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Verloskundigenpraktijk
Daar deze krant gemeentelijk nieuws
bevat van het wijkgericht werken wordt
deze krant huis aan huis verspreid
ondanks een nee-nee sticker.

Door Marjolein Thijssen
‘Mijn hart ligt in Oost’. Wie Ingrid Nijskens ooit
gesproken heeft, herkent deze uitspraak vast
wel van haar. Al jaren bestuurslid van de Wijkkrant Oost, nog even want dan neemt ook zij
afscheid van de Wijkkrant. Dik 10 jaar betrokken
bij de Wijkkrant! “Ik heb nog nooit zo lang een
baan gehad als in het vrijwilligerswerk’.
“Ik ben samen met Marcel (van Houtum)bij de
Wijkkrant begonnen. Ik houd van schrijven, dat is
gewoon mijn ding, ik kende de wijk en daarnaast
heb ik me in mijn werk altijd met coördinatie
zaken beziggehouden. Dus toen Mariet Paes me
vroeg om bij de Wijkkrant te komen helpen, zei ik
‘ja’! Ik heb toen het secretariaat op me genomen
en ben in het bestuur gekomen.
Ik heb altijd al iets met de Wijkkrant gehad, ik
vond het gewoon heel erg leuk om zo het wel en

Wijkplatform Oost
laat zich zien
Het is donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag.
Bij de Stolp en op het Rivierenplein wordt een
rommelmarkt gehouden.
Tussen alle kramen met tweedehands spullen,
die tegen elk voor de verkoper aannemelijk
bod worden verkocht, staat een bijzondere
kraam waar niets te koop is maar gratis
informatie wordt gegeven en uitgedeeld. Het
Wijkplatform Oost presenteert zich hier aan
de inwoners van Den Bosch Oost.

Het motto van het Wijkplatform is: ‘Niet langs
de zijlijn staan, maar in het veld’. Om dit in
de praktijk te brengen wil het Wijkplatform
wil zich meer laten zien in onze wijk, naar de
bewoners toe komen en luisteren naar wat
er leeft in de wijk. Eén van de manieren om
rechtstreeks contact te leggen met onze wijkbewoners is aanwezig te zijn op in de buurt
georganiseerde activiteiten.
Er is een folder gemaakt waarin uitgelegd
wordt wat het Wijkplatform doet.

De folder wordt samen met een pen uitgedeeld
aan iedereen die hier wat meer over wil weten.
Ook gaan de leden van het Wijkplatform in
gesprek met iedereen die geïnteresseerd is
of een idee heeft over waaraan in de buurt
extra aandacht moet worden besteed. Aan de
wijkbewoners wordt gevraagd of zij belangstelling hebben om lid te worden van het Wijkplatform of mee te werken aan het maken van de
Wijkkrant.
Vanaf negen uur ‘s-morgens is het een gezellige drukte. Aan enkele honderden wijkbewoners worden folders en pennen uitgedeeld, er
wordt informatie gegeven en er worden vragen
van wijkbewoners beantwoord.
De leden van het Wijkplatform hebben aan
het eind van de middag een drukke dag achter
de rug, met veel positieve reacties. De rommelmarkt zelf viel misschien wat tegen, maar
de leden van het Wijkplatform houden er een
goed gevoel aan over en zijn zeker van plan
zich vaker op deze manier te laten zien in onze
wijk.
Heb je belangstelling voor wat het Wijkplatform
doet en voor jou kan betekenen of wil je met
hen in contact komen?
Neem dan een kijkje op de website
www.wijkplatform-oost.nl of stuur een mailtje
naar: info@wijkplatform-oost.nl.l

wee in de wijk te kunnen
volgen. Vanwege mijn
werk volgde ik een tijdje
de ‘leerschool financiën’,
ik kreeg les van een
boekhouder, compleet
met potlood en ruitjesschrift. En ik ontdekte
dat ik dat hartstikke leuk
vond! Zo heb ik ook de
financiën van de Wijkkrant op me genomen’.
Wat maakt Oost zo
speciaal voor haar?
“Nou, dan ga ik even
terug in de tijd, hoor!
Toen ik 18 was werkte ik
als groepsleider in een
kindertehuis. Ik had er
enorme moeite mee hoe indertijd vanuit het management opgedragen werd wat en hoe we dingen
moesten doen. En in Oost gebeurde wat anders, ik
ontmoette Piet Willems die het precies aanpakte
zoals ik het zou willen.
Dat wil zeggen, naar de mensen zelf toe gaan,
luisteren naar wat zij belangrijk vonden en wilden. Samen Beter is bijvoorbeeld ook opgericht
door de mensen uit Oost. Een mooi voorbeeld van
waar we samen toe in staat waren”.
Via de Wijkkrant krijg je van alles mee wat in de
wijk Oost gebeurt, via het secretariaat krijg je van
alles binnen. “Ja, dat is echt leuk, je leest stukjes
vanuit de Zonnebloem, vanuit Samen Beter en de
apotheek voor de gezondheids- en welzijn pagina.
Dat vind ik mooie en ook goede bijdragen. En
ieder op zijn eigen manier. Daarnaast vind ik de
passie- en de vrijwilligersrubriek heel erg leuk.
Daar straalt de energie vanaf en is echt karakteristiek voor Oost. Maar nogmaals, de diversiteit in
de bijdragen is eigenlijk het mooist’.
‘In de Wijkkrant komt het gedachtengoed van
Oost eigenlijk samen, er zijn veel activiteiten,
dingen gebeuren met passie. Dat maakt het zo
leuk. En vergeet niet, we hebben een fijne groep
met elkaar en we zijn altijd welkom in het Buurthuis Graafsewijk Noord. Dat zijn ook belangrijke
dingen, waardoor ik het werk voor de Wijkkrant
altijd met veel plezier gedaan heb’.
Nu is het voor Ingrid echter de tijd om ‘de pen
door te geven’. Naast haar werk voor de Wijkkrant
doet zij ook nog vrijwilligerswerk voor de WMO

l Ook vrijwilligerswerk als gids gasten meenemen
naar diverse wijkgerichte
projecten in DB Oost t.g.v
30 jaar community based
gezondheidswerk
adviesraad, waar zij de
belangen van mantelzorgers en vrijwilligers
behartigt.
Ook voor de Slechthorende Vereniging
(NVVS) zet zij zich in,
ze onderhoudt daar het
secretariaat van de commissie voor oorsuizen en
geluidovergevoeligheid.
En ook is ze zeer actief
betrokken bij het Wijkplatform Oost, waar ze ook het secretariaat en de
penningen beheert. Tot slot ondersteunt ze haar
vriendin en diens echtgenoot een dagdeel per
week. “Ik doe al het vrijwilligerswerk heel graag,
maar ik moet nu vanwege de hoeveelheid en mijn
gezondheid wat keuzes gaan maken”.
De wijkkrant Oost ligt Ingrid toch na aan het hart
en dat zal zo blijven. Wat ziet zij voor kansen
voor de Wijkkrant Oost? “Ik denk dat zaken zoals
Facebook mogelijkheden biedt, om activiteiten te
delen. Ik hoop dat er, misschien met een nieuwe
rubriek, nog meer mensen uit Oost zichtbaar worden en ik hoop dat de papieren krant nog lang zal
blijven bestaan. Belangrijk voor veel mensen op
Oost en het is gewoon een prachtige krant!’ l

Zondag 9 juni
Dag van de Oosterplas
Kom in beweging en breng een
bezoek aan de Oosterplas op
zondag 9 juni. Er is van alles te doen
voor jong en oud
Voor een uitgebreid programma zie
achterzijde van deze krant! Op de
website www.buurteninbewging.wix.
com/oosterplas kunt u het actuele
programma vinden l

BIN-coördinatoren gezocht

Vacaturebank

Graafsewijk Noord en Zuid
In 2013 komt het Buurt Informatie Netwerk beschikbaar voor heel ‘s-Hertogenbosch.
In veel andere wijken in Den Bosch is het BIN al in
gebruik.
Door u aan te melden als BIN-lid wordt u geïnformeerd over actuele zaken rondom veiligheid en
leefbaarheid in uw buurt of wijk. Zo kan uw aandacht gevraagd worden voor verdachte voertuigen
of personen en kunt u onveilige situaties melden.
BIN is bestemd voor burgers die mee willen werken aan een veilige en leefbare buurt.
Om anonimiteit voor de leden te waarborgen
wordt gebruik gemaakt van BIN-coördinatoren.
Deze BINCO’s hebben een belangrijke taak. Zij zijn
de verbinding tussen de politie en de aangesloten
BIN-leden. De BINCO ontvangt de berichten van
de wijkagent en plaatst deze op het netwerk. En
vice versa. De BIN-coördinator is een vrijwilliger
met een groot hart voor veiligheid en leefbaarheid. De BIN-coördinator krijgt een opleiding.
Enige ervaring met het gebruik van de computer
is gewenst. Het is fijn wanneer je als coördinator
enkele uren per maand, in overleg met de overige
bin-co’s, beschikbaar kunt zijn.
In de Graafsewijk Noord en Zuid zijn we op zoek
naar meerdere mensen voor deze functie.
Bent u enthousiast geworden en overweegt u zich
in te zetten als BIN-coördinator?
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veren. Zo worden tijdens verscheidene concoursen
regelmatig goede resultaten behaald.
Het instrumentarium bestaat onder anderen uit
Jachthoorns, Bastrompetten, Es- trompetten,
Sousafoons, Lyra, en slagwerk. Het aantal muzikanten zit weer in de lift. Op dit moment heeft de
band een dertigtal spelende leden, en een aantal
leerlingen. De inmiddels 60 jarige vereniging
is vanwege het toenemende aantal optredens,
op zoek naar ervaren muzikanten, en leerlingmuzikanten.
Vind je het bijvoorbeeld als trompettist een uitdaging om natuurtonen te spelen en wil je hiervoor
niet te afhankelijk zijn van ventielen, of ben je in
een ander instrument geïnteresseerd, neem dan
contact op met de band via info@jeroenboschband.nl of kom een keer langs op een dinsdagavond tussen 19:15 uur en 21:15 uur tijdens een
repetitie in het bandlokaal aan de Seringenstraat
te ’s-Hertogenbosch. l

Vrijwilligers gezocht
voor Park Eemwijk
Neem contact op met onze wijkagent:
Gerard Hermsen,
Gerard.Hermsen@Brabant-Noord.Politie.nl
Voor meer informatie kijkt u op www.bindb.nl.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de verschillende BIN-netwerken. l

Harmonie St. Cathrien
zoekt muzikanten
De harmonie Sint Cathrien in Den Bosch bestaat dit jaar 100 jaar. Dat zal te zien zijn bij de
verschillende optredens die in dit voorjaar en de
zomer worden gehouden.
Maar om het jubileum extra groot te vieren bieden
de harmonie zijn publiek op 23 en 24 november
2013 twee feestelijke jaarconcerten aan.
Het jaarconcert (al 15 jaar op een rij) is al een
bijzondere traditie maar uiteraard willen de harmonie deze feestconcerten groter en feestelijker
opzetten dan in de “gewone” jaren. Het worden
twee optredens in de vorm van een promconcert
met muziek, zang, dans en meer.
Het orkest wil uitbreiding
Om het muzikale jubileumspektakel mogelijk te
maken is een stevig orkest nodig! De harmonie is

nu op zoek naar muzikanten die het muziekgezelschap willen komen versterken. Er wordt vooral
gezocht naar klarinettisten en bassisten. Maar
natuurlijk zijn alle andere muzikanten ook van
harte welkom.
Belangstellenden zijn welkom op de wekelijkse
repetitieavond (dinsdag) van 19.00 – 21.30 in
Café de Sjang, Graafseweg 141 in Den Bosch. Of
neem telefonisch contact op met de voorzitter:
Wim Wagenaar, 073-5220603 l

Voor de sociëteit zoeken we een representatieve
gastvrouw/heer, die zijn (mede)wijkbewoners welkom heet, koffie schenkt, maaltijden
serveert, ondersteuning biedt bij de activiteit
en helpt bij alle andere voorkomende werkzaamheden.

Jeroen Bosch Verkennersband wil graag groter

Voor het Grand café zijn we op zoek naar cafémedewerkers.
Wandelaars, om op de mooie dagen van de zomer
een bewoner (s) mee naar buiten te nemen.
Vrijwilliger, die bijv. 1x per maand kookt en bakt
met de bewoners.
Vrijwilliger, die 1x per maand een middag/avond
een spelletjesavond organiseert.

De Jeroen Bosch Verkennersband is een jachthoornkorps op het hoogste divisieniveau met enthousiaste leden. Zij verzorgen op enthousiaste
wijze optredens in zowel binnen- als buitenland.
Tijdens optredens laat de band als een gedisciplineerde groep muzikanten zien wat zij in haar
mars heeft.

Interesse in een vacature?
U kunt contact opnemen met Jacqueline Cornelissen. 06-11434819 of j.cornelissen@vanneynsel.nl
Activiteiten voor wijkbewoners op Park Eemwijk
Ook kinder- en zorgboerderij Oosterhoeve is op
zoek naar vrijwilligers. Zie het artikel elders in
deze krant. l

Strakke exercitie en specifieke sound zorgen voor
prachtige shows en spetterende optredens. Buiten
de optredens blijkt de Jeroen Bosch Verkennersband een gezellige groep jonge mensen, die wel
van een uitdaging houdt. Mede door deze tweezijdigheid is de band in staat goede prestaties te le-

Park Eemwijk

Op 7 mei heeft Oosterhof een nieuwe naam
gekregen. Park Eemwijk, een naam die meer
moet weergeven, wat Van Neynsel met de verschillende locaties wil betekenen in de wijk. Een
bruisend middelpunt in de wijk, een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, waar je gezellig
kan eten in het Grand Café/Brasserie en aan
activiteiten kan deelnemen.

De Sociëteit op Park Eemwijk
De Sociëteit is een ontmoetingsplek voor senioren
(55+) uit de wijk. Iedere tweede donderdag van
de maand wordt er een activiteit georganiseerd
op Park Eemwijk, gecombineerd met een warme
maaltijd. Senioren en vrijwilligers kunnen gratis
lid worden. Tijdens een sociëteit bijeenkomst betalen leden een bijdrage voor de activiteit, maaltijd en drankjes. Op 13 juni is de eerstvolgende
sociëteit. Voor meer informatie kunt U contact
opnemen met José Potters 073-8228000
Er zijn verschillende activiteiten op park Eemwijk.
Op maandag- en vrijdagochtend is er een koffieuurtje, waar je naast een praatje, een spelletje
Rummikub, Bridge of Jokeren kan spelen. Op deze
ochtend is ook de mogelijkheid om creatief bezig
te zijn met schilderen, mozaïeken en verschillende andere technieken. Op andere dagen, zijn
er andere activiteiten, zoals film. Kijk hiervoor
op de activiteitenkalender op het prikbord van
Park Eemwijk. Deelname aan een activiteit is €
2,50.Hier is 1 consumptie bij inbegrepen. Loop
gerust eens vrijblijvend binnen en vraag naar alle
mogelijkheden.
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Hobby/kunstmarkt in de tuin van Park Eemwijk
Op 9 juni doen we mee aan de “dag van de Oosterplas” en organiseren we een hobby/kunstmarkt
in de tuin van park Eemwijk.
Deze markt zal om 11.00 uur openen en opgeluisterd worden met muziek van de accordeonvereniging “Blije Leven” uit ’s-Hertogenbosch, deze
viert dit najaar haar 50-jarig jubileum en kan dus
putten uit een rijk en gevarieerd repertoire. Van
Bach tot de Beatles, bekende film- en musicalmuziek, temperamentvolle tango’s, mooie popballads, maar ook André Rieu en gezellige meezingers staan op het program.
Laat u verrassen! Zij starten hun optreden om
11.00 uur. Naast dit optreden zal ook de Perketuuters hun opwachting maken en verwachten
we een optreden met West-Afrikaanse muziek. Het
Grand Café van Park Eemwijk zal zorgen voor lekkere hapjes. De opbrengst van de markt komt ten
goede aan een ziekenhuis in Zambia.
Nog interesse voor een kraampje, neem contact
op a.passon@vanneynsel.nl of j.cornelissen
06-11434819
Park Eemwijk heeft nog diverse leuke
vrijwilligersvacatures.
Zie de vacature bank op deze bladzijde. l

Nieuw skatepark bij
de Oosterplas
Skaters in ‘s Hertogenbosch hebben herhaaldelijk verzocht om een grootschalige skatevoorziening in de openbare ruimte in ‘s-Hertogenbosch.
Hiervoor is enkele jaren geleden op verzoek van
toenmalig wethouder Eigeman budget gereserveerd.
Na een locatieonderzoek is in overleg met de
skaters gekozen om de Outdoor skatevoorziening
aan de Oosterplas te realiseren op de plek van
de huidige skateramp aan de Oosterplasweg. Het
ontwerp is zorgvuldig ingepast naast de natuurspeelplaats en het natuurtheater.
Doelstelling van de skatevoorziening was om
ervoor te zorgen dat de voorziening voor jong en
oud, beginnend en gevorderd interessant is. Een
aantal skaters hebben samen met een gespecialiseerd bedrijf en de gemeente een geslaagd
ontwerp gemaakt.
Begin juni wordt met de uitvoering gestart. l

De passie

van Thea van der Steen

Door Mieke Verberne
De redactie kreeg een tip dat het dameskoor
De Bossche Jankers dit jaar 10 jaar bestaat. En
daarbij werd gezegd dat dat wel eens in de krant
mocht. Dus namen we contact op met oprichtster, naamgeefster, stimulator en drijvende
kracht achter het koor: Thea van der Steen.
Tijdens een gesprek dat we met haar hadden was
het al snel duidelijk; dit wordt een verhaal voor
de rubriek De passie van…
Hoe het begon
In de Stolp werd destijds een bijeenkomst georganiseerd waarbij bewoners gevraagd werd naar
ideeën voor nieuwe activiteiten. Thea is dol op het
Nederlandse lied en wilde graag dat genre zingen.
Zij was tevergeefs op zoek geweest naar een koor
en speelde met de gedachte er dan maar zelf een
op te richten. En dat idee bracht zij die desbetreffende bijeenkomst naar voren. Gerard Fasol,
beheerder van de Stolp, was daar erg enthousiast
over en stimuleerde haar het niet bij een gedachte
te laten. Hij hielp haar een beetje met publiciteit
en tot haar verrassing stroomden de aanmeldingen binnen na een oproepje in de krant. Het was
duidelijk dat Thea niet de enige liefhebber van het
Nederlandse lied was.
De naam
Thea’s idee was dat het een gezelligheidskoor
moest worden en bij het bedenken van een naam
kwam zij uit op de Bossche Jankers. “Omdat
we uit Den Bosch komen en een echte Bossche
naar niet huilt maar jankt. Het levenslied en de
smartlap worden ook met een lach en een traan
gezongen0. Dus daarom vond ik De Bossche
Jankers een supernaam”. De reacties op de naam
waren en zijn wisselend maar Thea is nog steeds
super trots op die naam en vindt dat die prima de
lading dekt. “Al bijna 10 jaar delen we inmiddels
lief en leed met elkaar en daar wordt ook wel eens
bij gejankt”.

heel wat gebeurd. Ook al staat de gezelligheid
voorop, onder leiding van Thea heeft het koor inmiddels al een heuse status verworven en hebben
de dames al heel wat optredens verzorgd.
Optreden
Toen het koor enige jaren bestond werd er ook af
en toe eens opgetreden. In verzorgingshuizen en
op liederenfestivals, veelal in Brabant. Maar de
grenzen werden verlegd en in 2009 maakte het
koor zelfs een uitstapje naar Spanje om daar op
te treden. “Het is altijd weer een feest, ieder optreden is genieten “, zegt Thea. “Van beide kanten
zowel voor het koor als voor de toehoorders.”
Uitdagingen
Thea is altijd weer op zoek naar nieuwe uitdagingen voor het koor. In 2011 kwam zij in contact
met Hans Cornelissen, producent van vele musicals zoals de Zangeres zonder naam en de Jantjes.
Door zijn toedoen kreeg het koor de kans om na
de opvoering van de musicals een afterparty te
verzorgen in het theater. Met heel veel plezier
werden er deze avonden gezongen. Maar het
hield niet op. In 2012 kwam Thea Willeke Alberti
op haar pad tegen. Die nam na afloop van de
musical de Jantjes de tijd om in het theatercafé
te luisteren naar De Bossche Jankers. Zij vond dat
die zo’n superleuk optreden gaven dat zij het koor
uitnodigde om in 4 grote theaters in Deventer,
Amsterdam, Nijmegen en Den Haag samen met de
Burberry ’s het voorprogramma van de musical de
Jantjes te verzorgen. Het waren besloten optredens aangeboden door het Willeke foundation en
speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze theateroptredens gaven
ontzettend veel voldoening en betekenden weer
een super ervaring erbij.

Kleur
Als Thea terugkijkt op die 10 jaar zegt ze dat
het wel een droom lijkt. Zij is er dan ook super
trots op dat ze dit bereikt hebben. ‘Ik ben erg
geïnspireerd door Jeroen Bosch, een meester in
schilderen. Ik houd van kleuren en voor mijzelf
zie ik het koor ook als een schilderij waar ik van
de vele (klank) kleuren een compositie van maak.
Het schilderij is nog niet af en ik blijf bezig er een
mooi plaatje van te maken. Het is een hele taak
zo’n koor leiden. Maar ik heb altijd geprobeerd
mijn eigen kracht te gebruiken en gewoon mezelf
te blijven. En dan kun je ver komen”.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is er een
tweede cd uitgekomen met als titel ‘met een lach
en een traan’. Thea ontwierp de voorkant. Te zien

is hoe op een palet kleine portretjes van de dames
staan en een wat groter portret van Thea zelf met
een mooie zwarte hoed op. “Ik neem de dames
onder mijn hoede en samen vormen we een mooi
schilderij “ geeft Thea uitleg.
Feest
Op 24 november is er feest in de Stolp en wordt
het 10-jarig bestaan gevierd. Maar dat betekent
zeker nog niet het einde van dit koor. Want; “het
heeft ons al zoveel gebracht en wie weet wat de
toekomst nog voor ons in petto heeft” aldus Thea.
Voor meer info zie website
www.bosschejankers.nl l

De weg van droom naar werkelijkheid
Wat begon als een hersenspinsel leek al snel
realiteit te worden. Maar het gaat niet vanzelf. Om
een groep enthousiaste dames tot een koor om te
vormen heeft wel heel wat voeten in aarde. Veel
meer dan Thea van te voren bedacht had. Er moet
zoveel geregeld worden; de muziek, het repertoire, de aankleding, de repetities, teamvorming. Om
dat alles in goede banen te leiden kost veel tijd,
energie en inzet. Maar Thea gaat voor kwaliteit en
ging zelfs cursussen volgen om nog beter beslagen ten ijs te komen. Zij is een bevlogen persoon
die er alles voor deed en doet om haar droom te
verwezenlijken. Zij neemt zelf de regie, bepaalt
wat er gezongen wordt en waar opgetreden wordt
en heeft de touwtjes stevig in handen.
Iedere week repeteren de dames in wijkcentrum
de Stolp. Het is een hechte groep vrouwen die de
sterren van de hemel zingt. In al die jaren is er
Advertentie

Zoekplaatjes
Herkent u waar er in de wijk zo hard
gewerkt is?
Antwoord op pagina 5 van deze krant. l

		

foto’s: l. van Drunen.
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Tennisclinic 2013
TV Oosterplas
l Kinderraad Oost de ´ Gamerunners´, boven l->r :
Delano, Gerard en onder l--> r: Bo en Tine (jeugd- en
jongerenwerker Divers). Afwezig zijn Alyssa, Faye en
Frans]

Kinderraad van Oost
Hallo,
Wij zijn de kinderraad van oost en heten de ´Gamerunners.
We komen één keer per maand met Tine van
Divers bij elkaar in wijkcentrum de Stolp en vergaderen dan over activiteiten voor de wijk.
De eerste activiteit was de kerstdisco en we zijn
nu bezig met onze 2e activiteit. We organiseren
een Wipe Out die waarschijnlijk op zaterdag 22
juni plaats zal vinden voor kinderen van 8 t/m 12
jaar. Inschrijfformulieren worden zo snel mogelijk
verspreid onder de kinderen in Oost.
We hopen dat veel kinderen zich in zullen schrijven en dat het weer een leuke activiteit wordt!!
Groetjes De Gamerunners
Mocht u zich als vrijwilliger in willen zetten bij
activiteiten of meer informatie willen over de
kinderraad, dan kunt u contact opnemen met Tine
Berkers, jeugd- en jongerenwerker Divers.
Telefoonnummer: 0611869593
Email: t.berkers@divers.nl l

nieuws
De afgelopen weken hebben er veel sportactiviteiten plaatsgevonden in de wijk zuidoost!
De activiteit Slimmm to Move was een succes. De
kinderen die eraan mee gedaan hebben waren
enthousiast en hebben plezier gehad in bewegen. Helaas hadden we maar een klein groepje,
al mocht dat de pret niet drukken. In 10 weken
hebben we de kinderen kennis laten maken met
verschillende sporten. Zo hebben ze een bootcamp training gehad, hebben ze hiphop leren

4		

In de week van 18 maart heeft het jaarlijks
terugkerend tennisevenement weer plaatsgevonden.
Basisscholen; Het Rondeel, Aquamarijn, Oberon, Kameleon en de Driestroom hebben evenals afgelopen jaren ook dit jaar weer deelgenomen. Ook Basisscholen het Jeroen Bosch en
de Vlieger zijn dit jaar aangeschoven.

Dit was goed te zien, er zaten een hoop
talentjes bij!
De leerlingen hebben een super leuke ochtend
gehad! We willen de vrijwilligers dan ook bedanken voor hun inzet !!!! Tot volgend jaar!! l

Iedere klas die mee heeft gedaan heeft een
tennisclinic gehad van 60 minuten.
Op donderdag 21 maart waren er hele grote
groepen, bij de tweede groep stonden er maar
liefst 80 leerlingen op de banen.

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

Behalve de techniekprojecten in de klas zijn
de jongere klassen op bezoek geweest bij de
Ontdekhoek in ‘s-Hertogenbosch. De oudere klassen gingen op bezoek bij Betoncentrale Mebin.
Samen met het techniekplatform TechXperience
hebben de leerkrachten verschillende technieklessen voorbereid.

Alle werkstukken en verslagen waren te zien
op de afsluitende tentoonstelling. De leerlingen vertelden vol trots aan hun ouders, wat ze
hadden geleerd en hadden gemaakt. Na afloop
mochten de gemaakte werkstukken mee naar
huis worden genomen. Kinderen en leerkrachten
hebben erg veel plezier gehad tijdens de techniekweken en ook veel geleerd. BS Oberon gaat ook
in het nieuwe schooljaar veel aan techniek doen.
Waarschijnlijk wordt er zelfs een lesmethode
aangeschaft. l

De tennisles begon met een warming-up. Na de
warming-up mochten de leerlingen een tennisracket en een tennisbal pakken. De leerlingen
werden in groepen gedeeld en elke groep kreeg
1 tennisbegeleider mee.
Al snel begonnen ze met het oefenen van de
forehand. De leerlingen hadden tijdens de
gymlessen op school al veel geoefend.

In de week voor de meivakantie was het Nationale
Sportweek. Alle basisscholen in de wijk zuidoost
hadden een sportief en gezond programma. Vanuit de Fontys Sporthogeschool waren er studenten
die deze week mee organiseerden. Alle activiteiten waren een daverend succes. In totaal hebben
er 1000 kinderen meegedaan aan 15 activiteiten.
Zo werden er op alle scholen smaaklessen gegeven
voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. De
onderbouw kreeg informatie over een gezond ontbijt, terwijl de bovenbouw een gerechtje mocht

Naast rekenen en taal moeten basisscholen
steeds meer doen aan techniek en wetenschap.
De maand april stond bij BS Oberon helemaal in
het teken van techniek. De techniekweken werd
op 23 april afgesloten met een grote techniektentoonstelling waar de leerlingen trots hun
werkstukken aan ouders en andere belangstellenden lieten zien.

De jongste klassen hebben uitgezocht hoe je van
houten spatels stevige constructies kunt maken.
De klassen uit de middenbouw hadden het thema
Licht en bouwden o.a. een caleidoscoop en periscoop. De oudste groepen hadden Elektriciteit als
thema en bouwden een seintoestel om berichten
naar elkaar te kunnen seinen en soldeerden een
elektronisch knipperlicht.

Hier hadden de vrijwilligers dan ook hun handen vol aan, maar ze hebben het super gedaan.
Vorig jaar was het heerlijk weer, dit jaar hadden we op de dinsdag iets minder geluk, maar
het mocht de pret niet drukken. De kinderen
hebben ook geen moment geklaagd.

dansen, hebben ze gebasketbald en hebben we de
lessenreeks afgesloten met trampoline springen
bij Flik-Flak. Hopelijk zijn er voldoende enthousiaste kinderen zodat we na de zomervakantie weer
kunnen starten met een nieuwe lessenreeks.

BS Oberon sluit
Techniekmaand af
met tentoonstelling

klaarmaken. Daarnaast hadden meerdere scholen
deze week de jaarlijkse sportdag en hadden we
Plein Actief Special. Ook was de skeelertocht om
de Oosterplas een groot succes evenals de les
moeder/dochter Zumba. Al met al een super sportieve en actieve week waarbij de kinderen volop
hebben genoten van alle activiteiten georganiseerd vanuit ’S-PORT.
Als klapper op de vuurpijl waren er op vrijdag 26
april de Bossche Koningsspelen. Basisscholen
hadden zelf de keuze om een gezond ontbijt te
doen gesponsord vanuit Jumbo supermarkten.
Na het ontbijt werden de Koningsspelen geopend
en konden ze beginnen met de spelletjes. Vanuit
’S-PORT werden de Koningsspelen georganiseerd
bij Sport en Event Center de Maaspoort. In totaal

hebben er deze dag 2300 kinderen deelgenomen
aan de Koningsspelen. Ondanks dat het weer niet
meewerkte hebben de kinderen een leuke ochtend
gehad. Het was dan ook een super groot succes!!
Het jaarlijkse KNVB straatvoetbaltoernooi zit er
weer aan te komen. De voorrondes vanuit zuidoost
vinden plaats op woensdagmiddag 29 mei. Deze
middag zullen er 2 jongens en 2 meiden teams
doorgaan naar de stadsfinale. De stadsfinale vindt
plaats op woensdagmiddag 6 juni op de Parade
in de stad. Het jongens en meiden team dat deze
middag wint mag naar de finale van alle scholen
in Brabant.
Voor de voorrondes kunnen de kinderen zich vóór 22
mei inschrijven bij de gymdocent van school.l

Samen Beter en certificering
Alle gezondheidsinstellingen worden vriendelijk
doch dringend verzocht om een kwaliteitsmanagement systeem op te zetten. Ziekenhuizen
zijn hiertoe verplicht om eventuele (dreigende)
calamiteiten tijdig te signaleren en acties te
ondernemen om deze te voorkomen. Kwaliteitsbeleid is er niet alleen op gericht om calamiteiten te voorkomen, maar ook om de zorg aan
patiënten te verbeteren.
Nu zult u zeggen,
daar hebben we weinig of geen verstand
van. Dat is slechts
in zekere zin waar.
Artsen/verpleegkundigen, dienen die
zorg te leveren, die
bewezen effectief is,
efficiënt en volgens
de laatste stand van
de wetenschap. Patiënten zijn meestal hier niet van op de hoogte. Patiënten komen soms met een printje van internet
om een bepaalde zorg te wensen. Ik vind, dat een
goede ontwikkeling. Patiënten zijn betrokken bij
hun eigen ziekte en willen de beste behandeling.
Helaas weten ze vaak niet wat eventuele risico’s
van dergelijke behandelingen zijn, deze worden
veelal niet vermeld. Patiënten hebben in het algemeen wel een goede kijk op hoe de zorg gegeven
wordt. Zijn de dokters/verpleegkundigen/assistentes vriendelijk, staan ze hen goed te woord,
geven ze goede uitleg en hoe staat het met de
wachttijden etc. Kortom in de beoordeling van de
bejegening zijn patiënten uiterst bekwaam. De
medewerkers van ons gezondheidscentrum willen
graag een kwaliteitsstap voorwaarts maken en
hebben besloten hiervoor een ondersteuningorganisatie aan te trekken. Inmiddels bestaan
er vele organisaties, die hulpverleners helpen
hun zorgaanbod te verbeteren. Wij hebben voor
Dekra gekozen. U kent wellicht de KEMA, die bv.
elektrische huishoudelijke artikelen keurt en bij
goed bevinden een KEMA keur verstrekt. Dit betekent dat bij normaal gebruik u zich geen zorgen
hoeft te maken over eventuele risico’s van het
elektrische apparaat en dat u er van kunt uitgaan
dat het apparaat dat doet wat het dient de doen.
KEMA houdt zich niet alleen bezig met huishoudelijke artikelen, maar heeft zich ook gericht op de
gezondheidszorg. Ze hebben hun naam inmiddels
gewijzigd in DEKRA, sinds ze zijn gefuseerd met
een Duitse zuster organisatie. Wij werken dus
samen met DEKRA en zijn bezig om de kwaliteit
van de zorg, die we aan onze patiënten verlenen
op een hoger plan te brengen. Het gaat er vooral
om hoe wij de zorg aan de patiënten leveren,
van wachttijd aan de telefoon tot aan de schoonmaak van ons centrum. Belangrijk ook is de wijze
waarop wij binnen ons gezondheidscentrum samen werken en hoe u daar uw voordeel mee kunt
doen. Goede afstemming van de informatie over
de zorg, gezamenlijke patiëntenbesprekingen,
zodat de patiënt die zorg krijgt die voor hem/haar
het beste is, hierbij is privacy een belangrijke
voorwaarde, zodat deze niet geschaad wordt. Om
de 3 jaar doen we patiënten raadpleging, waarin
steekproefsgewijs patiënten worden gevraagd,
wat ze van het centrum vinden. Misschien bent in
het verleden hier al eens voor benaderd, we gaan
hier mee door en willen graag uw commentaar op
ons centrum horen.
U zult zich afvragen, ” Wat merk ik nou van een
dergelijk kwaliteitsbeleid”. Ik vertelde al, dat we
o.a. de wachttijd aan de telefoon hebben aangepakt. De telefonische bereikbaarheid is in vele
huisartspraktijken een moeizaam verhaal, lange
wachttijden, assistentes die niet altijd goed op de
hoogte zijn. Ten dele kwam dit door een verouderd telefoonsysteem, waardoor je niet kon weten
hoeveel mensen in de wachtrij staan. We hebben
een nieuwe telefooncentrale, die o.a. aangeeft
hoe lang mensen aan de telefoon in de wacht
staan. Indien dit te lang duurt, laten we een extra
assistente mede de telefoon opnemen. U heeft
gemerkt, dat u, als u belt, een soort menu krijgt,
waarin u een keuze krijgt voorgelegd. Indien u
bv. iets ernstigs mankeert en er spoed bij is dan
kunt u hiervoor een bepaald cijfer kiezen, zodat
u binnen 15 seconden een assistente aan de lijn
krijgt. Ook hebt u gemerkt, dat onze assistentes

		

de laatste jaren
u diverse vragen
stellen om een
inschatting te
maken hoe urgent uw klacht
is. Zij worden door ons (huisartsen) getraind,
zodat ze snel een adequaat advies of een afspraak
met een van de huisartsen kunnen maken. De
huisartsen bewaken deze adviezen door dagelijks
hun adviezen te controleren en indien dat niet
goed is, wordt de patiënt terug gebeld. Gelukkig
komt dit niet vaak voor en daaruit blijkt, dat onze
assistentes hun werk adequaat uitvoeren. Al deze
aspecten zitten in ons kwaliteitsmanagement
systeem. We meten om de zoveel tijd of we onze
doelstellingen halen. Bv. klopt het nog met die
wachttijd aan de telefoon en is onze sterilisatie
van de gebruikte instrumenten nog goed.
De sterilisator wordt dagelijks gebruikt en de
assistentes bewaken de temperatuur, waarop de
sterilisatie dient plaats te vinden. Kortom vele
facetten van ons gezondheidscentrum worden
beoordeeld en bewaakt en bij ongeregeldheden
worden direct verbeteringen gerealiseerd. We zijn
inmiddels zover met het kwaliteitssysteem, dat we
voor een diploma in aanmerking komen. We krijgen een certificaat om aan te geven, dat we aan
de kwaliteitsnormen hebben voldaan. Bedenk,
dat het daarmee niet afgelopen is. Indien je een
dergelijk certificaat hebt gekregen, dan dien je
telkens weer te kunnen aantonen, dat je je werk
volgens de kwaliteitsnormen uitvoert. Een proces,
dat geen einde kent. Het is als het ware een
tweede natuur geworden van ons gezondheidscentrum om voortdurend met de kwaliteit bezig
te zijn. Wat nog wel de moeite van het vermelden
waard is het volgende: we zijn het eerste gezondheidscentrum in Nederland, dat de totale zorg van
het centrum in kaart heeft gebracht en dat aan de
kwaliteitsnormen voldaan heeft en waarvoor we
dus gecertificeerd worden.
De “diploma-uitreiking “ heeft plaats gevonden
op 24 mei en is niet ongemerkt voorbij gegaan.
Namens het kwaliteitsteam
Gerrit van Roekel, huisarts l

Oude Medicatie
Door Joost van Roosmalen,
apotheker - Kring-apotheek Cleij

chronische medicatie zijn daarna voor maximaal 3 maanden.

Dagelijks worden in de apotheek oude geneesmiddelen
ingeleverd. Deze oude geneesmiddelen worden verzameld en
door de gemeente opgehaald
en vernietigd.
Waarom worden medicijnrestanten vernietigd en kunnen ze niet opnieuw
worden gebruikt? Regelmatig krijg ik de vraag,
waarom ongebruikte geneesmiddelen niet kunnen worden hergebruikt. Waarom zijn ze niet
meer goed en wat kunt u zelf doen om verspilling tegen te gaan?

De apotheker werkt aan zo min mogelijk verspilling door therapietrouw bij u te bevorderen.
Therapietrouw wil zeggen dat u zich houdt aan
de behandeling zoals die is voorgeschreven.
Het blijkt dat patiënten hun geneesmiddelen
dikwijls niet of niet goed innemen. Afhankelijk
van het type geneesmiddel stopt tot 80% van
de mensen voortijdig met behandelingen voor
chronische aandoeningen.

Verspilling van geneesmiddelen kan op verschillende manieren ontstaan. U stapt bijvoorbeeld over op een ander geneesmiddel, maakt
uw kuur niet af of stopt met medicatie vanwege
bijwerkingen. Zo blijven er geneesmiddelen
over, die u niet gebruikt.
Uw apotheek mag deze geneesmiddelen niet
hergebruiken. Zodra een geneesmiddel de
apotheek verlaat, kan de apotheker niet meer
garanderen dat het geneesmiddel onder de
juiste omstandigheden is bewaard en dus veilig
is. Geneesmiddelen die niet op de juiste manier
zijn bewaard kunnen minder goed werken of
zelfs schadelijk zijn.
Zolang het nog niet mogelijk is de kwaliteit van
teruggebrachte geneesmiddelen te garanderen,
vernietigt de apotheker de geneesmiddelen.
Verschillende maatregelen hebben geneesmiddelverspilling al teruggebracht. Zoals de ‘eerste uitgifte’. Gebruikt u een geneesmiddel voor
het eerst? U krijgt dan een kleine hoeveelheid
mee. Mocht u om wat voor reden dan ook niet
doorgaan met het geneesmiddel, dan blijft u
niet met grote hoeveelheden zitten. Gaat u
wel met het geneesmiddel door? Dan gaat u
naar de apotheek voor de tweede uitgifte. Dit
is meteen een goed moment het gebruik van
het geneesmiddel en eventuele bijwerkingen
te bespreken. Volgende vervolguitgiftes voor

Als patiënt kunt u veel doen om verspilling
tegen te gaan. Uw apotheker helpt hierbij.
- Gebruik uw geneesmiddelen zoals u deze
heeft voorgeschreven gekregen. Lukt dit niet,
want u vergeet ze bijvoorbeeld of u heeft last
van bijwerkingen? Bespreek dit met uw apotheker. Hij kan u hierbij helpen of zoeken naar een
alternatief.
- Op geneesmiddelen staat een uiterste
gebruiksdatum. Bij stripverpakkingen staat
die datum op elke strip. Er staat bijvoorbeeld:
‘exp.’ ‘of houdbaar tot...’. Twijfelt u of een
geneesmiddel nog bruikbaar is? Vraag het even
in de apotheek.
- Gooi ongebruikte geneesmiddelen niet bij het
gewone huisafval, maar breng het naar de apotheek of klein chemisch afval. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen of huisdieren
in aanraking komen met (oude) geneesmiddelen. Bovendien voorkomt u op deze manier dat
geneesmiddelen schade aanbrengen aan het
milieu of in het drinkwater terecht komen. De
apotheek zal zorgen voor een verantwoorde inzameling en verwerking van medicijnrestanten.
- Voor gebruikte naalden kunt u bij ons gratis
een speciale container halen, waarin u ze veilig
opslaat.
Op deze manier wordt voorkomen dat iemand
zich aan de naalden prikt. Mocht de container
vol zijn, dan kunt u deze bij ons inleveren en
een nieuwe vragen.
Joost van Roosmalen, apotheker
Kring-apotheek Cleij l

Verloskundige in “Samen Beter”
Graag wil ik me even voorstellen aan de wijk.
Per 1 januari 2013 heb ik de verloskundige praktijk van Lina Hidajat overgenomen, die gestopt
is met haar werkzaamheden. Sinds 1990 heeft
Lina haar praktijk gehad binnen het gezondheidscentrum ‘Samen Beter’.

Antwoord Zoekplaatjes
op bladzijde 3:
Juist! Op Plein Oost, het schoolplein gelegen
aan de Van Broeckhovenlaan 4a waar o.a.
Trefpunt Oost gehuisvest is.
Wilt u meehelpen? Graag!
Wij zoeken nog mensen die plezier hebben in
tuin/ moestuin werkzaamheden.
Samen maken we er een bloeiend en gekleurd
plein van!
Meer informatie: Annelies Moens,
Divers/ Trefpunt Oost, tel: 06 - 11 86 95 96. l

Ik vind het geweldig dat ik de kans heb gekregen
om de praktijk over te nemen. Florence is een
kleine praktijk, zodat ik veel tijd voor de cliënten
heb en een goede persoonlijke band met hen kan
opbouwen. Verder kunnen zwangeren terecht voor
echo’s, neem ik zelf bloed af en werk ik samen
met het laboratorium van het JBZ. Rond de 32ste
week van de zwangerschap ga ik op huisbezoek.
In een kleine praktijk is hier alle tijd voor.
Voor de naam van de praktijk heb ik Florence
gekozen, omdat Florence “bloeien” betekent en ik
dat een mooie vergelijking vind met een zwangere. Ook de link met Florence Nightingale, die
bekend is door haar inzet voor de gezondheidszorg, het onderwijs en inkomenszekerheid, vind
ik treffend.

Advertentie

De populatie in de wijk Oost spreekt me erg
aan, omdat het heel divers is met veel verschillende culturen en achtergronden. Vóórdat ik de
opleiding tot verloskundige ben gaan volgen,
heb ik o.a. als verpleegkundige in het buitenland
gewerkt en 10 jaar op een asielzoekerscentrum.
De kennis en ervaring die ik daarbij heb opgedaan komen nu goed van pas. Binnen de regio
heb ik goed contact met de andere verloskundige
praktijken, ben ik lid van de verloskundige coöperatie in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het
Kwaliteitsregister.
Vanessa Aarts neemt waar, momenteel 1 dag in
de week en als het drukker wordt zal dit meer
dagen worden. Vanessa neemt sinds enkele jaren
waar als verloskundige in de regio en woont in
’s-Hertogenbosch.
U kunt altijd een kijkje nemen op de website:
www.verloskundigenpraktijkflorence.nl
en bij zwangerschap bent u van harte welkom l
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Lintje voor wijkbewoner Sjef van Rooij
lintje mocht krijgen, toen dat werkelijkheid werd
was hij toch wel even met stomheid geslagen.
Zijn opmerking ‘dat had ik niet zien aankomen’
zorgde voor enige hilariteit. ( Filmpje van deze
uitreiking is te zien op http://www.Youtube.com/
watch?v=4QeFww4Hmuc )

Door Mieke Verberne
Ook deze keer weer behoorde een wijkbewoner
tot de personen, die door de burgemeester een
lintje kregen opgespeld vanwege een bijzondere
verdienste. Sjef van Rooij heet de gelukkige,
voor vele mensen in Den Bosch een bekende
naam. Hij heeft dan ook zijn sporen wel achtergelaten in onze stad. En dat heeft dan nu geleid
tot een benoeming als lid in de orde van Oranje
Nassau.
Zijn verhaal
Sjef van Rooij is 57 jaar, visueel gehandicapt
of, in gewone mensentaal, blind. Hij woont in
Den Bosch Oost en werkt als jurist bij het UWV
in Heerlen. Iedere dag reist hij samen met zijn
geleidehond met de trein naar zijn werkplek.
Naast zijn werk heeft hij nòg een leven en dat
bestaat uit muziek, in de breedste zin van het
woord. Want Sjef componeert, begeleidt koren,
schrijft musicals, werkt mee aan allerlei muzikale
evenementen, ondersteunt zangers en koren met
zijn keyboard en treedt ook zelf op met zang. Hij
bedenkt videoclips bij zijn muziek en heeft een
groot netwerk opgebouwd waaruit hij altijd mensen weet te strikken om zijn composities ten gehore te brengen. En er is meer. Sjef vormt samen
met tekstschrijver Hans van Lakwijk, Cohda. Als
zij muziek en tekst geschreven hebben benaderen
zij, ad hoc, ( vandaar de naam) muzikanten die
hun liedjes ten gehore willen brengen. Meer dan
15 cd’tjes zijn er door hen geschreven en uitgegeven. Een daarvan is ‘Rondje Den Bosch’, een cd
waarin de stad Den Bosch door vele artiesten in
allerlei toonaarden bezongen wordt.
Sjef schreef de muziek, die varieert van luisterlied- tot popmuziek, van meezingers tot Latin
rock. Ook was Sjef de componist van de muziek
voor de ‘Groote Bossche Ziekenhuis Revue, uitgevoerd ter gelegenheid van de verhuizing van ‘Het
Groot’ naar de huidige locatie. Sjef is echt een
duizendpoot op muzikaal gebied en hij is altijd
bereid zijn talent in te zetten voor wie er naar
vraagt.

Decoratie
Collega’s bij het UWV vonden dat Sjef wel een lintje verdiende voor zijn grote inzet op maatschappelijk en muzikaal gebied. Om deze aanvraag te
ondersteunen zochten zij contact in Den Bosch
met personen die Sjef kennen. En dat was meteen
raak. Want de vele mensen waar Sjef mee te maken heeft gehad ondersteunden die aanvraag van
harte. Ze waren het allemaal eens; als er iemand
een lintje heeft verdiend dan is het Sjef wel. Maar
hij mocht natuurlijk van niets weten, dus hoe pak
je dat aan? Daar werd het volgende op gevonden:
Sjef werd gevraagd om tijdens de lintjesregen
voor de muzikale omlijsting te zorgen. Daar zei
hij natuurlijk ‘ja’ tegen. Omdat Sjef over zijn
nieuwe geleidehond een lied had geschreven
vond hij het een leuk idee om daar een clip bij
te laten maken èn als hij daar dan toch was, het
stadhuis als decor te gebruiken. Dus vroeg en
kreeg hij daar toestemming voor. Theo van Ewijk
is een vriend van Sjef èn cameraman en hij werd
gevraagd de shots voor de clip te maken. Na zijn
optreden, dat dus helemaal vastgelegd was door
de camera, bedankte de burgemeester hem en
vroeg Sjef om het publiek te vertellen wat hij zoal
in het dagelijkse leven deed. Terwijl de camera
bleef draaien vertelde Sjef uitgebreid over zijn
werk maar de burgemeester onderbrak hem door
te zeggen, dat hij toch nog wel meer deed dan
alleen werken. Hij vroeg hem wat meer te vertellen over zijn muzikale activiteiten en toen Sjef die
opnoemde zei de burgemeester ‘dat hij daar wel
een lintje voor verdiende’. En ter plekke werd het
lintje opgespeld door de burgemeester en werd hij
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Al
had Sjef van tevoren gekscherend gezegd, dat als
hij toch op het stadhuis zou zijn hij ook wel een

Feest
De dag bleef verder een dag van verrassingen.
Zijn collega’s uit het verre Zuiden bleken aanwezig
te zijn evenals familie, vrienden kennissen. Die
hadden met veel moeite lachen, kuchen en praten
achterwege gelaten om hun aanwezigheid niet
te verraden. Sjef werd na de lintjesregen uitgenodigd voor een highe en later op de dag was er
ook nog een receptie ter zijner ere georganiseerd.
Daar waren meer dan 150 mensen aanwezig om
Sjef te feliciteren met deze welverdiende medaille.
Sjef is zeer vereerd met deze onderscheiding en
geweldig verrast door wat anderen voor hem hebben geregeld.
Hoorspelen
Tijdens het interview dat wij met hem hadden wil
Sjef ook nog even wat kwijt over een andere passie van hem, het verzamelen van hoorspelen. Vele
duizenden hoorspelen in allerlei talen heeft hij in
zijn collectie. Door zijn toedoen zijn in de jaren
‘80 hoorspelen van de ondergang behoed. Destijds werden de banden met hoorspelen, die voor
de radio werden uitgezonden na verloop van tijd
gewist. ‘Zonde’ vond Sjef dat en hij stelde zichzelf
als doel deze banden ‘te redden’. En dat lukte. De
banden van de Nationale Omroep werden ondergebracht bij de blindenbibliotheek, zodat ze als
luisterband beschikbaar bleven. Voor Sjef is het
meer dan een uitleensysteem voor blinden, hij
‘ziet’ het ook als een belangrijke toevoeging voor
het bewaren van cultuurgoed.
Een bijzondere man die Sjef. Door de hulp van zijn
hond staat geen enkel obstakel hem in de weg en
kan hij ruim baan geven aan zijn talent. En dat is
wel een medaille waard.
Wilt u meer weten over Sjef en zijn muzikale
activiteiten kijk dan op www.codha.nl l

Dier van de Maand:

Poes ASHY
Ashy (nr.9226) bekijkt je in het begin een beetje
argwanend maar als ze even aan je heeft mogen
snuffelen is er niets meer aan de hand. Dan krijg
je zelfs een likje op je hand! Ze houdt er niet van
om opgetild te worden, maar ze wil wel graag
op schoot. Ze is wat dominant en wil graag alle
aandacht. Daarom kan ze niet bij andere katten
en honden geplaatst worden. Met kinderen kan ze
ook niet overweg. Ashy is even geplaatst geweest,
maar is weer teruggebracht omdat het echt niet
goed ging met de kat die al in het gezin woonde.
Wie gunt deze schat een fijn thuis!
filmpje van Ashy:http://www.youtube.com/
watch?v=-kvP0Z1e05c&feature=youtube_gdata_
player
Pleeggezinnen gezocht voor zeer jonge kittens
Een groot aantal kittens wordt, met of zonder
moederpoes, naar het Dierentehuis gebracht. De
zorg voor kittens is erg intensief. Het Dierentehuis is niet in staat om deze intensieve zorg te
bieden. Daarom maken we gebruik van pleegouders die deze intensieve zorg wel kunnen bieden
en de kittens een goede start in het leven kunnen
geven.
Wij zijn op zoek naar pleeggezinnen voor tijdelijke opvang van zeer jonge kittens van 0 tot 4
weken die nog geflest moeten worden.
Interesse? Bel het Dierentehuis op 073-6412417 en
vraag naar de coördinator pleeggezinnen of e-mail
naar coordinator@dierentehuisdenbosch.nl o.v.v.
Pleeggezin
Het betreft een vrijwillige functie. l

Kinderboerderij / zorgboerderij Oosterhoeve

Daar is altijd van alles te beleven
Zonnebloem
“de Oostelijke Zon”
Door Ans van der Leeuw
Onze paasviering werd op 26 maart gehouden in
de kantine van B.V.V. Deze keer was Pater van ’t
Zand aanwezig voor een Eucharistieviering, wat
door onze gasten zeer gewaardeerd werd.
Daarna werd er een heerlijke lunch geserveerd.
Onze gasten hebben een hele gezellige middag
gehad.
Van de RIKI stichting zijn er weer leuke pakjes
rond gebracht voor de Pasen. Deze pakjes waren
zeer welkom.
Onze jaarlijkse boottocht over de Maas was op 5
april en er waren ongeveer 20 gasten van onze
afdeling aanwezig. Het was een mooie dag.
Op14 mei is onze jaarlijkse bingomiddag geweest
in ons home de kantine van B.V.V.
In de pauze was er een hapje en een drankje. Het
was weer heel gezellig en er waren mooie prijzen.
Ook hebben wij weer Zonnebloemloten te koop.
De opbrengst is voor de Zonnebloem, die u hiermee kunt steunen.
Als U interesse in de Zonnebloem hebt als
vrijwillig(st)er of als gast neem dan contact op
met Th. Van Schijndel, tel: 6146892
Onze vrijwillig(st)ers wensen u een mooie en
zonnige zomer! l
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Een kleine terugblik:
Op 2e paasdag hebben 75 kinderen paaseieren
gezocht op de boerderij. Dankzij de belangeloze
medewerking van C1000- Broeren, Albert Heijn
Roosmalenplein, Albert Heijn Arena, Mico, V&D,
Jumbo Hintham en Gemini( Zuiderpassage) was
het wederom een groot succes. Nieuw was deze
keer het knutselen voor jong en oud. Schrijf het
alvast in uw agenda: Volgend jaar op 2e paasdag
zetten wij deze traditie voort.
Begin maart hebben onze vrijwilligers met de
collectebus van Jantje Beton door de wijk gelopen. De helft van de opbrengst was voor onze
stichting. Onze welgemeende dank aan alle gulle
gevers.
Op 20 april hielden wij de “Dag van de Kinderboerderij”. De schaapjes werden geschoren en
waren demonstraties “Wolvilten” en “gezonde
sapjes maken”. Ook waren er allerlei spelletjes te
doen en we verkochten lekkere dingen. Ook deze
dag werd druk bezocht. We kunnen terugkijken op
een zeer geslaagde dag.
Net voor het verschijnen van deze krant, namelijk
op 21 en 23 mei, houden we de jaarlijkse “Dag
van de Ouderen”. Voor 3,00 euro per persoon
kunnen oudere mensen om 11 uur op de koffie komen met iets lekkers erbij, daarna krijgen ze een
rondleiding langs alle dieren en na afloop daarvan
hebben we voor ieder een kop verse soep.
In de tweede helft van mei worden de lammetjes
geboren op de Oosterhoeve.
Op 22 mei geen Moederdag, geen Vaderdag, geen
Ouderendag maar KINDERdag. De kinderen worden
als gasten ontvangen en mogen mee langs de
dieren. Daarna krijgen ze iets lekkers.

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

Op 7 juni wordt voor de derde keer een singleavond georganiseerd, van 19 tot 23 uur, voor
mensen MET en ZONDER beperking.
De vorige avonden ( in februari en april) waren erg gezellig, dus we kijken weer uit naar de
volgende avond. U bent nog van harte welkom.
Wij richten ons op mensen tussen (ongeveer) 30
en 55 jaar. Aanmelden kunt u via onderstaand
telefoonnummer of mailadres.
Zondag 9 juni doet de Oosterhoeve weer mee aan
de Dag van de Oosterplas. Het wordt een gezellige
dag, vol spelletjes, leuke dingen om te zien, lekkere hapjes etc. etc. Wij hopen u te ontmoeten.
Wij kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken. Zo
zijn wij momenteel bijvoorbeeld nog op zoek naar
2 mensen die op toerbeurt ieder 1x per week bij
een bakker oud brood willen ophalen.
Mensen die een beschermde werkplek zoeken, of
mensen die graag met dieren of groen werken en
tijd over hebben, zijn van harte welkom om eens

langs te komen of een afspraak te maken om de
mogelijkheden te bekijken. Wij kunnen altijd tuinkabouters plaatsen die u toevallig over heeft.
U kunt bij ons gratis stalmest ophalen. Wel zelf
een aanhanger meebrengen, of een vuilniszak.
Het is heel goed voor in uw tuin, omdat het,
door de gemengde samenstelling, een scala aan
mineralen bevat. Voor 25,00 euro per uur ( tot 50
personen) kunt u ons mooie terrein (inclusief gebouw) huren om er uw familiefeest te vieren of uw
verenigingsbijeenkomst te houden. Lekker geen
rommel thuis en plaats genoeg voor kinderen om
fijn te spelen. Onze deur is dagelijks voor u open
om, naast het kijken naar dieren of uw kinderen te
laten spelen in het speeltuintje, een kopje koffie
te kopen of een doosje verse eieren. Kijk ook eens
in de vitrinekast met cadeautjes.
Graag tot ziens op de Oosterhoeve,
hoek IJsselsingel / Dommelstraat,
Den Bosch- Oost,
Anja Kouwenberg, coördinator, tel. 0623910121,
oosterhoeve@gmail.com,
www.stichting-oosterhoeve.nl. l

Activiteiten
Mei:
Vrijdag 31 mei			

Kaarten			

Juni:
Zaterdag 08 juni			
Vrijdag 14 t/m 16 juni		
Zondag 30 juni			

Tafelvoetbaltoernooi*		
Kamp*
Familiedag*			

inschrijving vanaf 20.00 u
aanvang 20.00 u
11.00 – 18.00 u

* voor deze activiteiten dien je je vooraf op te geven bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17, tel: 073 – 614 40 70
Vaste groepen van Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag
Maandag
Dinsdag 		
Woensdag
Donderdag
Donderdag

18.30u – 19.30u Steps 			
19.30u – 20.30u Beat Ballet		
19.00u – 20.00u Zumba			
14.00u – 15.30u Kinderknutselclub		
18.00u – 19.00u Kinderdansgroep 		
19.00u – 20.00u Tienerdansgroep		

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
5 t/m 9 jaar
4 t/m 6 jaar
vanaf 7 jaar

Voor meer informatie over één van deze clubs kunt u contact opnemen met de vrijwilligers van Buurthuis Graafsewijk Noord op tel: 073 – 612 47 68 (avonduren) of kom gewoon eens een kijkje nemen.
Meer Bewegen Voor Ouderen:
Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag
13.30u – 14.30u
Maandag
14.45u – 15.45u
Dinsdag 		
09.30u – 10.30u
Dinsdag 		
11.00u – 12.00u
Donderdag
09.30u – 10.30u
Donderdag
10.30u – 11.30u

Gym			
Gym
Yoga
Yoga
Gym
Gym

Binnen de groepen zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
servicepunt Sport en Bewegen 073: 615 97 77
Rommel-/Jaarmarkt
Op zondag 11 augustus opent Werkgroep Graafsewijk Noord haar nieuwe seizoen traditioneel met een
rommel-/jaarmarkt met > 60 kramen op de speelplaatsen aan de Lucas van Leijdenstraat met o.a.
Discotheek El Loco, Diverse artiesten, Diverse uitvoeringen, Rad van Avontuur, Diverse attracties
De entree bedraagt 1.00 euro vanaf 16 jaar. De opbrengst komt geheel ten goede aan het vrijwillig
jeugd- en jongerenwerk in de Graafsewijk Noord.
Datum		
: zondag 11 augustus 2013
Tijd		
: 11.00 – 17.00 uur
Plaats		
: speelplaatsen aan de Lucas van Leijdenstraat l

Trefpunt Oost
Wist u dat:

Rommelmarkt & Braderie

l er op Trefpunt Oost weer nieuwe activiteiten te
doen zijn?
l dit de volgende activiteiten betreft:
l Trefpunt Oost nu iedere vrijdag geopend is
voor tuin en moestuin werkzaamheden van 9.15
uur tot 11.30 uur en dat we u uitnodigen om mee
te doen en te ervaren hoe ontspannend werken
in de tuin kan zijn. Gaat u uw tuin veranderen en
heeft u plantjes over, dan halen wij ze graag op
(tel. nr. 06- 11 86 95 96)
l op maandag en woensdagochtend het handwerkatelier Jong van Harte geopend is van 10- 12
uur en het handwerkatelier ook op dinsdagmiddag

Gezellige
Rommelmarkt
en Braderie
Op 19 juni van 9.30 tot 12.30 uur
Oberon, Waalstraat 52, Den Bosch
Er zijn ook gezellige spelletjes,
met leuke prijsjes.
En lekker eten en drinken
voor een klein bedrag.

De opbrengst is voor het goede doel,
het opknappen van de aula.
Dus kom gezellig langs
En het wordt een dolle boel.
Georganiseerd door de ouders van school. l

		

is geopend van 13.30 uur- 15.30 uur
l er soms handwerk workshops worden gegeven? Komt u er thuis niet aan toe om uw eigen
handwerk af te maken? Kom gezellig bij ons handwerken! Iedereen is welkom die het leuk vindt
te breien, haken, borduren of creatief met lapjes
bezig te zijn
l we ook heel erg blij zijn met allerlei gekleurde
stoffen restjes
l u op dinsdag en donderdag Chi Neng Qigong
kunt beoefenen van 10 uur tot 10.45 uur en dat
deze bewegingsvorm zonder uitputtende inspanning de conditie van lichaam en geest verruimt
l vanaf 14 mei 2013 de sportzaal op Trefpunt
Oost feestelijk geopend is en dat u op dinsdag en
donderdag van 11 uur tot 12.30 uur onder begeleiding van een trainer met fitness apparatuur aan
uw conditie kunt werken
l we op dinsdag een wandeling starten vanaf
Trefpunt Oost van 11 tot 12 uur
l u op dinsdag om 12 uur kunt lunchen op
Trefpunt Oost
l u zich hiervoor kunt opgeven tot 10 uur s’
morgens
l u ook nog steeds aan de andere activiteiten
mee kunt doen: bloemschikken, handenarbeid,
kaarten, bingo/kienen en toneel spelen
l u voor sommige activiteiten een kleine materiaalvergoeding betaalt en dat andere activiteiten
gratis zijn
l het Trefpunt Oost bereikbaar is op tel. nr. 0646 76 81 17 voor het opgeven voor de lunch en
informatie over de activiteiten
l u van harte welkom bent op Trefpunt Oost
gehuisvest aan de Broekhovenlaan 4a!l

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp
maandag
09.30 uur Vivent Yoga
09.45 uur gezond bewegen (v. Neijnselstichting)
10.45 uur gezond bewegen (v. Neijnselstichting)
10.45 uur Vivent yoga
13.00 uur vrij kaarten
14.00 uur Divers kienen 50+
(laatste 3 maandagen van de maand)
19.00 uur biljarten de Stolp
20.00 uur zumba “Be on dance”
dinsdag
09.00 uur computerles
13.00 uur vrij kaarten
14.00 uur computerles
14.00 uur bloemschikken
19.00 uur belasting FNV (op afspraak)
20.00 uur harmonie Glorieux
20.00 uur c.v. Toet er nie toe
woensdag
09.15 uur Do-in
09.30 uur computerles
(start oktober 2012 info: 073-6428704)
09.30 uur Weightwatchers
13.00 uur vrijkaarten
13.00 uur biljart “Wordt nooit wé”
14.00 uur computerles
13.00 uur fysiotherapie Kiniton

18.00 uur Weicht watchers
18.30 uur biljarten BSV
19.00 uur Do-in
19.30 uur HSV hengelsport
20.00 uur “Boerenkroonkapel”
20.00 uur improvisatiever. “Zoetelieve”
donderdag
13.00 uur vrij kaarten
13.30 uur smartlappenkoor “de Bossche jankers”
18.00 uur Era care (2x per maand)
19.00 uur jazzballet
20.00 uur c.v. de Mexicanen
20.00 uur koor Voluum
vrijdag
09.00 uur yoga
13.30 uur spelletjesmiddag
19.30 uur percussieband
19.30 uur prijskaarten (1e vrijdag van de maand)
zaterdag
18.00 uur c.v.’t Heuveltje
zondag
11.00 uur c.v. de Vrolijke vagebonden
tevens het adres voor uw vergaderingen,
cursussen, workshops enz. met mogelijkheid van
verzorgde lunches. l

Activiteiten BBS aan de Aa
Adres: Acaciasingel 77, 5213 VC ‘s-Hertogenbosch
Maandag
9.00 uur – 11.30 uur
14.00 uur – 15.30 uur
			
14.15 uur – 15.15 uur
16.00 uur – 20.00 uur

Jonge moedergroep
Beeldend, mooie dingen maken, knutselen met verschillende
materialen en technieken. Van 28 januari t/m 3 april 4- 8 jaar
Plein actief, sport en spel voor kinderen van 4 – 7 jaar
Hobbyclub ’t Sluske, knutselen voor kinderen

Dinsdag
8.00 uur – 10.00 uur
14.00 uur – 15.00 uur
16.00 uur – 20.00 uur
18.30 uur – 21.00 uur
18.45 uur – 20.15 uur

Ouderkamer, koffie-uurtje voor ouders van kinderen van het Rondeel
Dans, breakdance van 28 januari t/m 3 april 8-12 jaar
Hobbyclub ’t Sluske, knutselen voor kinderen
Computerinloop/computercursus
Zumbales voor vrouwen

Woensdag
13.30 uur – 15.00 uur
18.45 uur – 20.15 uur

Theater van 28 januari t/m 3 april 8 – 12 jaar
Zumbales voor vrouwen

Donderdag
09.00 uur – 12.00 uur
			
13.00 uur – 16.00 uur
14.15 uur – 15.15 uur
16.00 uur – 20.00 uur
18.45 uur – 20.15 uur

Leerpunt Nederlandse taal Koning Willem1 College.
Voor volwassenen die niet (goed) kunnen lezen, schrijven en rekenen
Naailes voor vrouwen
Plein actief, sport en spel voor kinderen van 8-12 jaar
Hobbyclub ’t Sluske knutselen voor kinderen
Zumbales voor vrouwen

Vrijdag
09.30 uur – 11.00 uur
			

Taalles speciaal voor Nederlandse en allochtone vrouwen.
De les is gratis, ook de materialen!

Activiteiten Plein Oost
Trefpunt Oost
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Wijkwerkplaats
Openingstijden:
Maandag tot en met woensdag			
Donderdag 					

van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
voor deelnemers met NAH

Klaasjes snuffelhoek
(onderdeel van wijkwerkplaats Oost)
Met goede gebruikte kleding, en artikelen gemaakt in de werkplaats is geopend:
Geopend: maandagmorgen, dinsdagmorgen en donderdag de gehele dag
Interesse in een van de activiteiten? Loop binnen tijdens de activiteit of mail:
Wilma@bredebosschescholen.nl l

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’
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Heeft u ook iets te bieden aan de
bezoekers van die dag of wilt u alsnog
vrijblijvend een muzikale bijdrage leveren meld u zich alsnog aan op telefoon
06 36533432

Zondag 9 J u n i

Verpleeghuis Oosterhof opent de deuren al vanaf 11.00 uur
’s ochtends met een optreden van Accordeonvereniging Blij
Leven uit ’s-Hertogenbosch. Deze club viert dit najaar haar
50-jarig jubileum en kan dus putten uit een rijk en gevarieerd repertoire. Van Bach tot de Beatles, bekende film- en
musicalmuziek, temperamentvolle tango’s, mooie popballads, maar ook André Rieu en gezellige meezingers staan op
het program.

Laat u verrassen!
‘s-Port gemeente is aanwezig met allerlei materialen van
spel en sport. Zij zullen zorgen voor een
voetbalveldafscheiding, een klimtoren
en als het heel mooi weer is voor
waterballonnenwedstrijd en
beachvolleybal. Dit staat allemaal
te gebeuren op een grasstrook
aan de Oosterplas aan de zijde
van de natuurspeeltuin en eventueel
op het strand. Het buurtoudercomité organiseert
daar ook voetbalwedstrijdjes.
Divers organiseert in samenwerking met de kinderraad een
speurtocht voor kinderen
Bij een standje van de GGD kun je deelnemen aan het “Eet en
beweegspel” Mom in Balance zal voor zwangere vrouwen en
jonge moeders één of meerdere workouts verzorgen

Bij het Eetbaar Park op het terrein van
Oosterhoeve kunt u kennis maken met dit
initiatief.
De imker van Ambrosius Piet Hermens is aanwezig
in die tuin om daar informatie over het bijen te geven.

Er is een hobbymarkt met kramen waar o.a. eigengemaakte
hoeden, armbanden, kaarten en vogelhuisjes en veel gekleurde kussens verkocht worden.
Om 14.00 uur is er een optreden van de Perketuuters
uit Den Dungen en om 15.00 uur komt de West-Afrikaanse
band Sama Ouara

Er zijn diverse muziekgroepen en koren die hun
medewerking aangeboden hebben.
Zij zullen òf bij het natuurtheater óf op de locaties van
deelnemende organisaties optreden.

MUZIEK

Meezingkoor Merels & Kerels bestaat uit 30 leden die een
heel leuk en gevarieerd repertoire hebben
Vrouwenkoor Sirenen komt op 9 juni bij de Oosterplas
zingen. Zij zijn ongeveer met 20 á 25 vrouw sterk
Braziliaanse percussie band Sambastica
Franko & Buren: spelen met zijn vieren pop en chansons,
vertaalde liederen en eigen composities. Bezetting:
gitaar, mandoline, accordeon, zang en cajon
MikkMakk : 4 muzikanten die West- Oost-Europese volksmuziek en Klezmer spelen.Bezetting: gitaar, accordeon,
mandoline, zang, viool, blokfluit, klarinet
Samenzanggroep De Zangtoffels zingen onder
begeleiding van accordeonisten.
Het jazz duo Krikke & Co (onder voorbehoud) l

Kinderboerderij Oosterhoeve houdt een open dag en zij
heten u van harte welkom van 12 tot 4 uur.
JOV( jeugd onderwatersport vereniging) Flipper gaan een
helmduikactiviteit organiseren bij de invaliden vissteiger bij
de Oosterplas (nabij verpleegtehuis Oosterhof).
Titanic modelbotenbouw showen hun miniatuurboten.
Zij komen met minstens 8 boten ter hoogte van de zeilclub
ZVO Zeilvereniging Oosterplas houdt een open dag.

In grote lijnen hierbij het
programma van de dag van de Oosterplas.
Op de website www.buurteninbewging.wix.com/oosterplas
kunt u het actuele programma vinden.
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foto’s: wimvanderplas.nl

Wellness- en fitnesscentrum Wladimirov
organiseert een aantal outdoor activiteiten zoals
een Pilatustraining en een bootcamp.
Ook zullen zij Spinning aanbieden

