewoners bij uitstek dé deskundi-
gen in hun eigen straat of buurt. 
Per wijk stelt de gemeente daarom 
geld beschikbaar voor allerlei 
ideeën. Dat kan gaan om: fysieke 
zaken (bijvoorbeeld: een speel-
plek), sociale activiteiten (bijvoor-
beeld: een festival) of de veiligheid 
in de leefomgeving (bijvoorbeeld: 
voorlichting). Ook de Wijkkrant die 
u nu leest wordt deels betaald met 
een bijdrage van de gemeente. 
Het afgelopen jaar zijn in Oost ver-
schillende initiatieven van buurt-
bewoners tot stand gekomen met 
hulp van het wijk-en dorpsbudget. 
Heb je zelf ook een leuk idee voor 
je wijk of buurt? Een mooi nieuw 
speeltoestel voor kinderen? Meer 
groen in de wijk? Een burendag? Of 
juist voorlichting over een actueel 
thema? Neem contact op met wijk-
manager Paul Hilgers (073) 615 9119 
voor meer informatie. 

Wilt U bekijken welke initiatieven 
in onze wijk gehonoreerd zijn 
voor het Wijk-buurt- en dorps-
budget? Kijk op de website van 
de gemeente: https://www.s-her-
togenbosch.nl/wdbudget u

H



Computerhuis Oost 
zoekt Vrijwilligers
 
Voor educatie zoeken wij vrijwil-
ligers, die inwoners van Den Bosch 
op een laagdrempelige manier 
helpen om digitale vaardighe-
den op pc, laptop, tablet, iPad 
en smartphones te ontwikkelen. 
Dit door middel van workshops 
en online cursussen. De inhoud 
van de workshops wordt door de 
vrijwilligers bepaald op basis van 
de belangrijkste vragen die bij 
computergebruikers en bezoekers 
van het Computerhuis leven. 
Hebt u affiniteit met computers en 
bent u geïnteresseerd neem dan 
met ons contact op.
Wilt u meer weten? Bezoek dan 
onze website www.computerhuis-
denbosch.nl Of kom naar de Lucas 
van Leijdenstraat 29.Wij zijn bereik-
baar maandag- en woensdagoch-
tend van 9.30 tot 13.00 uur u

e wijk-werk-plaats is geen 
sociale werkplaats maar een 
wijk-hobbyclub met een 
hoog sociaal karakter.
Had je met Koos van Hoorn 

gesproken dan had je dat allang ge-
weten. Ondanks zijn leeftijd en visuele 
handicap komt hij steevast iedere don-
derdag rond koffietijd langs om even te 
buurten. Even kletsen over vroeger en 
over nu is altijd leuk. Dat doet hij al een 
‘eeuwigheid’, eigenlijk vanaf het eerste 
uur. Hij zou je meteen verteld heb-
ben dat jij ook welkom bent voor een 

praatje of om wat te knutselen. En dat 
het niet leeftijdgebonden is. Tenminste, 
we hebben geen jeugdafdeling. Ben je 
echter ouder dan 19 en jonger dan 101 
dan ben je van harte welkom. 
We hebben mooie werkplaatsen voor 

elektro, metaal en hout. En natuur-
lijk Klaasjes Snuffelhoek, waar ook 
altijd iets te doen is. Maar… als je niet 
zo creatief bent, maar wel onder de 
mensen wilt zijn, moet je gewoon eens 
langskomen om kennis te maken. Met 
zo’n kleine 75 mensen per week is er 
altijd wel wat te zeggen of te doen.
Wat ook leuk is te vermelden: in Januari 
start een groepje dames (heren zijn 
ook welkom)  met een dag handwerken 
en naaien. We hebben daarvoor vier 
naaimachines en een lock machine in 
orde laten maken. Dus als je daarvoor 
interesse hebt, moet je even langs-
komen. bij Wijkwerkplaats Oost, Van 
Broeckhovenlaan 4a, als je het parkeer-
terrein oploopt (bijna) recht vooruit bij 
het kleine kledingwinkeltje. u 
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Van Broeckhovenlaan 4A
’s-Hertogenbosch Tel: 0615559587

Sinds 1 oktober van dit jaar ben ik 
de nieuwe beheerder van soci-
aal cultureel centrum de Stolp. 
Voorheen was het Wijkcentrum 
de Stolp. Dat zijn we nog steeds 
maar dan wel in een nieuwe stijl. 
Sociaal cultureel wil zeggen dat 
de Stolp nog meer de huiskamer 
wil zijn van de Aawijk.

en potje biljarten in de 
bar of een kaartje leggen 
is vanaf nu weer mogelijk 
zonder afspraak. Gezellig 

muziek luisteren of gewoon ge-
nieten van een kopje koffie met de 
krant erbij kan ook. Wij  staan open 
voor nieuwe initiatieven vanuit de 
wijk en als beheerder wil ik samen 
met de  vrijwilligers, graag helpen 
deze van de grond te krijgen. Ik 
daag dan ook iedereen uit om eens 

langs te komen en te praten over 
wat de mogelijkheden zijn.
Naast twee vaste krachten, kunnen 
we met een mooie groep vrijwilli-
gers werken. Zonder deze kanjers is 
het onmogelijk om de Stolp  te laten 
zijn voor wat het nu is. We kun-
nen ook nog nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Mensen die de Stolp en 
de wijk een warm hart toedragen 
en het leuk vinden om een goede 
gastvrouw of heer te zijn.
Onze website is vernieuwd. Har-
monieën, carnavalsverenigingen, 
zangkoren, biljart, yoga  en nog 
veel meer activiteiten staan op 
de website vermeld. Kijk eens op: 
www.sccdestolp.nl

OPEN DAG
Om een frisse start te maken in het 
nieuwe jaar, wordt de Stolp van 

binnen geschilderd en opgeknapt. 
Het resultaat kunt u zien tijdens 
de open dag op zondag 15 Januari 
2023. Alle gebruikers zullen zich 
dan van hun beste kant laten zien. 
In de grote zaal zal een Bossche 
band optreden met allemaal oude 
rockers, dus gezelligheid is gega-
randeerd.
Graag wil ik dan ook iedereen 

die op welke manier dan ook ooit 
verbonden is geweest met de Stolp 
uitnodigen om op 15 Januari de 
Stolp nieuwe stijl te bezoeken en 
het nieuwe jaar in te luiden. 
Namens mij en alle vrijwilligers 
wensen wij jullie fijne feestdagen 
en hopen wij jullie allemaal snel te 
mogen begroeten in de Stolp.
Hans Doomernik u

KOOS VAN HOORN

Schaakgroep de Biechten 
zoekt nieuwe leden.

anwege een kleine terug-
loop naar twaalf schaken-
de leden is er weer plaats 
voor nieuwe deelnemers, 

zowel dames als heren. We schaken 
elke maandagmiddag van 13.30 
uur tot uiterlijk 16.30 uur in een 
onderlinge competitie in Sociaal-
Cultureel Centrum De Biechten. 
Er zijn enkele gevorderde schakers 
maar verreweg de meesten vallen in 
de categorie huis-tuin- en keuken-
schakers. Zij komen vooral voor de 
gezelligheid en de sociale contac-
ten. Natuurlijk kun je leren van de 
kennis en ervaring van de meer 
ervaren schakers. En regelmatig 
schaken zorgt altijd voor verbete-
ring van je schaakniveau. 
Loop eens binnen bij onze schaak-
groep. U bent van harte welkom. 
Voor nadere inlichtingen : Cees van 
Zelst : 06-10720550 of 
cvzelst@home.nl . u

V
door Peter van Peperstraten

Het zeilseizoen eindigde in het 
laatste weekend van oktober met 
de traditionele “snertrace”. Dit 
jaar met een flink aantal deel-
nemers op de surfplank. Helaas 
was er weinig wind maar geluk-
kig, als compensatie, zomerse 
temperaturen en terrasweer.

p zondag 6 november 
zijn we met meer dan 30 
deelnemers gestart met 
de eerste winterzwem/

dip dag. De deelnemers gingen 
groepsgewijs in het water. De 
komende vijf maanden tot eind 
maart gaat dit iedere zondagmor-
gen van 9 tot 11 uur gebeuren. We 
hebben heel veel aanmeldingen 
gekregen en helaas kunnen wij 
geen nieuwe deelnemers meer 
plaatsen voor dit winterseizoen.

OP WEG NAAR EEN 
DUURZAME CLUBHUIS
Afgelopen voorjaar hebben we, 
dankzij subsidie, onze oude gas 
CV-ketel kunnen vervangen 
door een zonneboilerinstallatie, 
zonnecollectoren op het dak en 
een boilervat in het clubhuis. In 
het voorjaar hebben we alles zelf 
aangelegd, gebruik makend van 
de aanwezige vakkennis bij onze 
leden. Sinds begin mei draait de 

installatie naar wens. Nu alleen 
nog onze gaskookplaat vervangen 
door een inductiekookplaat.
Onze vereniging zit een bijzondere 
situatie omdat het zwaartepunt 
van onze energiebehoefte in de 
zomermaanden ligt. In de winter 
is het van belang het clubhuis 
vorstvrij te houden en verwarmen 
is dan maar sporadisch nodig. Het 
wordt nog wel even spannend hoe 
de installatie voor verwarming 

van het clubhuis en warmwa-
tervoorziening in de winter gaat 
uitpakken.

Interesse om Zeilvereniging 
Oosterplas te 
volgen? 
Ga dan naar 
zv-ooster-
plas.nl u

Misverstand 
opgelost:

D

Nieuws van 
Zeilvereniging 
Oosterplas

Kennismaken met Hans Doomernik
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In 2022 heeft ’s-Hertogenbosch voor 
de tweede keer deelgenomen aan 
het Nederlands kampioenschap ‘Te-
gelwippen’. Iedereen kon meedoen 
door tegels te wippen in de eigen 
voor- of achtertuin en door deze te 
vervangen door gras, bloemen en 
planten.
De gemeente ’s-Hertogenbosch is 

op de 14e plaats geëindigd in de 
categorie ‘grote gemeenten’, waar 
totaal 21 steden onder vielen. Breda 
was dit jaar de grote winnaar. In 
onze stad zijn 24.775 tegels gewipt. 
Dat zijn er 159,72 per 100 inwoners. 
’s-Hertogenbosch was op een punt 
de beste: we hadden het hoogste 
aantal deelnemers. 

Wil je tips krijgen en inspiratie 
opdoen voor een tuin zonder of met 
zo min mogelijk tegels? 
Kijk op de website 
www.nk-tegelwippen.nl u

Oost 3Allerlei
door 
Tjeu Cornet

Vanaf februari 2023 kunnen be-
woners van Hintham en het Hin-
thamerpark in gesprek gaan met 
energiecoaches. De coaches weten 
alles van het verduurzamen van 
woningen in onze wijk. Wil je we-
ten wat ‘verduurzamen’ inhoudt 
en wat dat betekent voor jouw 
woning? Nodig dan een energie-
coach uit voor een gesprek. Met 
een flyer kondigen de coaches aan 
wanneer zij in de buurt zijn. 

WONINGONDERZOEK
Bewonersinitiatief Duurzaam 
Hintham heeft een aantal wijkbe-
woners gevraagd om energiecoach 
te worden. Na een training trekken 
zij de wijk in. Gewapend met kennis 
en informatiemateriaal kunnen zij je 

vertellen hoe jij jouw woning kunt 
verduurzamen. Met de inzet van 
energiecoaches zet bewonersinitia-
tief Duurzaam Hintham een volgen-
de stap op weg naar een duurzame 
wijk. In project NXT onderzochten 
experts eerder enkele woning-
blokken in de wijk. De resultaten 
van dat onderzoek zijn besproken 
met de betrokken bewoners. De 
uitkomsten gelden globaal ook voor 
de andere woningen in de straat 
of zelfs de buurt. Daarom organi-
seerde Duurzaam Hintham onlangs 
bewonersbijeenkomsten in de 
verschillende buurten van Hintham, 
onder andere het Hinthamerpark. 
Die bijeenkomsten werden door 
meer dan 100 wijkbewoners be-
zocht. De komende tijd onderzoekt 
Duurzaam Hintham nog meer en 

andere woningen in de wijk. Maar 
de uitkomsten tot nu toe geven al 
zo’n goed beeld, dat de coaches 
ermee uit de voeten kunnen.
 
INDIVIDUEEL ADVIES 
De coaches komen nu speciaal naar 
jou toe. Zeker als je woont in het 
type woning dat al is onderzocht 
in project NXT (zie www.duur-
zaamhintham.nl). De coach bekijkt 
samen met jou hoe de woning er nu 
voorstaat. Dankzij de onderzoeks-
resultaten van een vergelijkbare 

woning kan worden bepaald welke 
maatregelen ook in jouw woning 
goed zouden werken. De coach 
geeft je niet alleen inzicht in de 
beste volgorde en de effectiviteit 
van de maatregelen, maar ook een 
indicatie van de kosten. Als je wil, 
regelt de coach aansluitend voor 
jou een bouwkundig of financieel 
advies. Zo verzamel je alle kennis 
en informatie om echt aan de slag 
te gaan! 
De energiecoaches zijn een initiatief 
van Duurzaam Hintham. Begin 2023 
vind je een flyer op de deurmat 
waarin een coach een bezoek 
aankondigt. Reageer op die flyer. 
Of stuur een bericht aan info@duur-
zaamhintham.nl. Kijk ook eens op 
www.duurzaamhintham.nl.   u

Energiecoaches voor Hintham en Hinthamerpark  

Onderscheiding 
voor Jan van Mil
Op  vrijdag 25 november werd 
Jan van Mil bij Koninklijk Besluit 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester Jack 
Mikkers spelde hem het betref-
fende versiersel op.

an van Mil is meer dan 75 jaar 
lid van voetbalvereniging BVV 
en staat model voor leden die 
hun sportvereniging een leven 

lang trouw blijven.
 
In 1946 meldde Jan zich als 12-jarige 
aan bij BVV. Jan was daarna speler, 
wedstrijdsecretaris,  elftalleider, 
grensrechter, kantinebeheerder én 
verenigingsarchivaris, wat gestalte 
kreeg in een liefdevol ingericht 
museumpje in het clubhuis. u

Bescherm uzelf tegen 
cybercriminaliteit

door Genevieve Bak, wijkagent
 
De computer en het internet zijn 
niet meer weg te denken. Maar 
hierdoor is helaas ook de zoge-
naamde cybercriminaliteit onder-
deel geworden van onze dagelijkse 
wereld. Steeds meer mensen wor-
den hierdoor getroffen. De politie 
werkt samen met de overheid en 
het bedrijfsleven om deze vorm van 
criminaliteit op te sporen en te be-
strijden. U kunt ons daarbij helpen 
door aangifte te doen en uzelf te 
beschermen.

Het slechte nieuws is dat U geen com-
puter of internetaansluiting hoeft te 
hebben om slachtoffer te worden van 
cybercriminaliteit. Want de meeste 
telefoons en bankpassen bevatten 
computerchips, die kunnen wor-
den gehackt. Ook bedrijfssystemen, 
moderne auto’s en chipkaarten zijn 
potentiële slachtoffers van cyber-
criminelen. Zij gebruiken hiervoor 
speciale apparatuur en software. 
Daarom hanteert de politie voor de 
opsporing van cybercriminaliteit op 
haar beurt ook geavanceerde mid-
delen en technieken.

TIPS OM U DIGITALE VEILIGHEID 
TE VERHOGEN
u Zorg dat uw computer goed 
beveiligd is en dat u de benodigde 
updates downloadt en installeert.
u Maak gebruik van een virus-
scanner, firewall, anti-spyware, 
advertentieblockers (apps die 
advertenties tegenhouden die mo-
gelijk een virus bevatten) en veilige 
websites.
u Gebruik een goed wachtwoord 
van minimaal acht tekens, met 
hoofdletters en kleine letters, cijfers 
en bijvoorbeeld symbolen als een 
vraagteken of uitroepteken erin.
u Maak een back-up van uw do-
cumenten, klik niet op onverwachte 
linkjes en geef nooit uw inlog- of 
pincode af. 
Kunt u dit niet zelf? 
Vraag hulp van iemand die deskun-
dig is of ga naar Het Computerhuis

HOE DOE IK AANGIFTE VAN 
CYBERCRIMINALITEIT?
Van alle criminaliteit kunt u aan-
gifte doen via het telefoonnummer 
0900-8844 of bij uw lokale wijk-
team. Bij aangifte van cybercrime 
is het goed om te vragen of een 
digitaal expert aanwezig kan zijn 
bij uw aangifte. Zorg dat u geen 
digitale sporen verloren laat gaan: 
zet de computer niet uit en bewaar 
zoveel mogelijk informatie of breng 
deze mee. Van een aantal delicten 
kunt u ook online aangifte doen via 
www.politie.nl 

Meer informatie of contact met uw 
wijkagent? Kijk dan ook eens op 
Instagram en volg ons. 
Eric van Dijk              
Wijkagent_denbosch_aawijk
Michiel Boogers        
Wijkagent_denbosch_graafsewijk
Genevieve Bak         
Wijkagent_db_graafsepoort u

Walking Dinner 
in de Hertoglaan/
Hertogpark
 
door Monique van der Fluit

e zou denken dat iedereen 
elkaar kent in een nieuwe 
wijk die samen opgestart is. 
Dat klopt ook wel en er is veel 

onderling contact maar dat is toch 
vaak met dezelfde mensen. Daarom 
heeft het Buurtcomité een Walking 
Dinner georganiseerd, waar veel 
gezinnen aan meegedaan heb-
ben. Eerst de (kleine) kinderen te 
eten geven en daarna zelf aan het 
koken. Men kon zich opgeven voor 
het voorgerecht, hoofdgerecht of 
dessert en bij iedere gang ontving 
het gasthuis een vier- of achttal 
wijkbewoners die willekeurig door 
de organisatie waren ingedeeld. 
Wat was het leuk! Bij de start in het 
zonnetje verzamelen en dan ver-
spreiden door de wijk. In een huis 
komen waar je normaal gesproken 
alleen maar langs loopt. Met mede-
wijkbewoners gezellig praten onder 
het genot van een heerlijk gerecht 
met bijpassend drankje, want 
zonder uitzondering had iedereen 
zijn best gedaan op zowel eten als 
aankleding!  Bij de afsluiting waar-
bij iedereen weer bij elkaar kwam, 
werd nog lang nagepraat over deze 
geslaagde activiteit. Deze houden 
we erin. De volgende Walking Din-
ner staat al gepland voor de eerste 
zaterdag in oktober 2023! u

J

Uitslag Nederlands Kampioenschap Tegelwippen 2022
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‘Zwerfvuil maken is geen kunst, zwerfvuil opruimen is dat wel’.
Dit is het motto van Steven Luca. 
Hij is een van de 52 gebruikers 
van de app ‘Helemaal  Groen’ in 
’s-Hertogenbosch. Dit landelijke 

burgerinitiatief wil individuele 
burgers stimuleren om zwerfafval 
op te ruimen en maakt het resultaat 
daarvan voor iedereen zichtbaar 

op een app. Steven is poppenspeler 
van beroep en maakt zijn poppen 
het liefst van gebruikt materiaal. 
Om mensen te attenderen op het 
zwerfvuilprobleem heeft hij een 
milieuvriendelijke straatveger ge-
maakt Aan ‘Helemaal Groen’ doen 
landelijk al ruim 11.000 mensen 
mee.  Elke straat die je zwerfvuil-
vrij maakt wordt in de app op een 
kaart zichtbaar als een groene lijn. 
In 2022 zijn 195.000  kilometers 
‘groen’ gemaakt. De gemeente ‘s 
Hertogenbosch maakten vrijwil-
ligers  dit jaar al 1018 km schoon. 
Het leuke aan het initiatief is dat 
iedereen mee kan doen; jong, oud, 
lopend, fietsend of in een scoot-
mobiel.

VOOR MEER INFORMATIE:
Kijk op www.helemaalgroen.nl of 
installeer de app 
app.helemaalgroen.nl u

Knijpers lenen

Bij de Graafse Akker kunt u zwerf-
vuilknijpers en vuilniszakken lenen. 
De Graafse Akker organiseert twee 
keer per jaar een grote opruim-
actie in de wijk. Met de landelijke 
Opschoondag en World Cleanup 
day. Het initiatief ‘Helemaal Groen’is 
een welkome aanvulling. Interesse 
in meedoen aan een maandelijks 
opruimclubje? Stuur een mail naar 
sophie@transfarmers.nl u



door Vincent Bosma, directeur KC 
Aan de Oosterplas
 
Het zal niemand ontgaan zijn: 
Kindcentrum aan de Oosterplas 
zal binnenkort naar het nieuwe 
gebouw verhuizen. Op 2 novem-
ber 2022 is het gebouw officieel 
opgeleverd. Op dit moment wordt 
de laatste hand gelegd aan de 
aanleg van de buitenruimte aan 
de kant van de Waalstraat en de 
IJsselsingel. Het speelgedeelte 
(dat we zelf altijd het Apenbos 
noemen) aan de kant van de Rijn-
straat kan pas afgemaakt worden 
als de sporthal is gesloopt.
 
De school heeft twee verdiepingen. 

Op de begane grond zijn negen 
lokalen voor de peuters/kleuters en 
de onderbouw. Ook bevindt zich 
daar een speelzaal, een centrale 
ruimte met een bibliotheek, keuken 
en teamkamer. En dat allemaal in 
heerlijke, mooie, frisse kleuren en 
materialen. Op de eerste verdieping 
zijn acht lokalen en twee leer-
pleinen voor de middenbouw en 
bovenbouw. Daar kunnen kinderen 
individueel of in kleine groepen 
werken. 
In het nieuwe gebouw zullen 
ook kinderopvang Zonnelicht en 
‘s-Sport gebruik maken van de 

ruimten. Op de eerste verdieping 
ligt een hele grote sporthal, de ver-
vanging van de gymzalen aan de 
Rijnstraat en de Waalstraat. Over-
dag zullen drie scholen uit onze 
wijk - Het Rondeel, De Driestroom 
en Aan de Oosterplas - hun lessen 
bewegingsonderwijs daar geven. In 
de avonduren zullen verschillende 
sportverenigingen gebruik gaan 
maken van de hal. Op de begane 
grond zijn drie ruimtes van Zon-
nelicht, één voor een babygroep 
en twee voor peutergroepen/BSO-
groepen. 
Het mooie van het nieuwe gebouw 

is dat het past bij ons streven om 
duurzaam te willen zijn. Dat is 
zichtbaar in materialen die gebruikt 
zijn bij de bouw en bij het interi-
eur, maar ook in de wijze waarop de 
buitenruimte wordt aangelegd. Er 
is veel aandacht voor educatie op 
het gebied van waterbeheer en er 
komt een moestuin. Het gebouw is 
bovendien energieneutraal. Dit be-
tekent dat we geen gas gebruiken. 
De elektriciteit die we nodig hebben 
wordt opgewekt op ons eigen dak, 
door middel van 358 zonnepanelen. 
Onze school zal samen met kin-
deropvang in de komende jaren 

steeds meer insteken op duurzaam-
heid. Zonnelicht profileert zich als 
een duurzame peuteropvang/BSO 
en ook de school zelf heeft bij het 
ontwerp van de buitenruimte oog 
gehad voor natuurbeleving van 
kinderen. Het is zeker de moeite 
waard om een kijkje te komen 
nemen! 
Bent u geïnteresseerde buurtbewo-
ner? Dan bent u van harte welkom 
om eens binnen te lopen om een 
kijkje te nemen in en om het nieuwe 
gebouw. Op woensdag 1 februari 
2023 hebben we Open Huis en bent 
u van harte welkom tussen 13.00 en 
17.00 uur. We ontvangen u graag! 
Geïnteresseerde als ouder om te 
zien hoe we ons montessorionder-
wijs vormgeven? 

Neem contact op met school voor 
een rondleiding: https://www.
kcaandeoosterplas.nl/ . 
Kennismaken met de dagopvang/
BSO? Neem contact op met Zonne-
licht: http://zonnelicht. u

Op Het Rondeel werken de leerlin-
gen hard aan leren lezen, reke-
nen, spelling en schrijven. Maar 
we doen nog veel meer. 
Hieronder lees je wat voor iets leuks 
elke groep in de afgelopen periode 
heeft ondernomen. 

GROEP 7/8
De leerlingen van de groepen 7 en 8 
zijn op 18 oktober naar de Grevelin-
gen geweest. Samen met een aantal 
bewoners hebben de leerlingen ge-
zelschapspellen gespeeld. Zowel de 
leerlingen als de bewoners genoten 
zichtbaar!
 
GROEP 6
Wij zijn 17 oktober naar het ‘hit 
and run’ toernooi geweest in het 
Sportiom. Iedereen heeft volop 
bewogen. Een aantal leerlingen 

uit onze groep is zelfs in de prijzen 
gevallen. De prijzen die gewonnen 
zijn: Highscore met basketbal, spor-
tiviteitsprijs en de finale.
 
GROEP 5
We werken sinds afgelopen school-
jaar met het Wereld Bekende Ron-
deel Burger Atelier. Gedurende dit 
atelier staat er één thema centraal. 
Binnen dit thema worden de vakken 
natuur, aardrijkskunde en geschie-
denis aangeboden en gekoppeld 
aan: beeldende vorming, zang, 

dans en drama. Dit vindt vier keer 
per week plaats. 
Na de herfstvakantie zijn de leer-
lingen uit groep 5 gestart met het 
thema ontdekken. Tijdens de eerste 
les hebben zij samen verschillende 
proefjes uitgevoerd. Mooi om te 
zien hoe de leerlingen tijdens deze 
les van en met elkaar hebben kun-
nen leren. De komende weken gaan 
we nog veel dingen met elkaar ont-
dekken en aan de slag met verschil-
lende techniekmaterialen.
 
GROEP 4
In groep 4 hebben we tijdens het 
thema ‘Gigigroen’ (van de kinder-
boekenweek) veel leuke activiteiten 
gedaan die met het thema groen 
te maken hebben. We hebben 
bomen getekend hoe ze er in de 
verschillende seizoenen uitzien, 
bomen gemaakt door de eigen 
hand te tekenen en daar dan mooie 
herfstbladeren omheen te verven, 
met de kralenplank verschillende 
spinnen en pompoenen gemaakt, 
een paddenstoel gemaakt van een 
wc-rolletje en wij hebben bonen 
gepland om uit te laten kiemen.
 
GROEP 3
Net zoals groep 4 zijn we in groep 
3 bezig geweest met het thema 
Gigagroen. Tijdens dit thema zijn 
we naar een voorstelling geweest 
in de Verkadefabriek. De voorstel-
ling ging over de vier seizoenen. 
Met zang en dans werden de vier 

seizoenen uitgebeeld. Vooral de 
grote alpaca als afsluiting van de 
voorstelling was een groot succes!

GROEP 1-2
De groepen 1-2 hebben samen 
met het Sprookjesbos een herfst-
wandeling gemaakt. Tijdens deze 
herfstwandeling hebben ze mooie 
bladeren, kastanjes, eikels en pad-
denstoelen gevonden. Leuk dat er 
veel ouders/verzorgers/oma’s bij 
waren. Zowel de leerlingen als de 

leerkrachten hebben van dit leuke 
uitstapje genoten.
Bent u geïnteresseerd in onze 
school? Kom dan zeker eens langs 
voor een kennismaking en rondlei-
ding op het Rondeel.
Contactpersoon: Martha Rovers 
Mailadres: info@hetrondeel.nl Tele-
foon: 073-8511333 
Website: www.hetrondeel.nl. 
Facebook: Basisschool Het Rondeel, 
Instagram: het Rondeel en Twitter: 
Het Rondeel..  u
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Energieneutrale school bijna klaar!

BODYMAP
Afgelopen periode heeft er weer een 
cursus Bodymap plaats gevonden. 
Tijdens deze cursus hebben er weer 
veel docenten en pedagogisch 
medewerkers informatie gekregen 
over de manier van werken met 
Bodymap. 
Op verschillende scholen in de wijk 
zijn we ook al begonnen met Body-
map. De leerlingen en docenten zijn 
razend enthousiast. En er worden 
flinke stappen gezet in de motori-
sche ontwikkeling van de kinderen 
en daar gaat het uiteindelijk om. 

Voor meer 
informatie 
over 
Bodymap 
bezoek de site 
https://www.bodymap.be/ u
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Wanneer iemand in het gezin kan-
ker krijgt is dat een heftige gebeur-
tenis die een grote impact heeft 
op alle gezinsleden. Naast zorgen 
over het medisch behandeltraject  
en wat het effect hiervan zal zijn, 
komen ook pijn, verdriet, angst en 
onzekerheid voorbij. Emoties die elk 
gezinslid op eigen wijze verwerkt. 
Niet iedereen kan verwoorden wat 
zich van binnen afspeelt. Dit geldt 
zeker ook voor de kinderen en 
jongeren binnen het gezin. Om te 
voorkomen dat er hierdoor proble-
men ontstaan, is het belangrijk dat 
er hulp en ondersteuning wordt 
geboden.
 
PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING 
Hoe fijn is het dan om te weten dat 
je bij het Vicki Brownhuis terecht 
kunt voor ondersteuning. Iedereen 
is bij ons welkom voor lotgenoten-
contact, informatie of deelname 
aan een van de activiteiten. Soms 
biedt niet een gesprek maar creatief 
en kunstzinnig bezig zijn steun. 
Dat is vaak bij kinderen het geval. 
Het Vicki Brownhuis heeft diverse 
onderwijsprogramma’s voor kin-

deren en jongeren ontwikkeld. Het 
programma voor jongeren ‘Genoeg 
Gekankerd’ maakt kanker bespreek-
baar en laat voelen dat je er niet 
alleen voor staat.
 
BIJZONDERE ACTIVITEITEN
De komende maanden is het Vicky 
Brownhuis betrokken bij enkele 
bijzondere activiteiten. Op don-
derdag 19 januari wordt in de 
regio Noord-Brabant de Regionale 
Kanker-Talkshow georganiseerd. 
Aanmelden en meer informatie kan 
via: www.vickybrownhuis.nl
Op 4 februari houdt het Vicky 
Brownhuis een open dag in het 
kader van Wereldkankerdag. Loop 
gewoon even binnen en maak ken-
nis met de veelzijdige psychosociale 
ondersteuning die wordt aangebo-
den. We zijn er voor iedereen die 
steun nodig heeft, kinderen, jonge-
ren, (jong)volwassenen, naasten en 
nabestaanden.u

Gezin & Kanker 

door Jef Mennens

Twintig jaar geleden startten we 
onze verloskundige praktijk Bij 
Volle Maan. Twee jonge verlos-
kundigen, niet lang uit de stu-
dieboeken. Marian had ervaring 
opgedaan in Ghana. En ik, Belg 
van geboorte, had net de Neder-
landse manier van verloskunde 
leren kennen in een praktijk in 
Zaandam. We leerden elkaar ken-
nen in een praktijk in Tilburg en 
het klikte vanaf de eerste ontmoe-
ting. Al snel ontstond het idee om 
samen een praktijk te starten. In 
Den Bosch was een tekort aan 
verloskundigen en daarom ver-

huisden we richting de provincie-
hoofdstad.
Na enkele jaren spreekuur gedraaid 
te hebben bij huisartsen betrok de 
praktijk het mooie pand aan de Hal-
vemaanstraat 13. Wat een toeval Bij 
Volle Maan in de Halvemaanstraat! 
Naast de hoofdlocatie hebben we 
spreekuren op Oost en in de Maas-
poort om zo voor iedereen dichtbij 
te zijn! De afgelopen twintig jaar 
hebben we duizenden aanstaande 
ouders onder controle gehad.  
Inmiddels heeft Marian vorige week 
de 2000ste Bij Volle Maan baby 
op de wereld gezet. Haar naam is 
Sophie en ze werd thuis geboren.

Twintig jaar is een hele tijd! Toen 
we begonnen waren we vaak jonger 
dan de zwangeren die naar ons 
spreekuur kwamen. Daarna hadden 
we een tijd dat we dezelfde leeftijd 
hadden als de aanstaande ouders. 
Nu begint de periode aan te breken 
dat we de leeftijd van de aanko-
mende grootouders aantikken. 
Het voordeel is dat we inmiddels 
bakken aan ervaring en levenswijs-
heid opgedaan hebben. Dat is iets 
wat we goed kunnen gebruiken in 
ons vak!
 Na al die jaren vinden wij het als 
verloskundigen nog steeds een 
voorrecht om bij het wonder van de 

geboorte aanwezig te mogen zijn. 
Dat is ook een van de voornaamste 
redenen dat we dit vak na twintig 
jaar nog steeds met even veel ple-
zier en enthousiasme blijven doen. 
In de loop van de jaren worden de 
gebroken nachten wel wat pittiger. 
We zijn ook geen twintig meer. 
Maar de voldoening die je krijgt als 
je met een kopje koffie en beschuit 
met muisjes na een bevalling zit 

na te praten, is met geen pen te 
beschrijven.
 
We vieren dit jaar ons jubileum met 
een speciale glossy: een leuk ma-
gazine met leuke verhalen over ons, 
de praktijk en veel tips en weetjes. 
Dit magazine delen we uit aan onze 
zwangeren maar verspreiden we 
ook via huisartsen.
Wij gaan door, op naar de 
25 jaar!u

Onderzoek naar de 
beste behandeling 
van klachten van de 
voeten bij diabetes. 

amen met 11 andere zieken-
huizen doet het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis onderzoek naar 
de beste behandeling van 
zenuwklachten in de voeten 

en onderbenen (pijn, tintelingen, een 
doof/vreemd gevoel) bij diabetes. Deze 
zenuwklachten kunnen veel impact 
hebben op de kwaliteit van leven en in 
ernstigere gevallen leiden tot wonden 
en amputaties. Het is daarom belangrijk 
om te onderzoeken of we de klachten 
kunnen verminderen. 12 ziekenhui-
zen in Nederland onderzoeken of een 
operatieve behandeling helpt bij het 
verminderen van de klachten en het 
voorkomen van wonden en amputaties. 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoekt 
nog steeds mensen met diabetes en 
klachten van de voeten en/of onderbe-
nen. U kunt contact opnemen voor een 
uitgebreid onderzoek van de voeten en 
om te kijken of deelname gewenst is. 
Meer informatie over deelname aan de 
studie kunt u vinden op www.lastvan-
mijnvoeten.nl. U kunt ook mailen naar 
decostudie@umcutrecht.nl. u

S

Verloskundige Praktijk Bij Volle Maan bestaat 20 jaar

e Stichting OOPOEH zet zich 
in voor een actiever leven 
voor senioren en een leuker 
leven voor honden. Een deel 

van alle 55 plussers geeft aan zich 
eenzaam te voelen. Beweging, zinge-
ving en ontmoeting helpen hier goed 
tegen. De stichting OOPOEH zet seni-
oren in als maatje voor honden in de 
buurt.  Daarmee worden drie vliegen 
in één klap geslagen: senioren helpen 
aan meer gezelschap en beweging, 
honden helpen aan de aandacht en 
verzorging, baasjes helpen aan een 
betrouwbare oppas. Sinds 2012 heeft 
de stichting in het hele land al bijna 
4000 ouderen gelukkig gemaakt met 
een oppashond. De Stichting helpt 
je aan een vaste oppashond van een 

baasje uit de buurt. Je kunt zelf de 
hond kiezen die het beste bij je past en 
afspraken maken over de tijdstippen 
die het beste uitkomen. Via de website 

www.oopoeh.nl kunt u zich zowel 
aanmelden als baasje en als oppas. Op 
de website is alle informatie te vinden 
over hoe het werkt. u

Met een oppashondje is het altijd gezelligD

‘FOTO BRAM KLOOS’

Den Bosch ontvangt 13,4 miljoen euro van het 
rijk om woningbouw Station Oost te versnellen

De gemeente wil het gebied rond Station Oost ontwikkelen tot een 
moderne, groene en gezonde buurt. Den Bosch ontvangt hiervoor maar 
liefst 13,4 miljoen euro van het Rijk. Met deze subsidie kan sneller be-
gonnen worden met het bouwen van 1000 woningen. Het plan is om in 
de komende 20 jaar in dit gebied zo’n  2.000 woningen te bouwen. Zo 
wil de gemeente op het terrein van het huidige transferium woningen 
bouwen en in plaats van het transferium een multifunctionele parkeer-
voorziening dichtbij het station inrichten

eze  komt op een centrale plek die ervoor zorgt dat iedereen op-
timaal kan reizen en gemakkelijk kan overstappen op een ander 
vervoersmiddel. Bewoners én bezoekers kunnen daar gebruik 
van maken. Een dergelijke voorziening neemt minder ruimte 

in dan het huidige transferium. En om makkelijker van A naar B te reizen 
– met de fiets of wandelend bijvoorbeeld – wil de gemeente een onder-
doorgang maken onder het spoor. Dit zorgt voor een betere en veiligere 
verbinding met ‘De Herven’, de sportvoorzieningen in de buurt, scholen en 
de binnenstad. Omwonenden en andere betrokkenen zullen bij de uitwer-
king van deze plannen betrokken worden.u

D



GEZOND BEWEGEN 
Elke maandag 09.45 – 10.45 uur, 

10.45 – 11.45 uur. Kosten: 28,13 euro 
per kwartaal, 7,50 euro inschrijfgeld 
Gezond Bewegen is voor mensen 
met een chronische aandoening. 
Voel je je beperkt door bijvoorbeeld 
reuma, hart/long aandoeningen, 
rugklachten, Parkinson en C.V.A.? 
Ieder kan op zijn/haar eigen niveau 
meedoen. De nadruk ligt niet op 
herstel, maar op een ontspannen 
manier uitvoeren van activiteiten. 
Met gebruik van spelmaterialen, 
zoals een bal, versterk je je spieren, 
gewrichten en verbetert je balans. 
Onder deskundige begeleiding kij-
ken we naar ieders mogelijkheden.

YOGA BEWEEG U FIT!, 
65 JAAR EN OUDER
Elke maandag 09.30 – 10.30 uur en 
10.30 – 11.30 uur, Kosten: 41,63 euro 

per kwartaal, 7,50 euro inschrijf-
geld. Beweeg u Fit! Yoga is speci-
aal voor inwoners van 65 jaar en 
ouder. Ontspannen kan iedereen 
leren. Door yoga leert u hoe u door 
zachte strekking spanningen in het 
lichaam kan losmaken en loslaten. 
Als het lichaam ontspant wordt 
het denken vanzelf kalm en komt 
u helemaal tot rust. Er zijn stoelen 
om op te zitten als dat op de grond 
niet meer gaat of als houvast bij 
evenwichtsoefeningen. En natuur-
lijk is er ook ruimte voor gezel-
ligheid en koffie/thee na afloop.
Meer weten over één van deze 
lessen of een proefles volgen? De 
eerste drie lessen zijn gratis! Neem 
contact op met Buurtsportcoach 
Karlijn Coppens, (073) 615 56 92 of 
k.coppens@s-hertogenbosch.nl. u
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Wijkhandhaver Jos Kuipers stelt zich voor! 

Mijn naam is Jos Kuipers, 

wijkhandhaver in Oost, Zuid-

Oost, industrieterrein de Brand. 

Samen met mijn collega’s houd 

ik toezicht op de openbare 

ruimte. Daarbij gaan wij altijd 

uit van een wijk die schoon, heel 

en veilig moet zijn. Soms krijg ik 

wel eens de vraag wat wij doen 

in vergelijking met de politie. 

Wij zijn er meer voor de 

leefbaarheid. Wij zorgen ervoor 

dat een wijk een fijne plek is om 

te wonen, leven en ontmoeten. 

Denk aan de kleine ergernissen 

zoals parkeeroverlast, afval, 

vernielingen en hangjeugd in de 

wijk. 

Om goed te weten wat er speelt rondom veiligheid en leefbaarheid in de wijk heb ik wel 

regelmatig contact met de politie en dan met name de wijkagent. Maar ook met de 

wijkmanager, welzijnsorganisatie Farent en woningbouwcorporaties. Ook heb ik samen met de 

wijkteamleider van Beheer Openbare Ruimte van de gemeente zorggedragen voor het 

gedeeltelijk afsluiten van de parkeerplaats bij de Oosterplas. Hiermee de overlast en vervuiling 

van en door jongeren tegengegaan.

Als wijkhandhaver probeer ik zoveel mogelijk op straat te zijn. Ik hoor heel graag wat er leeft 

en speelt. Daar heb ik jullie als bewoners voor nodig. De meldingen en signalen van bewoners 

helpen om overlast en ergernissen aan te pakken. Dus spreek mij gerust aan of maak zo nu en 

dan een melding. 

Vuurwerkoverlast richting de jaarwisseling 
We zien afgelopen jaren richting het eind van het jaar veel 

overlast door vuurwerk. Het geeft geluidsoverlast, 

vernielingen en er zijn bewoners en dieren die er last van 

hebben. Samen met politie en scholen kijken we hoe we 

iedereen hier bewuster van kunnen maken en overlast 

kunnen verminderen. Bovendien, het mag niet. Enkel 

siervuurwerk mag op bepaalde tijden. De risico’s zijn voor 

afstekers (voornamelijk jongeren), maar ook voor ouders als 

vuurwerk in de woning wordt opgeslagen. 

Wat doen wij? 

De voorbereidingen richting de jaarwisseling zijn begonnen. 

Het dagelijks toezicht, met name in de avonduren, op 

vuurwerkoverlast wordt uitgevoerd door Stadstoezicht. Op dit 

moment zien we dat vanuit enkele wijken het aantal 

meldingen over vuurwerkoverlast toeneemt en dat is 

vergelijkbaar met andere jaren. Sancties kunnen alleen 

worden opgelegd als het afsteken van vuurwerk 

daadwerkelijk wordt gezien door politie of door een 

toezichthouder. Hierdoor is het lastig om overlastgevers te 

beboeten. 

Daarnaast zetten we in op de negatieve gevolgen die 

vuurwerk met zich mee kan brengen. Het gaat dan onder 

meer om het voorkomen van vernielingen/vandalisme en het 

voorkomen van overlast. Het afsluiten van prullenbakken is 

daar een voorbeeld van. We geven voorlichting op scholen en 

straatcoaches spreken mensen waar nodig aan. Daarnaast 

worden minderjarige overtreders ieder jaar doorverwezen 

naar Halt. Ook stuurt de burgemeester, in afstemming met de 

politie, waarschuwingsbrieven naar notoire overtreders 

tijdens de jaarwisseling. 

Neem je verantwoordelijkheid en verknal je dromen niet

Bespreek dit onderwerp ook thuis met uw kind(eren). Herhaal 

de wettelijke regels en maak duidelijke afspraken over wat 

uw kind wel en niet mag doen rond de jaarwisseling. Toon 

interesse in en begrip voor uw kind. Probeer daarbij niet te 

oordelen. 

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen!

Wist u dat u ook een melding kan maken van een onveilige situatie 
in de buurt? Scan de QR code en gebruik het online 
meldingsformulier! 

De meldingen worden tijdens kantooruren 

verwerkt. Maakt u een melding buiten 

kantooruren en is er sprake van een onveilige, 

overlastgevende of gevaarlijke situatie? Neemt u 

dan direct telefonisch contact op met de 

meldkamer van Stadstoezicht via 

(073) 615 55 55. De meldkamer is dagelijks 

bereikbaar tot 23.00 uur en op vrijdag en 

zaterdag tot 23.45 uur. Luister het bandje af om 

door verbonden te worden. De meldkamer van 

de politie bereikt u op 0900 8844. Neem voor 

spoedeisende hulp altijd contact op met 

alarmnummer 112.  

www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt
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SENIORENGYM
Maandag 10.30 – 11.30 uur
Gezellige groep dames op leeftijd 
tot wel 90 jaar waarbij naast het 
bewegen ook het sociale aspect heel 
belangrijk is. De les wordt gegeven 
door een gepensioneerde ervaren 
dansdocente 
Meer informatie: 073- 621 60 36.

GYM BEWEEG U FIT
Maandag 13.00 – 14.00 uur
Maandag 14.00 – 15.00 uur
Beweeg U Fit is van ’S-PORT, een 
initiatief van de gemeente ’s-Her-
togenbosch speciaal voor inwoners 
van 65 jaar en ouder
De Beweeg U Fit lessen worden op 
een ontspannen manier aangebo-
den. De lessen zijn speciaal voor 
mensen van 65 jaar en ouder en ge-
richt op het verbeteren van conditie 
en spierkracht. Ieder doet wij zij 
of hij kan. Een hechte groep die na 
afloop ook gezellig na kletst  onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee. De kosten bedragen 28,13 euro 
per kwartaal.     Meer informatie: 
k.coppens@s-hertogenbosch.nl .

STEPS VOLWASSENEN 
Maandag 18.30 – 19.30 uur
Steps is een swingende en uit-
dagende groepsles voor mensen 
met pit van alle leeftijden! Door te 
trainen in groepsverband ben je 
meer gemotiveerd en daag je jezelf 
meer uit. Aan het einde van iedere 
les vinden wij het ook belangrijk 
om een lekker bakje koffie/thee te 
nuttigen en lekker bij te kletsen. 
De kosten bedragen 30 euro per 
kwartaal. 
Meer informatie: wgn@home.nl.

ZUMBA/SALSA VOLWASSENEN 
Maandag 19.30 – 20.30 uur
Gezellige groep dames die 1x per 

week dansen onder begeleiding 
van een ervaren dansdocente. Er 
worden verschillende soorten dan-
sen gegeven zoals Salsa en Zumba 
etc.
De kosten bedragen 22,50 euro per 
kwartaal. 
Meer informatie: wgn@home.nl.

YOGA BEWEEG U FIT
Dinsdag 11.00 – 12.00 uur
Beweeg U Fit is van ’S-PORT, een 
initiatief van de gemeente ’s-Her-
togenbosch speciaal voor inwoners 
van 65 jaar en ouder. Ontspannen 
kan iedereen leren. Door het beoe-
fenen van Yoga leert u hoe u door 
zachte strekking spanningen in het 
lichaam kan losmaken en loslaten. 
Er zijn stoelen om op te zitten als 
dat op de grond niet meer gaat of 
als houvast bij evenwichtsoefenin-
gen.
De kosten bedragen 41,63 euro 
per kwartaal. Meer informatie: 
k.coppens@s-hertogenbosch.nl .

DYNAMISCHE HATHA YOGA BIJ SIL
Woensdag 10.30 – 11.45 uur
Dynamische hatha yoga is een in-
spannende vorm van yoga waarbij 
we actief met het lichaam bezig zijn 
en afwisselend kort en lang in de 
yogahoudingen staan.
De kosten bedragen 7,50 euro per 
les. Meer informatie: silkejong-
mans@hotmail.com of 
06 – 52 63 17 20 

CV KNOIDUM
Woensdag 19.00 – 21.00 uur
Heb jij altijd al een leuk instrument 
willen bespelen, gezellig samen 
willen repeteren en heel Oeteldonk 

op z’n kop willen zetten?  
Meer informatie: theovanoverbeek@
home.nl.

MANNENCLUB
Donderdag 10.30 – 12.00 uur
Gezellige koffieclub met mannen-
praat. Op de moment bestaat de 
groep uit voornamelijk gepensio-
neerden en alleenstaanden. Iedere 
man is welkom.Hier zijn geen kosten 
aan verbonden. 
Meer informatie: wgn@home.nl

NOORDERDIVA’S
Donderdag vanaf 19.30 uur
Een dameskoor van inmiddels 26 
enthousiaste vrouwen dat regelma-
tig optreedt in verzorgingscentra, 
op wijkfeesten en deelnemen aan 
korenfestivals. Onze genre bestaat 
voornamelijk uit Nederlandse lied-
jes. Voel jij je geroepen om lid te 
worden van ons gezellig clubke en 
kun je wel een beetje zingen, stuur 
dan een mail naar: 
de noorderdivas@ziggo.nl

SENIORENGYM
Vrijdag 10.30 – 11.30 uur
Gezellige groep dames op leeftijd 
tot wel 90 jaar waarbij naast het 
bewegen ook het sociale aspect heel 
belangrijk is. De les wordt gegeven 
door een gepensioneerde ervaren 
dansdocente 
Meer informatie: 073- 621 60 36.

KAARTEN
Vrijdag 19.30 – 23.30 uur 1e vrijdag 
van de maand
Prijskaarten doen wij voor zowel 
Jokeren als Rikken. 
De kosten bedragen € 2.00 incl. 
koffie/thee en een hapje
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie: wgn@home.nl  u

Activiteiten Buurthuis Graafsewijk Noord

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

C

Kerstactiviteiten IVN
WINTERWANDELING BOSSCHE BROEK
Woensdag, 28. December 2022, 10:00 - 12:00
Winter in het Bossche Broek, natuur aan de stadsrand. IVN natuurgidsen 
laten de natuur in de winter zien.
Locatie Hoek Hekellaan - Pettelaarseweg, ‘s-Hertogenbosch

EINDEJAARSPLANTENJACHT
Donderdag, 29. December 2022, 12:00 - 13:30

Voor de achtste maal wordt midden in de winter de Eindejaarsplantenjacht 
georganiseerd. Van Kerst t/m 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in 
Nederland op zoek naar bloeiende planten. Noteer gedurende één uur alle 
wilde en verwilderde planten die in bloei staan (geen
tuinplanten). De plantenwerkgroep van IVN ‘s-Hertogenbosch organiseert 
de
Bossche Eindejaarsplantenjacht in de Moerputten of Gement. Je hoeft geen
plantendeskundige te zijn om mee te gaan. Iedereen kan meedoen!

Locatie Parkeerplaats, hoek Deutersestraat – Honderdmorgensedijk, 
‘s-Hertogenbosch  u

Bewegen in Sociaal Cultureel Centrum De Stolp

Hersengym voor wijk-
bewoners bij Eemwijk. 

Bijna iedereen is wel eens iets 
kwijt, sleutels of de portemon-
nee terwijl je voor een drukke 
kassa staat. Dit is heel herken-
baar. Tijdens de hersengymnas-
tiek besteden we er aandacht 
aan. Met als doel de hersenen 
zo lang mogelijk fris te hou-
den! Net als bewegen, is het 
ook belangrijk om de hersenen 
in beweging te houden. We 
geven tips. Dit gaat in de vorm 
van concentratieoefeningen en 
oefeningen voor het korte- en 
lange termijngeheugen. 
De bijeenkomsten zijn een keer 
per twee weken en de kosten 
bedragen 2,50 euro per keer 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Aanmelden kan bij het service-
punt van Eemwijk 073-8228702 
u

SINTERKLAASVIERING BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD
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Wijkhandhaver Jos Kuipers stelt zich voor! 

Mijn naam is Jos Kuipers, 

wijkhandhaver in Oost, Zuid-

Oost, industrieterrein de Brand. 

Samen met mijn collega’s houd 

ik toezicht op de openbare 

ruimte. Daarbij gaan wij altijd 

uit van een wijk die schoon, heel 

en veilig moet zijn. Soms krijg ik 

wel eens de vraag wat wij doen 

in vergelijking met de politie. 

Wij zijn er meer voor de 

leefbaarheid. Wij zorgen ervoor 

dat een wijk een fijne plek is om 

te wonen, leven en ontmoeten. 

Denk aan de kleine ergernissen 

zoals parkeeroverlast, afval, 

vernielingen en hangjeugd in de 

wijk. 

Om goed te weten wat er speelt rondom veiligheid en leefbaarheid in de wijk heb ik wel 

regelmatig contact met de politie en dan met name de wijkagent. Maar ook met de 

wijkmanager, welzijnsorganisatie Farent en woningbouwcorporaties. Ook heb ik samen met de 

wijkteamleider van Beheer Openbare Ruimte van de gemeente zorggedragen voor het 

gedeeltelijk afsluiten van de parkeerplaats bij de Oosterplas. Hiermee de overlast en vervuiling 

van en door jongeren tegengegaan.

Als wijkhandhaver probeer ik zoveel mogelijk op straat te zijn. Ik hoor heel graag wat er leeft 

en speelt. Daar heb ik jullie als bewoners voor nodig. De meldingen en signalen van bewoners 

helpen om overlast en ergernissen aan te pakken. Dus spreek mij gerust aan of maak zo nu en 

dan een melding. 

Vuurwerkoverlast richting de jaarwisseling 
We zien afgelopen jaren richting het eind van het jaar veel 

overlast door vuurwerk. Het geeft geluidsoverlast, 

vernielingen en er zijn bewoners en dieren die er last van 

hebben. Samen met politie en scholen kijken we hoe we 

iedereen hier bewuster van kunnen maken en overlast 

kunnen verminderen. Bovendien, het mag niet. Enkel 

siervuurwerk mag op bepaalde tijden. De risico’s zijn voor 

afstekers (voornamelijk jongeren), maar ook voor ouders als 

vuurwerk in de woning wordt opgeslagen. 

Wat doen wij? 

De voorbereidingen richting de jaarwisseling zijn begonnen. 

Het dagelijks toezicht, met name in de avonduren, op 

vuurwerkoverlast wordt uitgevoerd door Stadstoezicht. Op dit 

moment zien we dat vanuit enkele wijken het aantal 

meldingen over vuurwerkoverlast toeneemt en dat is 

vergelijkbaar met andere jaren. Sancties kunnen alleen 

worden opgelegd als het afsteken van vuurwerk 

daadwerkelijk wordt gezien door politie of door een 

toezichthouder. Hierdoor is het lastig om overlastgevers te 

beboeten. 

Daarnaast zetten we in op de negatieve gevolgen die 

vuurwerk met zich mee kan brengen. Het gaat dan onder 

meer om het voorkomen van vernielingen/vandalisme en het 

voorkomen van overlast. Het afsluiten van prullenbakken is 

daar een voorbeeld van. We geven voorlichting op scholen en 

straatcoaches spreken mensen waar nodig aan. Daarnaast 

worden minderjarige overtreders ieder jaar doorverwezen 

naar Halt. Ook stuurt de burgemeester, in afstemming met de 

politie, waarschuwingsbrieven naar notoire overtreders 

tijdens de jaarwisseling. 

Neem je verantwoordelijkheid en verknal je dromen niet

Bespreek dit onderwerp ook thuis met uw kind(eren). Herhaal 

de wettelijke regels en maak duidelijke afspraken over wat 

uw kind wel en niet mag doen rond de jaarwisseling. Toon 

interesse in en begrip voor uw kind. Probeer daarbij niet te 

oordelen. 

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen!

Wist u dat u ook een melding kan maken van een onveilige situatie 
in de buurt? Scan de QR code en gebruik het online 
meldingsformulier! 

De meldingen worden tijdens kantooruren 

verwerkt. Maakt u een melding buiten 

kantooruren en is er sprake van een onveilige, 

overlastgevende of gevaarlijke situatie? Neemt u 

dan direct telefonisch contact op met de 

meldkamer van Stadstoezicht via 

(073) 615 55 55. De meldkamer is dagelijks 

bereikbaar tot 23.00 uur en op vrijdag en 

zaterdag tot 23.45 uur. Luister het bandje af om 

door verbonden te worden. De meldkamer van 

de politie bereikt u op 0900 8844. Neem voor 

spoedeisende hulp altijd contact op met 

alarmnummer 112.  

www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt
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Achter de voordeur:
8 Oost

door Maria Hornman

Mensen in je wijk meer met el-
kaar verbinden. Dat is iets waar 
Caroline (52) aan wil bijdragen. 
Ze is Deense van geboorte en al 
ruim 20 jaar in Nederland. Sinds 
zes jaar woont ze met haar man 
Jeroen aan de Kamperfoeliestraat. 
Ik word ontvangen in haar be-
haaglijk warme huis, maar zonder 
koffie. Want het koffieapparaat 
doet nu dienst in haar tijdelijke 
‘Deens cafeetje’. Een idee dat al 
lang in haar hoofd zat en dat ze 
nu met grote voortvarendheid 
heeft vormgegeven.

 
k ben naar Nederland 
gekomen voor werk en hier 
gebleven voor de liefde’ 
zegt Caroline. Ze praat 

vlug en enthousiast en haar Deense 
afkomst is goed te horen. ‘Ik had 
tot voor kort samen met Jeroen een 
heel snel leven, met veel reizen over 
de wereld. Alles stond in het teken 
van aanpakken en ondernemen. We 
hebben samen een succesvol bedrijf 
opgebouwd met tien kleding-
winkels in verschillende steden, 
voornamelijk in het zuiden van het 
land. Toen we allebei rond de vijftig 
waren, kwam de vraag op: ‘Is dit 
alles?’. We hadden gemakkelijk op 
dezelfde voet door kunnen maar 
ineens voelden we dat het tijd was 
om ermee te stoppen. We hebben 
ons bedrijf verkocht, daarna een 

periode ‘vrij’ 
genomen en 
nu willen we 
alleen dingen 
doen, die we 
leuk vinden 
en die bijdra-
gen aan een 
leefbare en duurzame omgeving.’

ZERO WAIST
Dat betekent dus dat zij zich niet 
in het ‘Zwitserleven’ gaan storten.  
Omdat Caroline zichzelf als bevoor-
recht ziet, wil ze graag wat doen 
voor de wijk en de omgeving, nu 
ze daarvoor de mogelijkheid heeft. 
Zo is ze met Jeroen een zoektocht 
begonnen naar duurzame en 
sociale initiatieven waar zij zich 
voor in zouden kunnen zetten. De 
afgelopen tijd hebben zij zich onder 
meer verdiept in het concept van de 
Herenboeren in Boxtel en uiteraard 
ook in de Graafse Akker. Caroline 
heeft zich aangesloten bij Zero 
Waist, een duurzaam initiatief om 
te streven naar een leefstijl met zo 
weinig mogelijk afval.  Ze is – met 
succes -  de uitdaging aangegaan 
om een jaar lang geen nieuwe 
kleding te kopen en heeft in Den 
Bosch een afdeling van Zero Waist 
opgezet.
 
GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN
En nu het ‘Deense cafeetje’, zoals 
Caroline dat noemt. Vanaf 19 no-
vember tot en met 18 december is 

het elke zaterdag en zondag open 
van 12 tot 17 uur. Het is een plek in 
de wijk waar iedereen welkom is en 
Caroline werkt zonder winstoog-
merk. Ze hoopt met haar initiatief 
onder andere een drempel tus-
sen mensen van de Graafse Akker 

en mensen uit het Hinthamerpark 
te verlagen. Caroline gelooft dat 
verbinding met elkaar maken, door 
met elkaar in gesprek raken en el-
kaar vragen te durven stellen,  een 
eerste stap in de goede richting is. 
Het in kerstsfeer ingerichte tijdelijke 
cafeetje bevindt zich op de grens 
van de Boterweg nr. 7 en de Graafse 
Akker, in de geleende tent van het 
Parkement, het buurtcomite van het 
Hinthamerpark. De grote kerst-
boom, die in het midden staat,  is 
geleend van het Groenrijk. Feitelijk 
is alleen het jute aan de binnenkant 
van de tent nieuw aangeschaft. 
Verder is alles geleend of wordt 
hergebruikt. Het resultaat is sfeer-
vol. Caroline werkt nauw samen 
met mensen van de Graafse Akker 
en mensen uit de wijk, onder meer 
bij het organiseren van een aantal 
activiteiten die van maandag tot 
en met vrijdag in de tent georgani-
seerd worden. Ook voor kinderen.

LEF HEBBEN
Zelf kwam ik op de tweede zater-
dag van het cafeetje binnen op het 
moment dat singer-songwriter en 
buurtgenoot Frank van Osch ging 
optreden. Dat gaan meer muzikale 
talenten uit de wijk doen. Een ge-
sprek rond de tafel met enkele tot 

dan toe onbekende straatgenoten 
volgde en iedereen leek deze ken-
nismaking leuk te vinden. Caroline 
glundert wanneer ze mijn eerste er-
varing met haar cafeetje hoort. Dat 
is namelijk precies wat ze voor ogen 
had. Overigens zat de zondag erna 
de tent helemaal vol en ontdekten 
zowel volwassenen als kinderen de 
Graafse Akker. 
Iemand zei: ‘Ik woon al 23 jaar in 
het Hinthamerpark maar ben hier 
nog nooit geweest.’
Eigenlijk is het wel lef hebben om 
in Sinterklaastijd met een Deens 
kerstidee aan de slag te gaan. Maar 
dit typeert wellicht de onderne-
mersgeest van Caroline. ‘Als ik een 
idee heb, ga ik het gewoon doen en 
zie ik hoe ver ik ermee kom. Ook al 
is dat een kleine stap.’ 
Komt het kerstcafeetje er volgend 
jaar weer? Het antwoord komt 
snel: Nou dan ga ik wel vragen of 
mensen mij willen helpen’.  Maar ze 
sluit niet uit dat het iets heel anders 
kan worden.
 
MEER WETEN OVER ZERO WAIST? 
Kijk op https://www.facebook.com/
ZeroWasteDB
Kijk verder op facebook voor het 
programma in het laatste weekend 
van 17-18 december. 
https://www.facebook.com/Deens-
Kerstcafeetje/   u 

uBij: 

CAROLINE 
HOLLEUFER

ijna alle inwoners van Oost 
die de afgelopen jaren een 
taart van bakker van Doorn 
mochten ontvangen, waren 

blij verrast en verguld met de aan-
dacht. Even zo blij waren de aan-
bieders van de taart, die het fijn 
vonden om op deze manier hun 
dankbaarheid te kunnen tonen.  
Soms was het niet makkelijk om de 
verrassing een verrassing te laten 
blijven en de kandidaat niets-
vermoedend naar een bepaalde 
plaats op een bepaald tijdstip 
te lokken. Altijd een uitdaging 
maar het is tot nu toe steeds goed 
gelukt. 

Er moeten in onze wijk talrijke 
bewoners zijn die reden hebben 
tot dankbaarheid vanwege onder-
steuning en hulp die zij ervaren 
hebben. Dat kan burenhulp zijn, 
mantelzorg of vrijwilligerswerk, 
of gewoon een hart onder de riem 
van iemand in voor jou moeilijke 
of verdrietige situaties.  Laat het 
ons weten. Bakker van Doorn 
bakt met alle plezier een taart en 
stelt die gratis aan de wijkkrant 
beschikbaar. Wij helpen mee met 

de organisatie van het aanbieden. 
Dus dat hoeft geen drempel te 
zijn.    
Wie hebben de afgelopen jaren 
allemaal een taart gekregen? 
Een selectie want de hele lijst zou 
te lang worden: Henk Boumans, 
Camiel Bergsen, Malika Veldkamp, 
Marco van Nuenen, Sylvia Galiart, 
Tiny Thijssen, Toon Sluyter, Frank 
Rijniersen, Frank Entius, Sultan en 
Jamil, Ikram Elbaz, 
de heer en mevrouw 
Cools, Mia Beek-
veld, Riek en Lies 
van Overbeek, Nel 
van den Wilgen-

berg, Jan Wijers, Juf Bernadette, 
Marie van Herpen, Marian Vonk, 
Peter van de Elst
Meld dus iemand aan voor de 
taart! Stuur een mail naar de re-
dactie redactie@wijkkrantoost.nl 
of bel naar 06 36533432     u

Oproep!
Wilt u iemand bedanken en 

een taart bezorgen? 
Meld het de redactie.

Dank-

je Wel

Hoe leuk is het om een taart te geven of te krijgen?

BEDANKT
RUBRIEKB

‘I

Nodig:  125 g boter 100 g suiker 100 
g stroop 1 theelepel kaneel 1 thee-
lepel gemberpoeder ½ theelepel 
gemalen kruidnagel, geraspte schil 
van 1 citroen, 25 g amandelen 250 g 
zelfrijzend bakmeel.
Bereiding: Boter, suiker en de 
stroop aan de kook brengen, de 
kruiden en geraspte citroenschil 
toevoegen en de pan van het vuur 
nemen. De amandelen fijn malen en 
bij de stroopmassa doen. De massa 
laten afkoelen. 

De bloem erdoor kneden en van 
het deeg rollen maken, daarna 
koel wegzetten. Als het deeg stijf is 
geworden in dunne plakken snijden 
en op een ingevet bakblik doen. 
Mocht het deeg kruimelen, dan een 
beetje koud water erdoor kneden. 
Je kunt ter versiering eventueel nog 
op ieder koekje een hele amandel 
leggen. Baktijd: 5 minuten bij 180 
graden. u

Recept Deense 
kerstkoekjes


