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Deze 75-jarige wil graag 100 worden!
De helft van de meisjes die nu geboren worden, zal honderd jaar of ouder
worden. Een op de drie jongens zal die leeftijd bereiken. Met deze krant,
die u nu in handen heeft, hebben we de mooie leeftijd van 75 edities
bereikt. Daar zijn we als redactie erg trots op. Het bereiken van de honderdste editie zal echter niet zo gemakkelijk gaan als bij de baby’s van nu.
Ondanks het feit dat we al bijna vijftien jaar een van de leukere wijkkranten van ’s-Hertogenbosch zijn. En ondanks de wetenschap dat we veel
lezers hebben, die onze krant van voor naar achteren spellen. De redactie
is onlangs bij elkaar gaan zitten om eens na te denken over twee vragen:
Wat willen we als wijkkrant de komende jaren voor Oost betekenen en hoe
gaan we het financieel redden, nu de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage fors
minder gaat worden?

V

eel mensen uit Oost weten
weinig over wat er zich in
hun eigen wijk afspeelt. En
onbekend maakt onbemind. Als wijkkrant hebben we een
verbindende functie. Namelijk door
het bijzondere van het leven, wonen
en werken van mensen in de wijk te
laten zien.
Mensen zijn vaak nieuwsgierig naar
het leven van anderen en nemen
eigenlijk graag eens een kijkje achter
de voordeur. Als wijkkrant doen we
dat voor u. Het zou mooi zijn als
deze kennis over de wijk bijdraagt
aan meer onderlinge betrokkenheid,
nieuwe contacten en activiteiten en
het versterken van het ‘wijkgevoel’.
Tot nu toe hebben we deze verbindende functie vormgegeven door interviews te houden met wijkbewoners
met een bijzondere passie en portretten te maken van actieve vrijwilligers.
Ook hebben we geschreven over

initiatieven die wijkbewoners nemen
om hun leefomgeving te verbeteren
of om onderlinge contacten te bevorderen. Met onze serie over het Hostel
van het afgelopen jaar, hebben we u
bewust een kijkje achter de voordeur

laten nemen. Met als doel negatieve
beeldvorming over het Hostel te corrigeren.
Om onze verbindende functie te versterken en om het gewone bijzonder
te maken gaan we als redactie nog
meer op zoek naar wijknieuws. We
willen meer aandacht besteden aan
initiatieven op het terrein van wonen
en milieu.

willen vaker bezoekers van activiteiten laten vertellen hoe zij dit ervaren.
In plaats van alleen maar de activiteit zelf te vermelden. Ook gaan we
onderzoeken hoe de website van de
wijkkrant een uitgebreidere functie
kan krijgen. Dat betekent misschien
dat de huidige activiteitenpagina
op termijn gaat verhuizen naar deze
website.

En eindelijk ons voornemen waarmaken om verhalen van kinderen een
plek te geven. Verder spelen we met
het idee om telkens een bepaalde
straat in onze wijk voor het voetlicht
te brengen, waarbij we bij een bewoner achter de voordeur kijken. We

Zoals u ziet: veel nieuwe ideeën, die
we in de komende tijd verder gaan
uitwerken in nieuwe rubrieken. Wilt u
meedenken, heeft u suggesties? Wilt
u reageren op dit artikel? Dat kan per
mail naar de redactie: redactie@wijkkrantoost.nl l

Help deze 75-jarige
honderd te worden!

O

nder dit motto zal de
volgende wijkkrant eind
januari 2015 persoonlijk bij
u afgegeven worden.
U krijgt dan de gelegenheid om een
persoonlijke donatie te geven die
er mee voor gaat zorgen dat wij de
wijkkrant kunnen blijven maken
voor u. De wijkkrant wordt op
5200 adressen bezorgd. Als ieder
adres slechts één euro zou bijdragen, kunnen we financieel een jaar
vooruit. Dus als u de wijkkrant een
warm hart toedraagt en zeker de
100ste editie wilt lezen, dan weet u
wat u te doen staat als onze bezorgers bij u aanbellen. Bent u op dat
moment niet thuis dan laten we een
berichtje met ons rekeningnummer
achter. Als wijkkrant hebben we
vroeger ook eens bij wijkbewoners
aangebeld, de wijkkrant persoonlijk afgegeven en om een bijdrage
gevraagd. De opbrengst was toen
6280,75 gulden !!!
Wilt u niet tot januari wachten
en wilt u nu al iets bijdragen dan
kan dat door overmaking van uw
bijdrage op rekeningnummer
NL13RABO 0171 9174 80
We zoeken vrijwilligers voor deze
actie in januari.
U kunt zich aanmelden bij
redactie@wijkkrantoost.nl l

Wijkkrant biedt ZZPers en
kleine ondernemers de kans
zich te presenteren.

I

In onze wijk wonen en werken
veel zelfstandigen zonder
personeel en kleine ondernemers die hun werk en dienstverlening graag bekend willen
maken. Een advertentie is vaak te
beperkt en een persoonlijk verhaal
werkt veel beter. In samenspraak
met de redactie kan gekeken worden hoe de informatie aangeleverd
wordt. Voor plaatsing vragen we
een vergoeding, die afhankelijk
is van het aantal woorden en het
plaatsen van logo of foto. De
kosten kunnen variëren van 25 tot
75 euro. Hiermee snijdt het mes aan
twee kanten: extra inkomsten voor
de wijkkrant en grotere bekendheid
van uw activiteiten in de wijk.
Meer informatie: mail naar
redactie@wijkkrantoost.nl
We nemen dan telefonisch contact
met u op.l

Oproep aan wijkbewoners

K

ent u mensen die in uw
ogen de moeite waard
zijn om geportretteerd te
worden in de wijkkrant?
Kent u buurtinitiatieven, waarvan u
vindt dat die aandacht in de wijkkrant verdienen?
Kent u kinderen die een eigen verhaal willen schrijven (met of zonder
eigen tekening)?
Ziet u positieve of juist minder
positieve ontwikkelingen in uw
eigen omgeving op het gebied van
de leefomgeving, veiligheid, zorg
enz. die aandacht in de wijkkrant
verdienen? Tip de redactie! l
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Vacaturebank
Wie wordt onze
Coördinator Collecte?

H

et Dierentehuis zoekt een
coördinator collecte, ter
versterking van het team
van collectanten.
Een goede collecte vergt enige
voorbereiding: aanvraag vergunningen, collectanten werven, publiciteit
verzorgen, routes indelen, administratie bijhouden, legitimatiebewijzen
gereedmaken, collectemateriaal
bestellen en collectebussen verzegelen. Na de collecteweek worden de

Vacaturebank e.a.
collectebussen ingezameld en wordt
de opbrengst geteld en naar de bank
gebracht. Ten slotte wordt de financiële verslaglegging verzorgd.
De collectecoördinator is in de
periode vanaf januari tot en met
september gemiddeld zo’n 10 uur per
week bezig. In de drie collecteweken
zelf kost het een extra tijdsinvestering. Beschikbaarheid overdag is van
belang. Goede sociale vaardigheden
en een goed organisatievermogen
zijn de belangrijkste eisen voor deze
functie. Tevens wordt er verwacht dat
de collectecoördinator bekend is met
Word en Excel.

Voor meer informatie over deze vrijwillige vacature kunt u terecht bij
Jolanda van Daalen,
email :beheerder@dierentehuisdenbosch.nl l

Wordt vrijwilliger bij
Humanitas DMH!
Vrijwilligers geven extra glans aan
het leven van mensen met een beperking
Voor mensen met een beperking is het
soms lastig om contact te maken met
mensen in de buurt of om naar een
sportclub te gaan of een kopje koffie
te drinken op een terras. Een vrijwilliger kan daarbij helpen. Humanitas

DMH in Den Bosch is daarom op zoek
naar vrijwilligers. Op verschillende
locaties in Den Bosch kunt u als vrijwilliger aan de slag:
Het wooncentrum aan de Javastraat,
het Homerunhuis aan de Waalstraat
en met cliënten die zelfstandig
wonen. De activiteiten variëren van
wandelen, fietsen, koken, tuinieren,
sleutelen aan een motor of gewoon
gezellig een kop koffie drinken.
Meer informatie?
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van Humanitas
DMH, mobiel 06 – 102 48 101 of stuur
een e-mail naar milou.de.vocht@
humanitas-dmh.nl l

Vrijwilligers weekendploeg Oosterhoeve
De Oosterhoeve is dringend op zoek
naar mensen voor de weekendploeg. Het weekendteam bestaat uit
ongeveer tien mensen die, steeds in
tweetallen, één keer per maand in het
weekend de dieren voeren. Op zondag wordt er van 12 tot 2 uur gevoerd,
op zaterdag spreken we de tijden in
onderling overleg af. We zijn vooral
blij met mensen die met paarden
kunnen omgaan. Deze vrijwilligerstaak is bij uitstek geschikt om samen
met basisschoolkinderen te doen.
Informatie bij Anja Kouwenberg telefoon tel. 0623910121 l

Ontmoeting centraal tijdens het Kom Erbij Festival
door Ingrid Nijskens
‘Voor één dag één grote familie’
was de mooiste kop in de krant
over het Kom erbij festival op 27
september. In krap vijf weken tijd
werd dit festival voorbereid door
de enthousiaste inzet van Oosterplas Doet! En met succes. Ruim 500
mensen schoven bij elkaar aan tafel
en 300 personen namen deel aan de
diverse activiteiten.

O

p vijf locaties in Den Bosch
Oost en Hintham stonden
op 27 september de deuren
wagenwijd open voor wie
maar wilde aanschuiven aan de
langste eettafel. Aan de eettafel van
hockeyclub ’s-Hertogenbosch schoven jonge spelers met een lichame-

lijke beperking en hun begeleiders
aan. Voor deze gelegenheid hadden
zij hun tegenstanders uit Nijmegen
uitgenodigd. De trainer van dit team
vertelde hoe eenzaamheid ook aan
zijn spelers kan knagen. Daarom is
anderen ontmoeten en contact kunnen maken zo belangrijk. Verderop
komen je de geuren van gebakken
pannenkoek tegemoet. Bij Kinder- en
zorgboerderij Oosterhoeve lopen peuters, kleuters en basisschoolkinderen

door elkaar. Hun ouders en opa’s en
oma’s genieten ondertussen in de
zon op het terras van een pannenkoek en van elkaars gezelschap. Een
steltloper, een échte poppendokter en
Brabantse volkszanger Cor Versteeg
geven de ontmoetingen op Oosterhoeve extra kleur. In Park Eemwijk
treffen bewoners en buurtgenoten
elkaar tijdens een gezamenlijke maaltijd en allerlei workshops. Je kon een
metamorfose ondergaan. Dat kon op
veel belangstelling rekenen, maar zélf
een metamorfose ondergaan was voor
velen toch wel eng. Hilariteit alom
toen een man zich aanmeldde en de
metamorfose onderging.
De dag werd afgesloten met een
diner georganiseerd door de Graafse
Hof, Transfarmers en Trefpunt Oost.
Met ruim 140 bezoekers overtrof deze
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financiële ondersteuning of vrijwillige
inzet, mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente ’s-Hertogenbosch;
GraafseAkkers;Transfarmers;
Hockeyclub ’s-Hertogenbosch;
Huisartsenpraktijk; De Croonprins;
Lionsclub;OosterplasDoet!;
Park Eemwijk;SCC de Biechten;
Trefpunt Oost;Vivent;Wijkplatform
Oost;Wijkraad Hintham;Zorg- en
kinderboerderij Oosterhoeve.
Voor meer foto’s van deze dag?
Kijk dan op: http://oosterplasdoet.
blogspot.nl/ l

Nieuws van Wijkwerkplaats Oost

H
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Maria Hornman, Marjolein Thijssen
en Mieke Verberne
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Redactie Wijkkrant Oost &
Arie v.d. Dungen
Webmaster
Wim Verberne

activiteit alle verwachtingen. Het eten
was heerlijk. Bereid met groenten uit
eigen moestuin. De pannen werden helemaal leeg geschraapt maar
niemand kwam iets tekort. De 18 kinderen, die onlangs zijn komen wonen
in het pand van jeugdhulpverlening
Herlaarhof aan de Seringenstraat
schoven een beetje schuchter aan. Ze
werden warm en hartelijk ontvangen
èn niet alleen omdat zij zelfgebakken
cup cakes meegebracht hadden.
Het ‘Kom Erbij Festival’ werd niet toevallig in Oost en Hintham gehouden.
Dankzij de beschikbaarheid van veel
daadkrachtige vrijwilligers en goede
contacten met diverse personen en
organisaties, kon dit festival in korte
tijd op poten gezet worden. Volgend
jaar gaat een ander stadsdeel het
stokje overnemen. Het zou mooi zijn
als dit ook weer door vrijwilligers
gaat gebeuren. Ondertussen werkt
‘Oosterplas Doet!’ aan een ‘Kom Erbij
Weekeinde’. Dat zal gehouden worden op 29, 30 en 31 mei 2015 rondom
de Oosterplas.
Het Kom Erbij Festival werd door

Renovatie Park Eemwijk
Van december 2014 t/m oktober
2015 vindt er een renovatie plaats
op Park Eemwijk. In verband met
de renovatie verhuizen in december
70 cliënten naar locatie de Bogerd,
waar een start gemaakt wordt met
kleinschalig wonen.

D

e Bogerd ligt op het mooie
terrein van Zorgpark Voorburg in Vught. Op Park
Eemwijk blijven Eempoort
Revalidatiecentrum en twee woningen voor somatische zorgvragers
tijdens de renovatie gehuisvest in een
gedeelte van Park Eemwijk.

Het Grand Café, therapieën, activiteiten en alle andere voorzieningen
op Park Eemwijk gaan gedurende de
renovatie gewoon door. Zie activiteitenkalender op pagina 7.
Kleinschalig wonen
Tijdens de renovatie worden op Park
Eemwijk vier woningen voor kleinschalig wonen voor dementerende
cliënten gebouwd. Deze vorm van
zorg is gericht op langdurig verblijf.
Belangrijke voordelen voor bewoners
bij kleinschalig wonen zijn onder
meer de vertrouwdheid, veiligheid,
structuur en de betere woonkwaliteit.
Er is meer aandacht voor bewoners,
meer privacy en er is een intensieve band met de medebewoner. In
oktober 2015 is tevens de renovatie
van Eempoort Revalidatiecentrum
gerealiseerd. l

et einde van het jaar 2014
komt zo langzamerhand in
zicht. Voor Wijkwerkplaats
Oost een goed jaar omdat:
l We hard gewerkt hebben voor
non profit organisaties, scholen en
verenigingen;
l ons dit jaar opnieuw ingezet
hebben minst draagkrachtigen;
l ons team van vrijwilligers groeit;
l KLAASJES SNUFFELHOEK een gat in
de markt blijkt te zijn;
l we ondanks de kleine ruimte
voor de werkplaats rollators en
rolstoelen, mensen met een smalle
beurs hebben kunnen helpen en ook
naaimachines en koffiezetapparaten
hebben gerepareerd;
l veel alleenstaanden hun kleding
hebben laten repareren en er veel
broeken korter gemaakt zijn;
l steeds meer vrouwen zich aanmelden als vrijwilliger;
l we deelgenomen hebben aan
verschillende wijkactiviteiten.

Op 14 december houden we een
kerstinstuif en kerstmarkt samen
met Trefpunt Oost. Er is van alles te
koop:kerststalletjes, kerstbomen van
steigerhout, kerstsleeën kerstboompjes, kerstballen, kinderspeelgoed en
houten kunstvoorwerpen.
Als bezoeker kunt u onze houtwerkplaats, het naai- en schilderatelier
en onze werkplaats voor rollators en
rolstoelen bekijken. Ook kunt u binnenlopen bij Klaasjes Snuffelhoek.
De koffie, thee of chocolademelk
staan klaar. Dus kom in grote getale
naar Plein Oost, van Broeckhovenlaan
4 a Den Bosch Oost.
Alle vrijwilligers van wijkwerkplaats
Oost wensen U allemaal een fijne
en gezellige Sinterklaasavond, fijne
Kerstdagen en een voorspoedig 2015.
Ook in 2015 staan we graag voor u
klaar. Met dank aan de gemeente den
Bosch, die ons steunt door de ruimte
ter beschikking te stellen. Voor het
overige zorgen we zelf.

Maar er zijn ook minder
leuke dingen
In verband met de nieuwe WMO
moeten we noodgedwongen van
enkele vrijwilligers met een beperking afscheid nemen. Hun gemeente
stopt met het vervoer en deze mensen
kunnen niet op eigen kracht de
werkplaats bereiken. Meer dan 15
jaar hebben zij in onze werkplaats
meegewerkt. We hebben lief en leed
gedeeld en nu gooit de overheid roet
in het eten.

Nelly van de Ven, Secretaris Wijkwerkplaats oost. l
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35 jaar huisarts bij Samen Beter
Op 12 december neemt Gerrit van
Roekel afscheid van zijn patiënten.
Gerrit heeft dan 35 jaar als huisarts
bij Samen Beter gewerkt. Een lange
periode die hij naar eigen zeggen
met gemak heeft volgehouden.
Gerrit blikt terug op zijn werk als
huisarts in een gezondheidscentrum
dat landelijke bekendheid verwierf,
vanwege de vernieuwende aanpak.

I

n 1977 is het begonnen. Ik
maakte deel uit van een groep
van huisartsen, maatschappelijk werkers, een psycholoog,
een fysiotherapeute, een pedagoog
en een wijkverpleegkundige. Tijdens
onze studie groeiden onze ideeën om
de gezondheidszorg op een nieuwe
manier in te richten. In diverse buurten in en rond Nijmegen deden we
ervaring op met wijkgericht werken.
We gaven gezondheidsvoorlichting,
organiseerden workshops en ondersteunden mensen in hun gang door
de gezondheidszorg. Uiteindelijk
zijn we in ’s-Hertogenbosch beland
en de wijk Oost leek ons wel wat. In
1979 richtten we de vereniging Samen
Beter op en in 1980 openden we een
gezondheidscentrum aan het Zuidoosterfront.

Moeizame start
Al bij de start waren wijkbewoners als
vrijwilliger bij het gezondheidscentrum betrokken. Zij waren onmisbaar
bij het goed leren kennen van de wijk
en bij het organisatorisch op poten
zetten van ons centrum. We hoopten

in drie tot vier jaar op tweeduizend
patiënten. Dat viel tegen. Het bleek
een moeizame start. De meeste Bosschenaren waren tevreden met hun
huisarts en zagen geen reden om naar
ons over te stappen. De bestaande instellingen keken met argusogen naar
onze andere aanpak. We voerden
moeizame gesprekken met de toenmalige kruisvereniging, het maatschappelijk werk en de gemeente.
We moesten tegen de stroom in ons
hoofd boven water zien te houden.
We waren echte pioniers in die beginjaren. De huisartsen hielden spreekuur in de verbouwde slaapkamers,
de maatschappelijk werker zat in de
verbouwde badkamer en de wijkverpleegkundige deed het consultatiebureau samen met de huisarts in een
kleine slaapkamer. Beneden werd de
voorkamer ingericht als wachtkamer
en de achterkamer was het domein
van de fysiotherapie. De keuken deed
dienst als receptie. Onze vrijwilligers
hielden zich in de wachtkamer op. Ze
zetten koffie en maakten een praatje
met de wachtenden om hen, waar
nodig, gerust te stellen. Bij de start
van ons gezondheidscentrum waren
we trots. Vier jaar later, in1984, ver-

anderden onze aanvankelijke dromen
in een nachtmerrie. Een faillissement
dreigde. We konden de salarissen
niet meer betalen en enkele medewerkers van het eerste uur zochten
noodgedwongen een andere baan en
vertrokken. Contact met de gemeente

Advertentie

en de provincie, leidde gelukkig tot
een overbruggingssubsidie totdat we
onder een landelijke subsidieregeling
voor gezondheidscentra konden vallen. We waren financieel gered.
Verhuizing Palmboomstraat
Daarna kregen we als gezondheidscentrum voet aan de grond en kwam
er meer oor bij diverse instellingen en
de gemeente voor onze ideeën over
de eerstelijnszorg. Ik kreeg waardering als huisarts. Toch konden we
financieel nog niet rondkomen. Ieder
van ons had noodgedwongen een
tweede baan. Ik had een baan in het
onderwijs en daarmee een bescheiden
inkomen.
In de jaren tachtig waren er in ’sHertogenbosch enkele huisartsen op
leeftijd, die nog praktijk voerden.
Toen deze uiteindelijk met pensioen
gingen, werden ze niet opgevolgd.
Veel van hun patiënten stapten naar
ons over. Hierdoor groeiden we flink
en stegen ook onze inkomsten. De
praktijk aan het Zuidoosterfront werd
te klein. We moesten verhuizen maar
waar naar toe? Dat is de voormalige
kleuterschool aan de Palmboomstraat
geworden en daar zitten we nog
steeds. Maar na een aantal verbouwingen en uitbreidingen is er weinig
meer van het oorspronkelijke gebouw
te herkennen. Door de nieuwe manier
van zorgverlenen, die wij toepasten,
kregen we landelijke bekendheid. We
groeiden gestaag verder.. We begonnen destijds met zes medewerkers en
op dit moment werken er 34 mensen
in ons centrum. Ik heb al die veranderingen meegemaakt. Terugkijkend
is het een wonderlijke tijd geweest.
We hebben op dit moment weer met
grote bezuinigingen in de gezondheidszorg te maken. Maar voor mij
is dat niet nieuw. Ook in de jaren
tachtig en negentig heb ik diverse
bezuinigingen in de zorg meegemaakt. Het gedachtegoed van nu
over het inrichten van de zorg, pasten
wij in de jaren tachtig al toe. De zorg
dichtbij huis in de eigen wijk; zoveel
mogelijk uitvoeren in de eerstelijnszorg en samenwerking met andere

Gerrit van Roekel, na gedane arbeid... ontspanning

disciplines rondom chronische ziekten
als diabetes en COPD. Ik moet een
beetje glimlachen als ik bestuurders
dit nu als een grote vernieuwing aan
de man zie brengen.
Zorgvernieuwing
De afgelopen 35 jaar hebben zich ook
rond de functie van de huisarts veel
veranderingen voorgedaan. De nascholing van huisartsen werd vroeger
door medisch specialisten gedaan.
Die kennis sloot niet zo goed aan bij
wat wij in onze praktijk nodig hadden. Tegenwoordig trainen huisartsen
elkaar. Een tweede verandering is dat
er nu meer richtlijnen zijn over hoe je
een bepaalde ziekte het beste kunt
behandelen. Hierdoor zijn de verschillen in behandelingen door huisartsen
grotendeels verminderd. Bij die richtlijnen en protocollen gaan huisartsen
nu uit van de laatste inzichten van
wetenschappelijk onderzoek. Ook
bekwamen sommige huisartsen zich
tegenwoordig op een speciaal terrein.
Ze geven daar ander huisartsen voorlichting en nascholing over. Ikzelf heb
me verdiept in longziekten en geef
die kennis via scholingen door.
Ook de samenwerking met specialisten is verbeterd. Specialisten zijn
nu, dankzij een goede samenwerking
met gespecialiseerde huisartsen, veel

beter in staat om bruikbare kennis te
verstrekken. In 35 jaar zijn huisartsen
veel professioneler gaan werken. Wij
voelen ons daar zeer bij betrokken.
Samen Beter timmert nog steeds aan
de weg en blijft bezig met zorgvernieuwing.
Vijfendertig jaar bij dezelfde baas
(ik ben namelijk in loondienst bij
Samen Beter) is tegenwoordig een
zeldzaamheid. Het zo lang volhouden
is voor mij niet moeilijk geweest. Het
huisartsenvak heb ik met veel voldoening uitgeoefend. Natuurlijk zijn er
moeilijke momenten geweest, maar
die ben ik weer te boven gekomen
en daar ben ik alleen maar wijzer
van geworden. De tijd van afscheid
nemen breekt aan. Binnenkort word
ik 65 jaar en ga ik met pensioen. Op 12
december neem ik afscheid.
Gerrit van Roekel l
De receptie voor patiënten van
Samen Beter is gepland op 12
december in buurthuis de Stolp.
Het 35-jarige jubileum van Samen Beter wordt gevierd in april
2015.
De precieze datum is nog niet
bekend.

Afscheid van de Dag van de Oosterplas

V

ijf jaar achter elkaar hebben Souad Lakahal en
Mieke Verberne in juni
onder de naam Buurten in
Beweging de Dag van de Oosterplas
georganiseerd. Bedoeld om mensen
uit Oost in letterlijke en figuurlijke zin
beweging te brengen. Daarnaast was
het een uitdaging om dit samen met
wijkbewoners te realiseren met zo min
mogelijk geld. Zij deden een oproep
aan buurtbewoners en organisaties
om mee te doen en belangeloos een
leuke dag neer te zetten. Verschillende groepen en bewoners reageerden en het werd een gezellige
boel. Het tweede jaar als ‘Buurten in
Beweging’ vroegen ze de gemeente
om de jaarlijkse ‘Dag van het park’
bij de Oosterplas te houden. Dat was
akkoord en samen gingen ze aan de
slag. Buurten in Beweging benaderde
vooral de mensen uit Oost en de
gemeente wierf stadsbreed. Daardoor
werd het een hele grote manifestatie
waar behalve wijkbewoners ook veel
andere bezoekers op af kwamen.
Dat was tevens de laatste keer. De
gemeente besloot er geen geld meer
voor uit trekken. Buurten in Beweging

ging echter
wel door
met de oorspronkelijke
opzet van
de Dag van
de Oosterplas: een
gezellige, actieve dag voor en door
wijkbewoners. Ook afgelopen juni
deden ze dit weer. Hoewel het aantal
bezoekers per jaar varieerde, waren

deelnemers en bezoekers steeds
positief.
Nu, na 5 jaar Buurten in Beweging
is het tijd om te stoppen. Het doel,
mensen in beweging te krijgen en te
laten zien wat een mooie plek de Oosterplas is, hebben ze bereikt. Souad
en Mieke, van Buurten in Beweging
bedanken iedereen heel hartelijk voor
hun inzet om de Dag van de Oosterplas te doen slagen.l
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Nieuws van ‘S-SPORT

Judo

V

Van oktober 2014 tot februari
2015 krijgen alle groepen
3 en 4 van de basisscholen
in zuidoost gedurende vier
weken één keer per week judoles. In
alle gymzalen liggen dan de judomatten en judopakken klaar. Het doel

is om kinderen kennis te laten maken
met judo op een leuke, uitdagende en
stoere manier. Het judoprogramma
wordt afgesloten met een judoclinic
op dinsdag 10 februari 2015 in de
sportzaal aan de Rijnstraat. De clinic
is onder schooltijd en zal gegeven
worden door een Nederlandse judoka!
Ouders van de deelnemende kinderen
zijn deze ochtend van harte welkom!

Plein actief
Hieronder een overzicht wanneer
op welke basisschool ‘Plein actief’

Wanneer?
Maandag
14.15 – 15.15

Voor wie?
Waar?
Door wie?
Einddatum?
Groep 3 t/m 8 BBS de Graaf
Donald vd Oever 17 juli 2015
De Kameleon			

Maandag
14.15 – 15.15

Groep 1 t/m 4
Het Ronddeel

BBS Aan de Aa

Piet Adams

Donderdag Groep 5 t/m 8
14.15 – 15.15 Het Ronddeel BBS Aan de Aa Piet Adams
		
Vrijdag
Groep 1 t/m 8
12.30 – 13.30 De Oberon & Bs. Oberon
Nicole Korsten
AQUAmarijn

17 juli 2015

17 juli 2015

19 december 2014

georganiseerd wordt. Wil jij ook mee
doen met ‘Plein actief’? Kom gerust
een keer meedoen!!

Kleutergym
Vanaf woensdag 19 november vindt
in de gymzaal van de Aquamarijn van
15.30-16.15 uur kleutergym plaats. Alle
kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn
welkom. Elke week worden er superleuke gymoefeningen gegeven en dat
tien weken lang. De lessen worden
aangeboden door een docente van
Stichting Flik-Flak.
Mis het niet en schrijf je kind snel in
bij p.adams@s-hertogenbosch.nl of
bel 06-53585253.

Bucketbaltoernooi
Op woensdag 15 oktober namen de
groepen zes van basisscholen Oberon,
Aquamarijn, het Rondeel, de Driestroom , de Vlindertuin en de Kameleon deel aan het Bucketbaltoernooi in
het Sportiom. De wedstrijden werden
in gemengde teams met kinderen uit
de verschillende scholen gespeeld.

Het was een leuke en sportieve
ochtend.
Na de poulewedstrijden kregen de
winnaars van de eerste en tweede

Team Zuid Oost
Donald van den Oever
Patricia van Alst
Piet Adams
Nicole Korsten
Irey Sadal
Artour Ayarapetyan

0652585260
0652585261
0652585253
0611714843
0654935325
0652585251

Als oudere behoefte aan contact en fijne dagbesteding?
Misschien wilt u wel wat meer
afwisseling in uw dagen. Zeker in
deze donkere tijd van het jaar.
Bij Park De Grevelingen worden
speciaal voor ouderen veel activi-

teiten georganiseerd. Meedoen aan
de geheugengroep, meespelen met
boccia (een variant op jeu de boule,
die binnen gespeeld wordt), samen
dineren: er zijn veel mogelijkheden
om uw dag leuk te maken. Wij willen

graag in contact komen met ouderen
en hun ondersteuners om samen te
kijken naar een prettige, afwisselende
en passende dagbesteding. Kom over
de drempel en proef de sfeer bij onze
activiteiten.
Op maandagmiddag 1 december en
maandagmiddag 15 december bent
u van harte welkom tussen 14.00
uur en 16.00 uur. Hetty Petit van het
team dagbesteding is dan in het
Grand Café van Park De Grevelingen
(Grevelingen 66, ’s-Hertogenbosch)
aanwezig om u te informeren over de
mogelijkheden.
Kunt u niet komen en wilt u wel meer
weten? Neem dan telefonisch contact
op. Hetty Petit: 0738228321 (aanwezig op maandag en woensdag). Tot
snel! l

Met toestemming gluren en afluisteren: straattheater in de wijk
Door Mieke Verberne
Rondom de Abeelenstraat vond
zaterdag 25 oktober twee keer een
straattheatervoorstelling plaats. Een
mevrouw die zich voorstelde als de
wijkmanager, maar een acteur bleek
te zijn, nodigde alle toeschouwers
uit om met een koptelefoon op rond
te gaan lopen.

A

l wandelend waren er
verschillende gesprekken
te beluisteren. Gesprekjes
tussen moeder en doch-

ter, vanuit een croissanterie tussen
vriendinnen, op de hoek van de straat
tussen buurtbewoners, op het pleintje
tussen jongeren, in de achtertuin
tussen echtparen. Gesprekjes die los
van elkaar leken te staan maar toch
iets met elkaar gemeen hadden. De
aanwezigheid van een onbekende
dansende man maakte veel los bij de
‘wijkbewoners’. “Wie is hij, wat doet
hij daar, wat moet hij, laat hem weggaan, waarom, hij doet toch niemand
kwaad……”. Wisselende meningen
over zijn aanwezigheid, nieuwsgierigheid, angst voor het onbekende,

ongeïnteresseerdheid. Allerlei meningen en emoties kwamen langs als
reactie op deze man.
Het waren niet de bewoners zelf die
‘afgeluisterd ’werden maar amateurtoneelspelers uit Den Bosch. Zij
speelden de tafereeltjes en mochten
daarvoor gebruik maken van de huizen van de bewoners. Op meerdere
plaatsen in Den Bosch en Rosmalen
werden deze scenes gespeeld. Steeds
met dezelfde tekst maar steeds met
de wijk als wisselend decor. Het
voelde als toeschouwer wat ongemakkelijk om met een koptelefoon

plaats in de poule de kans om de
finale te halen.
De finale is uiteindelijk gewonnen
door team Frankrijk. l

op door de ramen te gluren, of op de
hoek van een straat een telefoongesprek af te luisteren. Maar de nieuwsgierigheid naar wat mensen elkaar te
vertellen hebben won het van deze
terughoudendheid. Gesprekken die
laten zien hoe mensen in een buurt
met elkaar omgaan, wat ze verbindt
en wat ze verdeelt.
Na afloop werden de bezoekers
getrakteerd op een kleine barbecue
om na te praten over wat ze gezien en
gehoord hadden. Het was een bijzondere voorstelling. l

d.vandenoever@s-hertogenbosch.nl
p.vanalst@s-hertogenbosch.nl
p.adams@s-hertogenbosch.nl
n.korsten@s-hertogenbosch.nl
i.sadal@s-hertogenbosch.nl
artour.ayarapetyan

Kerstmarkt bij Park
De Grevelingen.
Vrijdagmiddag12 december organiseert Park De Grevelingen, Grevelingen 66, een kleinschalige Kerstmarkt met diverse kraampjes met
mooie sieraden en kerstspulletjes.

M

edewerkers van de
Grevelingen krijgen de
gelegenheid om in een
kraampje hun zelfgemaakte spulletjes te verkopen.
Heeft u nog snel even een klein
cadeautje nodig voor de feestdagen?
Het loont vast de moeite om eens te
komen kijken. Maar natuurlijk vinden
wij het ook heel waardevol als u alleen voor de sfeer langs komt. Het
Grand Café van Park De Grevelingen
is weer prachtig opgetuigd voor de
Kerst. De middag wordt opgeluisterd
met live accordeonmuziek en speciaal voor deze gelegenheid zijn er
wafels en warme chocomel te koop.
U kunt deze middag ook informatie
vragen over de activiteiten die er nog
meer georganiseerd worden.
U bent van harte welkom en nog
gezelliger,kom samen!
Wat:
Sfeervolle kleinschalige Kerstmarkt
Waar:
Park de Grevelingen Grand Café
Wanneer: vrijdag 12 december van
14.00 uur tot 16.00 uur. l

Knutselen voor
kinderen
Op dinsdag- en donderdagavond
van half zeven tot kwart voor acht
is er nog plaats in de kinderknutselclub Het Sluske onder leiding van
Marie van Herpen aan de Brede Bossche School aan de Aa.
Interesse?
Kom gewoon een keertje langs of
bel Marie 06 10479048 l
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In 2015 uw medische gegevens elektronisch delen?
Alleen met uw
toestemming!

G

oede
zorg met
goede informatie
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak
onverwacht. Daardoor kunt u
terechtkomen bij een onbekende
arts, een andere apotheek of een
huisartsenpost. Ook als u ouder
wordt, neemt de kans toe dat u
bij verschillende zorgverleners
komt.

E

ven bijpraten ...

Nieuws van
Jeugdhulpverlening Herlaarhof

door Suzan Harmsen, teamleider
De herfst is begonnen! Ook in onze
locatie aan de Seringenstraat genieten we daarvan. We hebben de
herfst gevierd door taart te eten!
Misschien hebben jullie het wel eens
geroken toen het keukenraam van
nummer 20 openstond?

D

at is het werk van Lisa.
Zij is een echte goede taartenbakker, zoals op de foto
te zien is. Zij maakt bij iedere
leuke gelegenheid een mooi exemplaar. De herfsttaart van Lisa was
prachtig en lekker! Bijna jammer om
op te eten.
We hebben ook leuk nieuws over
Manon. Zij heeft stage gelopen bij het
Kruitvat in de buurt. Na een succesvolle sollicitatie is zij daar aangenomen voor een echte baan!
Ze kreeg een mooi compliment van
haar baas. Hij vond haar een voorbeeld voor veel jongeren! Herlaarhof
–Jeugdhulpverlening is trots op beide
dames!

hebben in Den Bosch! Dat was erg
leuk. Iedereen werkte prima samen in
een goede sfeer! Natuurlijk ook goed
om zo in beweging te zijn!
HH-JHV heeft na de verhuizing naar
de Seringenstraat opnieuw het HKZ
kwaliteitszorg certificaat behaald.
Daarvoor werden medewerkers geïnterviewd door een onafhankelijke
auditeur. Ook de jongeren hebben
hun ervaringen mogen vertellen.

Mensen die chronisch ziek zijn,
zien zelfs regelmatig meerdere
zorgverleners. In al deze gevallen
is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen
zij snel een goed beeld van uw
medische situatie. En zo krijgt u
de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag uw medische
gegevens elektronisch kunnen
opvragen, ook ’s avonds en in
het weekend. Zij maken daarbij
gebruik van een speciaal, beveiligd netwerk: het LSP (Landelijk
Schakelpunt). Via het LSP kunnen
zorgverleners snel en betrouwbaar
medische gegevens bij elkaar
inzien.
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw
huisarts en apotheek deze niet
zomaar delen met andere zorgverleners. U moet hen eerst toestemming geven om uw gegevens
beschikbaar te stellen via het LSP.
Andere zorgverleners mogen deze
gegevens alleen raadplegen als
dat nodig is voor uw behandeling.
Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts en apotheek zullen u
om toestemming vragen. Dit gebeurt mondeling of schriftelijk via
een toestemmingsformulier.

Dat was spannend, omdat er veel
veranderd is door alle verhuizingen:
nieuwe woonomgeving, afscheid van
groepsgenoten, nieuwe teams van
medewerkers en nieuwe afspraken
met nieuwe buren. Best veel.
Daarom zijn we blij met dit resultaat.
Zo blijven we samen werken aan
goede zorg!
Tot slot willen we alle buren een
goede december maand wensen. Niet
al onze jongeren kunnen Sinterklaas
en Kerst bij familie doorbrengen.
Daarom proberen we er een extra
leuke tijd van te maken. l

Nieuws van Zonnebloem afdeling ‘s-Hertogenbosch Oostelijke Zon.

D

e Jumbo biedt ons de
gelegenheid om voor tien
mensen te gaan koken.
Hiervoor mogen wij op 11

december een pakket ophalen bij de
Jumbo. Daarna gaan we gezamenlijk
een maaltijd bereiden in Het Trefpunt
aan de Broeckhovenlaan. Op dinsdag
25 november hebben we een theatershow georganiseerd met als titel: Het
diner voor twee. Hierbij stond zang
centraal.
Dit heeft plaatsvonden in de Huif in
Sint Michielsgestel.Verder zoeken wij
nog steeds vrijwilligers en verpleeg-

Zo werkt het LSP
Uw huisarts en uw apotheek houden ieder een eigen dossier over
u bij. Hierin staat informatie die
van belang is voor uw behandeling. Zo legt uw huisarts vast wat
uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker
vermeldt in uw dossier onder meer
welke medicatie hij u heeft verstrekt en of u allergisch bent voor
bepaalde medicijnen.
Als u toestemming heeft gegeven aan uw huisarts en apotheek,
mogen zij uw actuele medische
gegevens beschikbaar stellen aan
andere zorgverleners die gebruikmaken van het LSP. Komt u
bijvoorbeeld bij een waarnemend
huisarts op de huisartsenpost, een
andere apotheek of een medisch
specialist in het ziekenhuis, dan
kan deze uw gegevens elektronisch raadplegen. Dat gebeurt
via een speciaal hiervoor gemaakt
netwerk: het LSP. Op dit zorgvuldig
beveiligde netwerk kunnen huisartsen, apotheken, huisartsenposten en medisch specialisten in

ziekenhuizen hun computersystemen aansluiten. Zorgverleners
kunnen alleen die gegevens inzien,
die voor hun beroepsgroep nodig
zijn. Zo kan een waarnemend huisarts wel een samenvatting van uw
huisartsdossier inzien, maar een
apotheker niet.
Alleen huisartsen, waarnemend
huisartsen (huisartsenposten),
apothekers, ziekenhuisapothekers
en medisch specialisten kunnen
aansluiten op het LSP. Alleen deze
zorgverleners kunnen dus uw
actuele medische gegevens inzien.
Dat mag alleen als u toestemming
heeft gegeven. En als het nodig is
voor uw behandeling. Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben dus geen toegang
tot uw medische gegevens. Ook
andere zorgverleners, zoals een
psycholoog of een fysiotherapeut,
kunnen uw gegevens niet inzien
via het LSP.
Uw medische gegevens worden
niet opgeslagen in het LSP, maar
blijven in de computersystemen
van uw huisarts en apotheek. Zij
houden uw dossier bij. Andere
zorgverleners kunnen alleen de
belangrijkste informatie uit uw
dossier inzien. Zo zijn altijd de
meest actuele gegevens over uw
gezondheid beschikbaar.
Vragen?
Wilt u meer weten over toestemming geven? Of wilt u weten welke
gegevens uw huisarts of apotheek
beschikbaar stelt via het LSP? Op
www.vzvz.nl vindt u meer informatie. U kunt uiteraard ook altijd
contact opnemen met uw apotheek of huisarts.
Joost van Roosmalen, apotheker
Apotheek Cleij l

Advertentie

Misschien hebben jullie ook het
Brabant Dagblad gelezen dat een
aantal van onze jongeren gezeild

Op dinsdag 16 september hebben we een picknick gehouden in
de kantine van BVV met muzikale
ondersteuning van Sjef van Liempt.
Wij bedanken BVV voor het steeds
beschikbaar stellen van de kantine.

Ook kunt u zelf contact opnemen
met uw huisarts en apotheek om
toestemming te geven. Online
toestemming geven kan ook: op
www.ikgeeftoestemming.nl geeft
u per zorgverlener toestemming
om uw medische gegevens via het
LSP te delen.
Uw zorgverleners leggen uw toestemming vervolgens vast in uw
dossier. Vanaf dat moment mogen
zij - alleen in het kader van uw
behandeling - uw medische gegevens via het LSP beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Als u
geen toestemming heeft gegeven,
kunnen andere zorgverleners uw
gegevens niet inzien, ook niet in
noodsituaties. Voor kinderen tot
12 jaar kunt u als ouder of voogd
toestemming geven. Voor kinderen
van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel
een ouder of voogd als het kind
toestemming moet geven.

kundigen om ons te ondersteunen.
Heeft u interesse, neem dan contact
op met:Ria de Kock 073-6142600 of
Jeanne van Teeffelen 073-6138936 l

6

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

Door Mieke Verberne
Onder de naam ‘De passie van’ hebben de laatste jaren veel wijkbewoners hun verhaal in de wijkkrant
gedaan. De komende tijd gaan we
dat iets anders aanpakken. Deze
keer hebben we aangebeld bij Jan
Staats. Hij werd ‘getipt’ door Anja
Kouwenberg van de Oosterhoeve
als een ‘gewone’ wijkbewoner met
toch wel een bijzonder verhaal.

Allerlei

Jan Staats,
un tevreeë mens

A

ls ik aanbel bij Jan en vraag
of ik welkom ben voor een
praatje om daar voor de
wijkkrant over te schrijven
aarzelt hij: “Ik heb eigenlijk niks te
vertellen en ik ben niet zo goed in
praten”. Toch vindt hij het wel leuk
om in gesprek te gaan. Dus ben ik
van harte welkom.
Hoezo niks te vertellen? Hierbij zijn
verhaal:
Vijfentachtig jaar is Jan. Hij is geboren in St. Michielsgestel en zal, zoals
hij zelf zegt, nooit een Bosschenaar
worden. In 1961 verhuisde hij naar de
Aawijk in Den Bosch omdat zijn vrouw
wél een echte Bossche was. Zij is helaas veertien jaar geleden overleden.
Jan en zijn vrouw kregen samen één
zoon. Jan werkte tot 1975 bij wasserij van Aarle in Den Bosch. Daarna
vertrok hij naar Breda om daar als
zetbaas bij dezelfde wasserij te gaan
werken. Een verantwoordelijke baan
want hij kreeg daar vijftig meisjes
onder zijn hoede. De boekhouder en
hijzelf waren de enige mannen. Hij
werkte met veel plezier en genoot
van de dagelijkse autoritjes naar zijn
werk. ”Onderweg kon ik al mijn zorgen lekker van me af laten glijden.”
Hij bleef er tot aan zijn pensioen
Voorzitter Oosterhoeve
Doordat Jan altijd weg was had hij
weinig contacten in de buurt. “Daar
had ik weinig behoefte aan”. Wat
ga je doen met je vrije tijd als je na
een werkzaam leven thuis komt te
zitten? Hij had niet zo’n zin om met
zijn vrouw iets te gaan ondernemen.

drinken. Maar daarna toch nog maar
even naar Gestel want daar voelt hij
zich thuis. Heeft hij wel eens overwogen om te verhuizen? “Nee. Ik zou
niet weten waar ik in Gestel zou kunnen gaan wonen. Ik woon hier goed
in Den Bosch. Mijn zoon komt iedere
dag even langs om de boodschappen
voor mij te doen. Verder ga ik een
paar keer per maand koffiedrinken
bij Anja van de Oosterhoeve.” Daar
komt hij graag, ook al vindt hij het
er af en toe te druk. Anja doet goed
werk, vindt hij. Hij vindt het mooi
om te zien dat het goed gaat met de
Oosterhoeve.
Ongeluk afweren
Tijdens het gesprek klopt hij minstens vijf keer onder de tafel ‘om het
ongeluk af te weren’. Bij opmerkingen over zijn gezondheid: “Het gaat
prima met me, nergens last van, ik
kom nooit bij een dokter”. Wanneer
hij vertelt over de buurt: “Fijne buurt,
heel rustig en geen problemen, ik
kom bij niemand binnen maar daar
heb ik ook geen behoefte aan”. Bij de
vraag of hij hulp nodig heeft: “Ik doe
alles zelf, heb alleen een hulp voor
het poetsen, maar verder niemand
nodig”. Hoe hij zijn vrijetijd doorbrengt: “Gewoon iedere dag fietsen
en af en toe een kopje koffie drinken,
meer hoef ik niet”. Als het gaat om
zijn wensen: “Ik heb niks te wensen.
Ik heb een heel goed leven en heb
alles wat ik nodig heb. Ik hoop dat
dat zo mag blijven”. Alles wordt
afgeklopt, onder de tafel.

“Zij ging iedere dag bridgen en daar
hield ik niet van.” Hij besloot bij
dierenpark Oosterhoeve zijn diensten
aan te bieden. Hij werd voorzitter en
hielp de toenmalige beheerder Theo
Kraan met het voeren en verzorgen
van de dieren. Dat deed hij met veel
plezier. Verder ging hij fietsen, naar
Gestel, via de Bossche Broek en langs
de Pettelaarseweg weer terug. Na
vele jaren werken bij de Oosterhoeve

besloot hij daar te stoppen maar met
fietsen bleef hij doorgaan. Behalve in
de tijd dat hij zijn vrouw verzorgde.
Toen was hij thuis nodig. Al jarenlang
heeft hij een vaste dagindeling. “Eerst
rommel ik wat in huis en ‘s middags
stap ik op mijn fiets.” Elke dag doet
hij zijn rondje via dezelfde route naar
zijn geboorteplaats Gestel. Daar
drinkt hij koffie bij een bevriende

vrouw. Hij doet dit al 22 jaar elke dag.
Sinds een tijd op een elektrische fiets.
Weer of geen weer, Jan fietst. En als
het slecht weer is? “Nou, het moet
wel bar en boos zijn wil ik niet gaan.
Want dan zit die vrouw met de koffie
te wachten en die wil ik niet laten
zitten.”
Een enkele keer laat hij zich verleiden
om eerst naar Rosmalen te gaan om
met zijn oude baas een kop koffie te

Het was een mooi gesprek met Jan
Staats. Een man die, al ook al woont
hij meer dan de helft van zijn leven
in Den Bosch, nog steeds een beetje
heimwee heeft naar Gestel. Een man
die wel op vakantie naar Spanje ging
maar sinds het overlijden van zijn
vrouw niet meer taalt naar vakantie.
Een man die van de natuur houdt en
alle vogeltjes met naam kent. Een
man die weinig nodig heeft en geniet
van het kleine.
Jan Staats, een tevreeë mens. l

hij er. Zijn eigen beslissing, in alle
vrijheid genomen.
Het Hostel is ondertussen binnen
aangekleed met schilderijen en
buiten met een verblijf voor kippen
en konijnen. Een van de konijnen is
Pompiedoe die met Benjamin op de
foto staat. Het Hostel heeft Benjamin
vrijheid en veiligheid geboden. Heeft
hij ook het gevoel dat hij er beter van
geworden is?

op uit te gaan, maar de wetenschap
dat ik dat zelf kan beslissen en kiezen
is erg fijn. Het contact met het personeel is goed. Ze zeggen me waar het
op staat. Ze geven duidelijk aan wat
wel en niet kan. Als ik dan toch eens
een foutje maak, word ik niet meteen
afgebrand. Daarnaast durf ik nu weer
vooruit te kijken. Ik hoop dat het
Hostel een opstapje is naar een eigen
woning ooit.”

“Jazeker! Ik krijg vrijheid en dat idee
alleen is al heerlijk. Grappig genoeg
heb ik helemaal niet de behoefte om
die vrijheid te gebruiken om er vaak

Dit was het laatste interview in
onze serie over het Hostel aan de van
Broeckhovenlaan.l

Nieuws van het Hostel

Hier ben ik vrij en
voel ik me veilig
Door: Marjolein Thijssen
“In het begin was het even wennen,
maar het bevalt me goed. De wijk
Oost is fijn, lekker rustig. Dat hoopte
ik ook.” Sinds mei 2014 woont
Benjamin in het Hostel. Hiervoor
woonde hij in Vught. “Dat was minder fijn. Ik kon bijvoorbeeld maar
twee uur per dag naar buiten. Nu
kan ik gaan en staan waar ik wil.”

B

enjamin werd gevraagd of
hij interesse had om in het
Hostel te gaan wonen. Dat
leek hem wel aantrekkelijk.
De wijk Oost kende hij al een beetje:
“Mijn dochtertje woont ook in deze
wijk dus zo kon ik dichter bij haar
wonen.”
Benjamin heeft net als alle andere
bewoners een eigen appartement.
Hij staat elke dag rond half zeven op
en ruimt na het douchen eerst zijn
appartement op. Ontbijten doet hij
gezamenlijk met andere bewoners,
net als de lunch en het avondeten.

Driemaal per dag is er een koffiemoment voor wie wil. Bij de koffie praten
bewoners met elkaar en spelen eventueel een spelletje. Benjamin houdt
van TV kijken. “Nu alles een beetje
gewend is en rustiger is geworden,
hoop ik binnenkort meer afleiding
te hebben. We krijgen misschien een
spelcomputer en een dartbord. Dat
lijkt me heel mooi.” Eenmaal per week
brengt Benjamin een middag met zijn
dochtertje door: “Dan gaan we wat
doen, naar de speeltuin of naar het
park”. Dat zijn ook momenten waarbij
hij contact heeft met wijkbewoners
van Oost. “Dat is me erg meegevallen. Iedereen is aardig. Men groet je
gewoon en dat vind ik goede en fijne
reacties.” Voor de rest is Benjamin
graag thuis: “Ja, dat was vroeger wel
anders! Ik ben een echte huismus
geworden”. Voor Benjamin is het
fijn dat hij zelf kan kiezen wat hij wil
doen en met wie. “Toen ik hier kwam
wonen kende ik sommige bewoners
al. De overige nieuwe bewoners leer
je vanzelf kennen.” Deelname aan

activiteiten op Oost is voor Benjamin
nog onzeker: “Ik vind het fijn om op
het moment zelf te bedenken of ik zin
heb om aan iets mee te doen of niet.
Anders roept het bij mij een gevoel
van verplichting op en ik weet niet of
dat wel zo leuk vind.”
Dat wil niet zeggen dat Benjamin
vooraf dingen afwijst of niet wil doen.
Dit interview zou bijvoorbeeld eerst
plaatsvinden met een andere bewoner. Dat bleek op het laatste moment
niet door te kunnen gaan. Benjamin
werd gevraagd of hij het interview
wilde doen. Binnen vijf minuten was

Wijkkrant Oost
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Buurthuis Graafsewijk Noord

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp
Adres: Rijnstraat 497

Adres: Lucas van Leijdenstraat 27
Activiteiten Buurthuis
Graafsewijk Noord
December 2014:
Woensdag 10 december		
Kerstknutselen Volw*
20.00 – 22.00 u
Vrijdag
12 december		
Kinderdisco		
18.30 – 20.00 u
Zaterdag 13 december		
Kerstknutselen*
10.30 – 1.00 u
Januari 2015:
Vrijdag
02 januari		
Nieuwjaarskaarten
inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag
09 januari		
Kinderdisco		
18.30 – 20.00
Vrijdag
09 januari		
Tienerdisco		
20.00 – 22.00
Zaterdag 17 januari		
Kinderbingo*		
14.00 – 15.30
Zaterdag 24 januari		
Doedag		
10.30 – 12.00
Zaterdag 31 januari		
Beautydag*		
09.00 – 11.30

* 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 18.30u – 19.30u Steps
Volwassenen
Maandag 19.30u – 20.30u
Beatballet 		
Volwassenen
Dinsdag 19.00u – 20.00u
Zumba		
Volwassenen
Woensdag 14.45u – 16.00u
Kinderknutselclub
5 t/m 9 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u
Kinderdansgroep
4 t/m 7 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u
Tienerdansgroep
vanaf 8 jaar

Maandag
09.15 uur Yoga (Vivent)
09.30 uur Gezond bewegen
(van Neijnsel)
10.30 uur Yoga (Vivent)
13.00 uur Vrij kaarten
14.00 uur Bingo
(laatste 3 maandagen 		
v.d. maand)
18.00 uur Zwangerschapgym
(Vivent)
19.00 uur Biljartvereniging de Stolp
19.00 uur Rechtswinkel 2e maandag
v.d. maand
20.00 uur Muziekvereniging
“De Vriendenkring”
Dinsdag
09.00 uur Computer les
13.00 uur Vrijkaarten

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.l

Voor meer informatie kunt u terecht bij bij Jacqueline Cornelissen
j.cornelissen@vanneynsel.nl

Zijdeschilderen.
Vrijdag 9 januari en vrijdag 16
januari van 10.00 tot 11.30 : Deze
workshop bestaat uit delen. Kosten
12,50 euro incl. kopje koffie.

Wekelijkse activiteiten Park
Eemwijk

Mozaïek.
Vrijdag 23, 30 januari en 6 februari
van 10.00 tot 11.30. Drie bijeenkomsten. Kosten 15,00 euro incl. kopje
koffie.
Sieraden maken.
Vrijdag 20 februari van 10.00 tot
11.30. Kosten 7,50 euro incl. kopje
koffie.
Bingo.
Maandag 16 december, 26 januari,
23 februari en 23 maart van 13.30
-16.00. Kosten 3,00 euro incl. een
kopje koffie en één kaart.
Sociëteit.
Donderdag 8 januari, 12 februari,
12 maart, van 14.30 tot 18.30. Voor
iedereen die het gezellig vindt om
anderen te ontmoeten en samen te
eten. Afhankelijk van het menu is
de prijs voor deze middag tussen
de 7,50 euro en 15,00 euro. Wijkbewoners, maar ook bewoners uit Den
Bosch zijn van harte welkom.
Opgeven en informatie :
U kunt zich voor alle activiteiten
opgeven bij de receptie van Park
Eemwijk, Eemweg 114, 5215HR ‘sHertogenbosch 073-8228700.

Maandag 10.00 -11.30
Van Beitel tot Breien en van Rikken
tot Rummikub Op deze creatieve
ochtend kunt u glasschilderen, maar
ook speksteen bewerken, of een
leuke sjaal breien of een kaartje
maken of een mandela kleuren. Meer
zin in een potje rummikub? Loop
gerust binnen en schuif aan. Kosten
€1,50 excl gebruik van materiaal.
Dinsdag 14.00 -16.00
Bach tot Beatles. Op deze middag
kan iedere muzieksoort voorbij komen. In DVD of CDvorm.
Kosten 1,50 euro
Woensdag 14.00 – 16.00
Boccia. Boccia is een officiële sport
die lijkt op jeu de boules. In deze
vorm speel je zittend en binnen.
Kosten 1,50 euro I.v.m. beperkte
aantal deelnemers vooraf opgeven
bij Maurizio Atzeni

13.30 uur
14.00 uur
19.00uur
20.00 uur
20.00 uur

Creatafel
Computerles
Theorieles Auto
Harmonie Glorieux
C.V Toet er nie toe

Woensdag
09.15 uur Do-In Yoga
09.30 uur Computerles
09.30 uur Weightwatchers
13.00 uur Vrijkaarten
13.00 uur Biljartvereniging.
‘T wordt nooit wé
14.00 uur Computerles
13.00 uur Fysiotherapie B. Derxk
18.00 uur Weightwatchers
18.30 uur Biljartvereniging. BSV
19.00 uur Do-in Yoga
19.30 uur Hengelsportvereniging
HSV
20.00 uur Improvisatievereniging 		
Zoetelieve

Donderdag 10.00 -11.30
Reizen tot recreatie (start vanaf 18
december) op deze ochtend wordt u
verrast worden met een documentaire over de natuur, cultuur,
maar ook een romantische film.
Kosten 1,50 euro
Donderdag 10.15 -11.15
Wandel je Fit met begeleiding door
een deskundige op het gebied van
meer bewegen voor ouderen. U
wandelt afhankelijk van u mogelijkheden een grote of kleinere afstand.
Informatie bij Maurizio Atzeni
Vrijdag 10.00 -11.30
Van Beitel tot Breien en Rikken tot
Rummikub
Vrijdag 14.15 – 15.15
Hersengymnastiek. Door concentratie oefeningen en oefeningen van
het korte en lange termijn geheugen
houden we de hersenen in beweging
Kosten 1,50 euro
I.v.m. beperkte aantal deelnemers
vooraf opgeven bij Jacqueline Cornelissen l

Donderdag
13.00 uur Vrij kaarten
13.30 uur Smartlappenkoor de
Bossche Jankers
20.00 uur C.V de Mexicanen
20.00 uur Koor Voluum
Vrijdag
09.00 uur Yoga
19.30 uur Percussieband
Zondag
11.00 uur C.V de Vrolijke Vagebonden
Voor meer informatie of suggesties
voor activiteiten, kunt u contact op
nemen met Angelique Fasol 0610803045 of met
Gerard Fasol 06-53719482 l

Activiteiten
Oosterhoeve

Activiteiten
Trefpunt Oost

Onze activiteiten voor de
komende tijd:
Op zondag 30 november om 11 uur
kunnen de kinderen Sinterklaas
komen wekken, die bij ons overnacht na zijn nachtelijke tocht op
de daken.

Adres: Van Broeckhovenlaan 4a
5213 HX ’s-Hertogenbosch

Op 28 december zijn wij aanwezig
bij de traditionele vuurwerkshow,
om u te verwarmen met koffie of
warme chocomel.

Activiteiten Park Eemwijk
Kerststukjes maken.
Vrijdag 12 december 10.00 – 11.30
Kosten 7,50 euro incl. kopje koffie.
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Op de Oosterhoeve worden elke
eerste en derde woensdag van de
maand pannenkoeken gebakken,
om 4 uur.
U kunt zonder aanmelding komen
Kosten 2,50 euro per persoon.
Iedere donderdag serveren wij een
driegangenmenu, om 5 uur,
voor 4,50 Euro.
Graag aanmelden uiterlijk woensdag om 12 uur. Het menu staat van
tevoren op onze site.
Er is altijd een vegetarische variant
mogelijk. Het vlees is van biologische kwaliteit.
Half februari starten wij met de
huiskamer voor ouderen. Ouderen die het leuk vinden om met
elkaar de dag door te brengen, een
kaartje te leggen, wat te praten of
af en toe de kippen of konijnen te
voeren, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Onze openingstijden zijn:
Maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 4 uur.
Zondag van 12 tot 4 en op zaterdag
van ongeveer half 11 tot 1 uur.
Wij zijn altijd afhankelijk van vrijwilligers, dus mocht u een enkele
keer aan de gesloten deur komen,
dan hopen wij op uw begrip. In
de schoolvakanties is het helaas
niet altijd mogelijk de tijden te
garanderen.
Tot ziens op kinderboerderij /
zorgboerderij Oosterhoeve, hoek
IJsselsingel/ Dommelstraat,
tel. 0623910121, oosterhoeve@
gmail.com,
www.stichting-oosterhoeve.nl . l

Maandag
09:30 -12:00
10: 00 -12:00
10:00 -12:00
10:30 -12:00
13:00 -15:30
18:30- 21:30

Open inloop
Fotogroep
Tuinieren
Bloemschikken
Handenarbeid
Sporten

Dinsdag
10:00 -10:45
10:00 -12:00
11:00 -12:30
12:00
13:00 -14:00
13:00 -15:30
13:30 -15:30

Chi Neng Qigong
Schilderen
Fitness
Lunch
Wandelen
Toneel
Handenarbeid

Woensdag
09:30 -12:00
10:00 -12:00
11:00 -12:30
12:00
13:30 -15:30
13:30 -17:00
Donderdag
09:30 -12:00
10:00 -12:00
11:00 -12:30
12:00
13:00 -15:30
13:00-15:30

Open inloop
Breien/haken
Fitness
Lunch
Kienen/bingo
Perron Oost:
allerlei activiteiten

Open inloop
Kaarten maken
Fitness
Warme maaltijd
Kaarten en
spelletjes
Handenarbeid

Vrijdag
13:30 -17:00 Perron Oost:
allerlei activiteiten
Voor meer info:
Trefpunt Oost
Van Broeckhovenlaan 4a
5213 HX ’s-Hertogenbosch
06-46768117l
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Wijknieuws

Laatste officiële herdenking bij
Welsh Division Memorial
Door Mieke Verberne
Op de hoek van de Aartshertogenlaan
en de Rogier van de Weydenstraat
staat het Welsh Division Memorial.
Dit monument is in 1952 opgericht
ter ere van de bevrijding van ’sHertogenbosch, nu 70 jaar geleden.
Het monument staat juist in ’s-Hertogenbosch-Oost omdat de bevrijding
van Den Bosch in oktober ‘44 vanuit
het oosten werd ingezet. De bevrijding is sinds 1985 jaarlijks herdacht
met een speciale bijeenkomst. Dit
jaar heeft echter de laatste officiële

herdenking plaatsgevonden. De nog
in leven zijnde bevrijders van weleer
van de Welsh Division hebben inmiddels een hoge leeftijd bereikt. Dit jaar
waren 12 bevrijders naar Den Bosch
gekomen met leeftijden tussen de
89 en 98 jaar. De Stichting Oktober
1944 ’s-Hertogenbosch ontving hen
met een uitgebreid programma van
vijf dagen. Een onderdeel daarvan
was de herdenkingbijeenkomst bij
het Welsh Division monument op 26
oktober. Het was een indrukwekkende gebeurtenis. Het stadsbestuur,
de Royal Welsh, de Stichting October

1944 ’s-Hertogenbosch en een aantal
veteranen legden kransen ter nagedachtenis aan de 146 militairen die
bij de bevrijding van Den Bosch het
leven lieten. Het Gemengd Koor ’sHertogenbosch en het Bridgend Male
Voice Choir uit Wales zorgden voor de
muzikale ondersteuning. Het was de
laatste officiële herdenking, georganiseerd door de Stichting October
1944 ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2015
wordt de bevrijding van ’s-Hertogenbosch op 4 en 5 mei herdacht. l

B

egin december is de film
‘Voor altijd buren’ samen
met de documentaire
‘Hinthamerpark in de
oorlog’ op dvd verkrijgbaar.
Bewoners uit het Hinthamerpark,
die met een donatie hebben ingetekend, krijgen deze binnenkort
thuisbezorgd.
Niet ingetekend maar wel
interesse?
De dvd is te koop voor tien euro.
Neem hiervoor contact op met
Jan Huige, janhuige@home.nl l

Voor altijd buren
Door Maria Hornman
Op 23 oktober ’s avonds ging de
film ‘Voor altijd buren’ in première,
die naar aanleiding van het leggen van de Struikelstenen in de
Boterweg is gemaakt door buurtbewoners met ondersteuning van een
professionele cameraman. Regisseur
van de film is Jacqueline de Heij. In
het dagelijkse leven is Jacqueline
creatief producent. Ze heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan
enkele prachtige documentaires,
waarvan er één vorig jaar een landelijke prijs heeft gewonnen voor de
beste regionale documentaire. De
rol van regisseur was echter nieuw
voor haar.

Hemelboom in Hinthamerpak
Door Maria Hornman
Het project ‘Struikelstenen’, een
initiatief van bewoners uit het
Hinthamerpark, is op 23 oktober
afgesloten met het planten van een
Hemelboom in het plantsoen aan
de Kamperfoeliestraat. Tegen half
vijf kwamen van diverse kanten
buurtbewoners aanlopen om bij het
planten aanwezig te zijn. Gemeentewerkers stonden klaar met hun
schoppen en de boom. Mede namens haar neef en nicht Jo en Toos
de Leeuw sprak Betty Lievendag de
aanwezigen toe.
De boom is een geschenk van de nabestaanden van de familie Lievendag
aan de bewoners van het Hinthamerpark. Het is een blijvend gebaar van
erkentelijkheid voor het plaatsen van
de Struikelstenen op de Boterweg,
waardoor de twee weggevoerde en
vermoorde Joodse families Zilverberg
en Lievendag op respectvolle wijze in

O

p dit moment liggen er
negen Struikelstenen in
’s-Hertogenbosch. Zeven
op de Boterweg en twee
voor de Toonzaal. Mogelijk zijn
in Oost nog meer plekken, waar
Joodse medebewoners hebben
gewoond en zijn weggevoerd. Bijvoorbeeld in de Indische buurt en
aan de Graafseweg. Mochten daar
buurtbewoners op zoek willen gaan
naar de geschiedenis van Joodse
medebewoners, dan kunnen zij
gebruik maken van de ervaringen
die het Comité Struikelstenen heeft
opgedaan. l

herinnering blijven.
Betty Lievendag: “Deze boom vertegenwoordigt groei en hoop. We
hopen hiermee iedere voorbijganger,
jong en oud, te herinneren aan het
feit dat elke nare oorlogsherinnering
kan worden omgebogen naar positieve energie en verdraagzaamheid
en het leveren van een onzelfzuchtige
bijdrage aan een voortdenderende
en soms niets en niemand ontziende
maatschappij. Moge deze plek op
deze mooie locatie in ’s-Hertogenbosch symbool staan voor al het
goede en positieve in de mens en de

herinneringen uit de donkere periode
in onze geschiedenis een waardevolle
plaats geven”.
Onder het spelen op basklarinet van
het lied Erev shel shoshanim werd
de boom geplant. Betty Lievendag
onthulde vervolgens een plaquette
die de voorbijganger wijst op de
bijzondere betekenis van de boom
voor de buurt en haar (voormalige)
bewoners. Enkele voormalige bewoners uit het Hinthamerpark, die als
kind tijdens de oorlog in deze buurt
hebben gewoond, bedankten tot slot
iedereen die bijgedragen heeft aan
het Struikelstenenproject. Zij gaven
aan dat de Struikelstenen voor hen
een bijzondere en emotionele betekenis hebben.
“Ik heb ’s-Hertogenbosch en deze
plek tot nu toe altijd vermeden”
vertelde Betty na afloop van de bijeenkomst. “Maar dat is nu veranderd.
Ik ben dankbaar dat ik bewoners uit
deze wijk heb leren kennen. Dat heeft
mijn leven en dat van mijn andere
familieleden verrijkt”. l

De film laat de zoektocht zien van de
huidige bewoners aan de Boterweg,
die nu wonen in de huizen van de
weggevoerde Joodse families. Wie
waren deze vroegere bewoners
en wat is hen overkomen?
Jacqueline: “We hadden wel
25 uur opnames en daarmee enorm veel materiaal.
Juliette Nederhof heeft de
interviews gedaan en ook
voor haar was dat nieuw.
Geef je oud bewoners de
ruimte om te praten over
de oorlogsperiode en
hun herinneringen aan
de joodse families, dan gaan ze helemaal los. Dat heeft heel mooi materiaal opgeleverd. Maar wat gebruik je
vervolgens voor de film? De montage
was dan ook een enorme klus. Dat was
de taak van Rob Vogelsang, die hier
vele avonden aan heeft zitten werken.
Er moest muziek onder en we moesten
een verhaallijn maken. Dat leidde tot
verschillende versies. Als je de film
ziet heb je geen idee, wat er allemaal
aan vooraf gegaan is”.
Bezoek Nederlandse Rode Kruis
In een scène in de film zien we nabestaande Betty Lievendag op bezoek
bij het Nederlandse Rode Kruis in
Den Haag. Het Nederlandse Rode
kruis heeft de beschikking over veel
archieven die betrekking hebben op
de Tweede Wereldoorlog. Daar kwam
volkomen onverwacht een brief boven
water van de vader van Betty, die
navraag doet naar het overlijden van
zijn broer. Jacqueline: “We waren
getuige van een heel emotioneel
moment voor Betty. Zelfs de medewerker van het Rode Kruis, was diep
geraakt”. Even later duikt een foto op
van Lena Zilverberg, die daarmee voor
de huidige bewoner van haar vroegere huis plotseling een gezicht krijgt.

Een vrouw in de bloei van haar leven.
Ook dat fragment zit in de film.
Muisstil op de Markt
Jacqueline: “De film was op het nippertje gereed voor de première op de
Markt, bij gelegenheid van de viering
van de 70-jarige bevrijding van Den
Bosch. De eerste versie bleek namelijk
nog niet geschikt te zijn voor vertoning voor een breder publiek. We
moesten extra informatie toevoegen
en dat in heel beperkte tijd. Maar het
is gelukt met erg hard werken. Tijdens
de vertoning was het muisstil op de
Markt. Het is een heel intieme film geworden, die dicht op de huid van de
betrokkenen zit en laat zien wat deze
trieste geschiedenis met hen gedaan
heeft en nog steeds doet. We hebben
het resultaat gevierd door gezamenlijk te gaan eten: alle medewerkers
aan de film, de geïnterviewden en
Betty Lievendag. We waren één grote
familie”.

Vrienden
voor het leven
Centrale thema’s die in ‘Hinthamerpark in de Oorlog’ en ‘Voor altijd
buren’ naar voren komen zijn vergevingsgezindheid en medemenselijkheid. In de documentaire Hinthamerpark vertelt oudbewoner Cees de
Graaf over de saamhorigheid in de
wijk tijdens de oorlogsperiode, die
hij als kind ervaren heeft. En dat deze
ook na de oorlog is blijven bestaan en
karakteristiek is voor het Hinthamerpark. Jacqueline beaamt dat: “Deze
wijk heeft iets speciaals. Als ik zie hoeveel bewoners zich betrokken voelden
bij het Struikelstenenproject en in
een kring rondom het leggen van de
stenen stonden: daar krijg ik kippenvel van.” Nicolette Bauer, huidige
bewoonster van het voormalige huis
van de familie Lievendag, laat in de
film op een ontroerende manier zien
hoe geraakt zij is door de Struikelstenen voor haar deur. Voor haar gevoel
deelt ze nu haar huis met de familie
Lievendag. Ze poetst regelmatig
de Struikelstenen, zodat ze blijven
blinken. De kennismaking met Betty
Lievendag is een vriendschap voor het
leven geworden. l

