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  Den Bosch Oost:

 De wijk waar de zon opkomt maar ook de wijk die de Wijkkrant redt!

We vonden in oude wijkkranten 
onderstaande oproep in dicht-
vorm, geschreven door wijlen 
Anny van Oort en geplaatst in de 
wijkkrant van 1980!  Deze oproep is 
nu weer actueel:

u de krant één jaar bestaat
en de hele wijk rondgaat
willen wij de mensen 
vragen om een steentje 

bij te dragen.
Zonder hulp en steun gaat het niet 
meer. Wilt u daarom voor één keer
de krant een kleinigheidje geven

Dan zal ieder er naar streven
dat de wijkkrant niet verdwijnt
en steeds weer op tijd verschijnt
Spoedig klopt men bij u aan

Laat ze niet vergeefs daar staan
Want voor ons is het een troost
dat door mensen hier uit Oost
onze krant dan blijft bestaan.

Dank voor wat u heeft gedaan. l 

Oproep aan ZZPers 
en kleine ondernemers 
slaat aan:

n de vorige wijkkrant hebben 
we de mogelijkheid aange-
boden aan ZZPers en kleine 
ondernemers om tegen betaling 

een redactioneel stuk te plaatsen. 
Dit heet een advertorial. In een 
advertorial kan men veel meer 
achtergrondinformatie kwijt dan in 
een gewone advertentie. Het is ook 
veel persoonlijker. Op onze oproep 
zijn meerdere reacties gekomen. In 
de komende wijkkrant zult u dus 
regelmatig ‘advertorials’ aantreffen.  
U vindt in deze wijkkrant de eerste 
twee. Die van Rijschool Coenen en 
van Yogapraktijk Puur en Helder.
Op onze website staat nu informatie 
over de tarieven en voorwaarden 
www.wijkkrantoost.nl.
U kunt ook contact opnemen met 
de redactie via 
redactie@wijkkrantoost.nl l
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Alle donateurs en adverteerders:

Bedankt voor 2014
e volgende organisaties 
en  bedrijven: ‘Personen’ 
danken we hartelijk voor 
hun bijdrage aan  onze 

wijkkrant. Het mag inmiddels 
duidelijk zijn dat donaties voor ons 
onmisbaar zijn. Zonder lukt het ons 
niet de wijkkrant vijf keer per jaar 
uit te brengen. 
Houtbewerkersgroep Plein Oost
Oosterhoeve, Afd. Zonnebloem 
Oost, Gezondheidscentrum,
Trefpunt Oost, GHJ van Roekel,
Stichting Oosterhoeve,
Houtbewerkersgroep, Wijkplat-
form Oost, Van Neynselstichting,
Stichting Signum, Stichting Di-
vers, De Zonnebloem, Print Best, 
John’s Hairstyling, Kracht-Spel-
therapie, Mondhygiënepraktijk 
Amstelland. l

D

Kijkje in de financiële keuken
De wijkkrant vijf keer per jaar gra-
tis bij u bezorgen kost tijd en geld. 
Jaarlijks bedragen de kosten van 
deze Wijkkrant 10.000,- euro
De drukkosten zijn onze grootste 
kostenpost. Daarnaast krijgen onze 
bezorgers een vergoeding.  Onze 
vormgever krijgt slechts een kleine 

financiële tegemoetkoming voor 
zijn werk. Het grootste deel van 
zijn inzet is geheel belangeloos. 
De kleine redactie bestaat geheel 
uit vrijwilligers, die behoorlijk wat 
uren steken in het realiseren van 
deze krant en de bijbehorende 
website. Onze inkomsten bestaan 
uit donaties van organisaties die 

de wijkkrant als informatiekanaal 
gebruiken voor hun activiteiten. 
Advertenties zijn tot nu toe een 
beperkte inkomstenbron geweest. 
Dat was een bewuste keuze. We 
wilden zoveel mogelijk ruimte voor 
nieuws overhouden. Een belangrij-
ke inkomstenbron was de jaarlijkse 
gemeentelijke bijlage die via BIG 

werd aangevraagd. Het maximum 
aan BIG-geld is verlaagd en dat 
betekent dat er nog maar 750.- 
euro beschikbaar is.  

Dat betekent dat we vanaf 2015 op 
zoek moeten naar andere inkom-
stenbronnen. l

VORMGEVER WIM VAN DER PlAS:
Begint het weekend wanneer hij de 
kopij ontvangen heeft, volgens een 
strakke planning aan zijn vorm-
gevingsklus. Op een oude Mac 
computer, die het hopelijk nog 
even volhoudt.  Maakte belange-
loos een mooi nieuw ontwerp voor 
onze krant toen bleek dat de druk-
ker een kleiner format wilde om 
de kosten te drukken.  We denken 
vaak: “Wat zouden we zonder Wim 
moeten beginnen.” l

WEBMASTER WIM VERBERNE: 
Houdt de website bij. Hij zet de 
wijkkrant op de website en plaatst 
eventuele extra foto’s. Heeft als 
laatste klus de tarieven en voor-
waarden voor advertorials op de 
website gezet en maakt ook nog 
wel eens een foto voor de wijk-
krant, als dat nodig is.l

e wijkkrant die u nu overhandigd wordt is nummer 76.  
We hopen er na deze nog veel te kunnen maken. 
Minstens tot de honderdste editie. Daarvoor is uw steun van 
belang.

Draagt u de wijkkrant een warm hart toe? Bent u net zo trots als de 
redactie op deze mooie Wijkkrant, die er gewoon mag zijn?
Wilt u dat de deze wijkkrant kan blijven voortbestaan ondanks veel min-
der gemeentelijke subsidie?
Geef dan aan onze collectant, die de krant persoonlijk aan u overhandigt

Geen collectant aan de deur om u de wijkkrant persoonlijk te overhandigen?
Of u was niet thuis of niet in de gelegenheid de deur open te doen?

Maak u donatie over op:
Rekeningnummer: Nl13RABO 0171 9174 80. Alle beetjes helpen!! l

Collecte om voortgang wijkkrant oost mogelijk te maken

Help deze 75-jarige 100 te worden

MARIA HORNMAN:
Doet de eindredactie. Bij haar komt 
alle kopij binnen en zij zorgt ervoor 
dat deze gereed gemaakt wordt 
voor de vormgever.  De ingele-
verde stukken kunnen meestal 
niet zo maar geplaatst worden. 
Vaak is schrappen en bij-
schaven nodig gevolgd door 
passen en meten, zodat alle 
pagina’s de juiste hoeveel-
heid tekst hebben. Maria 
bericht verder over mensen 
en activiteiten in het Hin-
thamerpark. Sinds haar 
komst is dit onderdeel 
van de wijk veel zicht-
baarder geworden.

De mensen 
achter de wijkkrant

ie zijn de mensen die de wijkkrant maken?   
 we stellen ze aan u voor:

MIEKE VERBERNE: 
redactielid van het eerste uur en wijkkenner bij uitstek. Mieke 
houdt van het schrijven van portretten van mensen uit de wijk 
die zich op allerlei manieren verdienstelijk gemaakt heb-
ben. Vooral de ‘gewone’ man of vrouw kan ze op een mooie 
manier beschrijven.  Ze weet altijd op het laatste moment 
voor de deadline nog een fotootje te schieten om een leeg 
stukje om een pagina op te vullen.

MARJOlEIN THIJSSEN: 
Als voorzitter van het Wijk-
platform Oost én redactielid 
signaleert Marjolein be-
langrijke ontwikkelingen en 
thema’s in de wijk op allerlei 
terreinen. Marjolein doet 
regelmatig verslag van acti-
viteiten van het Wijkplatform 
en heeft de mooie serie over 
het Hostel geschreven, die de 
kijk van wijkbewoners op het 
Hostel mede veranderd heeft. 
Marjolein is onmisbaar bij 
discussies over de koers van 
de wijkkrant.

NIEuWKOMERS 
TESS VAN HOuTuM EN 
AGEETH VAN DuuREN:
Beiden vinden schrijven 
leuk en gaan de komende 
tijd laten zien wat ze kun-
nen. 
Tess gaat als twaalfja-
rige verslaggever in de 
dop een kijkje nemen op 
diverse plekken in de wijk 
en Ageeth gaat er hard aan 
werken dat steeds meer 
kinderen eigen geschre-
ven stukjes in de wijkkrant 
gaan plaatsen.
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Project Gunbanen levert resultaat op

A c h t e rde voordeur



Nieuws van Wijk-
werkplaats Oost

Een geheel onge-
schonden jaar ligt 
voor ons en wij 
hebben er weer 
zin in. Hopelijk 

komt het goed in 2015 en kunnen 
wij gebruik gaan maken van een 
grotere werkplaats voor onze rol-
lators en rolstoelen. We zijn vol-
ledig uit onze voegen gegroeid.

ls het zover is, dan gaan 
we ook starten met het 
repareren van kleine 
huishoudelijke apparaten. 

U zult daarvoor te allen tijde bij 
ons terecht kunnen. Tevens brei-
den we ons vrijwilligerscorps uit. 
Vier dagen per week komen acht 
personen met een niet aangeboren 
hersenletsel als vrijwilliger werken. 
Wij dragen op deze manier bij aan 
de uitgangspunten van de WMO. 
We geven mensen een kans om 
als volwaardige vrijwilliger mee te 
doen in onze wijkwerkplaats. Hier-
over zijn goede afspraken gemaakt 
met Duinendaal. Deze organisa-
tie ondersteunt met persoonlijke 
verzorging. Deze personen staan 
achter de doelen van Wijkwerk-
plaats Oost: Werken voor non-profit 
organisaties en de zwakkeren en 
armen in de samenleving.

Onze slogan van dit jaar zal zijn: 
Etiketten plak je op flessen! 
Niet op mensen!

Mocht ook u zich enkele uren per 
week willen in zetten voor de me-
demens door samen te werken in: 
onze houtwerkplaats, Klaasjes Snuf-
felhoek, de reparatiewerkplaats, 
het naai- en schilder atelier? Kom 
dan eens binnen lopen. Bent u bij-
voorbeeld gepensioneerd of heeft u 
geen werk meer, bent  u in de WAO 
beland, maar wilt u graag actief 
zijn en u nuttig maken, kom dan 
naar de van Broeckhovenlaan 4a 
Openingstijden: maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur. We kampen op dit mo-
ment met ruimtegebrek. We hopen 
dat de Gemeente Den Bosch ons aan 
meer ruimte in de voormalige Her-
man Broerenschool helpt. Er staan 
nog lokalen leeg, waar we graag 
gebruik van zouden willen maken.

Nelly van de Ven, 
Secretaris wijkwerkplaats Oost.l

Vacaturebank

Dierentehuis zoekt twee-
de collecte-coördinator

Een goede collecte vergt 
enige voorbereiding: aan-
vraag vergunningen, col-
lectanten werven, publiciteit 

verzorgen, routes indelen, adminis-
tratie bijhouden, legitimatiebewijzen 
gereedmaken, collectemateriaal 
bestellen en collectebussen verzege-
len. Na de collecteweek worden de 
collectebussen ingezameld en wordt 
de opbrengst geteld en naar de bank 
gebracht. Ten slotte wordt de financi-
ele verslaglegging verzorgd. 
Voor de functie is het nodig mensen 
te kunnen enthousiasmeren en mo-
tiveren. Goede sociale vaardigheden 
en een goed organisatievermogen 

zijn belangrijk. Goede schriftelijke en 
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
is welkom. Evenals kennis van Word 
en Excel. 
Een 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 tijdsinveste-
ring. Beschikbaarheid overdag is van 
belang.

Meer informatie over deze functie is 
verkrijgbaar bij Jolanda van Daalen 
via: beheerder@dierentehuisden-
bosch.nl l

Ben je op zoek naar een leuke vrijwil-
ligersklus, maar weet je nog niet goed 
waar of wat? Tijdens de wervings-
markt Den Bosch DOET! op vrijdag 
6 februari presenteren organisaties 
die vrijwilligers zoeken zich aan het 
publiek. Den Bosch DOET! 2015 zal 
plaatsvinden op vrijdag 6 februari 
tussen 16.00 – 20.30 uur in wijkcen-
trum de Stolp, Rijnstraat 497. Tijdens 
de markt kun je kennis maken met 
zo’n twintig verschillende organi-
saties. Zij zoeken vrijwilligers voor 
werkzaamheden in de natuur, poli-
tiek, educatie, zorg en welzijn, bij 
goede doelen en scoutinggroepen. 
Vrijwilligersnetwerk Galant is 
aanwezig met algemene informatie 
over het doen van vrijwilligerswerk 
en Platform073, waar je ook vele 
vrijwilligersvacatures kunt vinden. 

De markt is gratis toegankelijk en we 
verwelkomen je graag met een leuke 
verrassing!
Zie voor meer informatie www.ga-
lant.nl of www.platform073.nl  l

 Vacaturebank e.a. 
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Door Marjolein Thijssen

et wijkplatform Oost zet 
zich in voor de leefbaar-
heid in de wijk Oost. Denk 
aan ruimtelijke ordening 

zoals woningbouw, verkeersveilig-
heid, speelpleinen, parkeren. Bij 
leefbaarheid moet u ook denken 
aan het sociale aspect zoals de sfeer 
in de wijk, de beschikbaarheid van 
dagactiviteiten, de verbinding tus-
sen buren en buurt. Tot slot is het 
belangrijk hierover te communice-
ren zodat informatie voor iedereen 
beschikbaar is.

Het wijkplatform is in 2014 met nieu-
we werkgroepen gaan werken. Deze 
werkgroepen binnen het Platform 
hebben ieder een eigen aandachtsge-
bied. We hebben nu een werkgroep 
‘Openbare ruimte’, een werkgroep 
‘Sociaal’, een werkgroep ‘Verbinden’ 
en een werkgroep ‘Communicatie’.  
De leden van deze werkgroepen zul-
len zich namens het wijkplatform Oost 
gaan inzetten voor de leefbaarheid 
in Oost. 

WAT HOuDT DE WERKGROEPEN 
ZOAl BEZIG? 
Hieronder volgt een greep uit hun 
acties en activiteiten. De werkgroep 
‘Openbare ruimte’ volgt de geplande 
nieuwbouw op de Jan Sluyterstraat in 
het kader van verkeersveiligheid. Zij 
zetten zich in voor het voorkomen van 
verkeersdrukte en onveilige situaties. 
Zij overleggen hierover met gemeente 
en omwonenden. Een ander aan-
dachtspunt betreft de voorgenomen 
bouw van windmolens op de Brand. 
De werkgroep werkt hierin samen 
met de Wijkraad Hintham. Dat heeft 
geleid tot goede gesprekken waarin 
misverstanden zijn weggenomen en 
over en weer goed geluisterd is naar 
plannen en argumenten. Tot slot 
wordt het bestemmingsplan van het 
terrein achter de Albert Heijn op het 
van Roosmalen plein gewijzigd. De 
werkgroep is benieuwd wat de plan-
nen zijn. Verder heeft deze werkgroep 
samen met bewoners en  politie een 
Buurtpreventieteam in de Aawijk-
Noord opgericht. 

De werkgroep ‘Sociaal’ zet zich in 
voor het welzijn in de wijk Oost. Er is 
speciale aandacht voor vrijwilligers, 
dagactiviteiten en burgerinitiatie-
ven.  De werkgroep is betrokken bij 
Oosterplas Doet! een burgerinitiatief 
in de Aawijk-Zuid. Daarnaast heeft 
de werkgroep kennis gemaakt met de 
teamleider van het Sociaal Wijkteam 
op Oost om de samenwerking tussen 
vrijwilligersactiviteiten en zorgver-
leners van het Sociaal Wijkteam te 
bevorderen. De samenwerking tussen 
instellingen en professionals in Oost 
en vrijwilligers en burgerinitiatieven 
vraagt veel inzet. Alle partijen probe-
ren elkaar te vinden en elkaars stand-
punten en argumenten te begrijpen. 
Vrijwilligers van het burgerinitiatief 
Trefpunt Oost en de medewerkers van 
Reinier van Arkel werken eraan om 
elkaar beter te vinden en de samen-
werking te bevorderen.
De werkgroep ‘Verbinden’ heeft de 

Graafsewijk Noord ondersteund in 
het oprichten van een ‘Buurttafel’. De 
‘Buurttafel’ kan direct reageren op 
ontwikkelingen die invloed hebben 
op de leefbaarheid. Daarnaast spreekt 
de werkgroep verschillende comités 
in Oost om te horen wat er speelt 
en ondersteunt deze comités waar 
nodig. De werkgroep ‘Communica-
tie’ heeft zich ingezet voor optimale 
communicatie met belanghebbenden 
en belangstellenden. Het secretari-
aat van het Wijkplatform is hiervoor 
een belangrijke spin in het web. 
Daarnaast zijn communicatiemid-
delen zoals de website en Facebook 
belangrijk. Speciale vermelding 
verdient de wijkkrant. De wijkkrant is 
een belangrijk communicatiemiddel 
voor Oost en dus ook belangrijk voor 
het Wijkplatform. Leden van de werk-
groep hebben een gesprek gehad 
met de redactie om te kijken wat zij 
zouden kunnen bijdragen. 

PlANNEN VOOR 2015
Dit is slechts een greep uit 2014. Wat 
gaat het wijkplatform doen in 2015?
Het Wijkplatform Oost heeft met 
belangstelling kennis genomen van 
de Buurtmonitor van de gemeente. 
De werkgroep ‘Openbare ruimte’ wil 
aandacht vragen voor de toestand 
van huizen en openbare ruimte in 
bijvoorbeeld Graafsewijk Zuid. Sa-
menwerking met woningcoöperaties 
is hierbij belangrijk. De werkgroep 
‘Sociaal’ organiseert samen met de 
coalitie Zorgzaam Den Bosch twee 
werkconferenties waarin zorgverle-
ners en vrijwilligers van elkaar leren 
over elkaars visie en aanpak. Daar-
naast wordt de sociale kaart door 
middel van een film in kaart ge-
bracht, zodat men kan zien wat er op 
verschillende plaatsen aan dagbeste-
ding door vrijwilligers ondernomen 
wordt en hoe bezoekers het ervaren. 
De werkgroep ‘Verbinden’ blijft 
actieve bewoners in Oost opzoeken 
en ondersteunen. Op basis van de 
Buurtmonitor heeft de Aawijk Noord 
en Zuid bijzondere aandacht, ook 
voor werkgroep ‘Sociaal” overigens. 
De werkgroep ‘Communicatie’ gaat 
zich inzetten voor het voortbestaan 
van de Wijkkrant Oost!

Hebt u zorgen, vragen of twijfels 
over uw buurt? Laat het ons weten, 
we denken graag mee! email: 
secr.wijkplatformoost@home.nl l

Een markt voor goede voornemens…

Wij hebben ons eerste jaar op een 
positieve wijze afgesloten en wil-
len u graag wat vertellen over onze 
activiteiten van het afgelopen jaar.

p 25 juni 2014 hebben we 
onze eerste open bijeen-
komst gehouden. Iedere 
wijkbewoner kon aanschui-

ven. We hadden twee gastsprekers: 
mevrouw A. van Bommel,  rector 
van Ds. Pierson College, en Paul 
Hilgers, de wijkmanager van Den 
Bosch Oost en Hintham. Mevrouw 
Van Bommel gaf een toelichting op 
de voorgenomen tijdelijke huisves-
ting van een groep leerlingen van 
het Ds. Pierson College in de school, 
gelegen naast het buurthuis aan de 
Lucas van Leijdenstraat. Paul Hilgers 
vertelde over zijn taak als wijkmana-
ger op het gebied van leefbaarheid, 
veiligheid, wonen en zorg. Wijkbe-
woners brachten aandachtspunten 
naar voren. Deze heeft de Buurt-
tafel opgepikt en meegenomen ter 
afhandeling
Op 28 juni 2014 heeft de Werkgroep 
Graafsewijk Noord in samenwerking 
met de Buurttafel en de gemeente 
een schoonmaakactie voor de hele 
wijk georganiseerd. Een geslaagde 
dag en voor herhaling vatbaar. Twee 
personen van de Buurttafel heb-
ben toen de wijk geïnspecteerd en 
een lijst met ‘onregelmatigheden’ 
opgesteld. Deze lijst is aangeboden 
aan de gemeente. Een deel daarvan 
is inmiddels afgehandeld. 
Op 28 december 2014 hebben we het 
jaar afgesloten met de opening van 
het ‘Pimp-plein Elzenstraat/Lucas 
van Leijdenstraat’. Meer info hierover 
vindt u elders in deze Wijkkrant. We 
hebben daarnaast stilgestaan bij een 
aantal zaken die spelen in onze wijk. 
Dit zijn de ondergrondse containers 
(afvalinzameling), het plaatsen van 
meer afvalbakken, de herinrichting 
van de parallelweg  aan de van 
Grobbendoncklaan in 2015. Allemaal 
zaken waarover we duidelijkheid 
willen hebben en die vragen om ver-
betering of een oplossing. Dit kost 
tijd, maar belangrijk is dat de lijntjes 
naar de gemeente kort zijn en goed 
werken voor ons. Inmiddels heeft 
de gemeente toestemming gegeven 
voor het leggen van kunstgras op 
het voetbalveldje in de Pieter Breug-
helstraat (’t laatste veldje). Voor 
2015 hebben we weer nieuwe aan-
dachtspunten. Mocht het nog écht 
winter en schaatsweer worden, dan 
volgen we het promotieplan van de 
gemeente en wordt er een ijsbaan in 
de Graafsewijk Noord aangelegd. Op 
zaterdag 18 april organiseren we sa-
men met  de Werkgroep Graafsewijk 
Noord, Buurttafel en Huurdersver-
eniging ’t Vinkenkampke opnieuw 
een schoonmaakactie in de wijk. De 
datum mag u alvast noteren. 

Tot slot, heeft u een aandachtspunt 
voor de Graafsewijk Noord? Laat ons 
dit weten. Mail naar het secretariaat 
van de Buurttafel, hennydebeijer@
tiscali.nl. Ook staat het vrij om aan te 
schuiven bij een vergadering van de 
Buurttafel. Prettig voor u én voor de 
leden van de Buurttafel Graafsewijk 
Noord. De eerstvolgende vergade-
ring vindt plaats op woensdag 11 
maart 2015, aanvang 19.00 uur, 
locatie Buurthuis Graafsewijk Noord. 
U bent van harte welkom! l

Nieuws van het Wijkplatform Oost

O

Nieuws van de 
Buurttafel 
Graafsewijk Noord
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Door: Maria Hornman

Vorig jaar is in Oost het project 
‘Gunbanen’ gestart. Vijf werkloze 
jongeren kregen een werkerva-
ringsplaats bij de hockeyclub,  
sportschool Wladimirov, het 
Dierentehuis en zorgboerderij De 
Oosterhoeve. Driekwart jaar later 
hebben drie van deze jongeren een 
betaalde baan. De vierde jongere is 
nog bezig met werkervaring op te 
doen. Hoe zijn de ervaringen? Een 
gesprek met Gladys Coenen, Blue 
Villerius en David Punt en werkge-
ver Youri Wladimirov

WAAROM DE NAAM ‘GuNBANEN’?
Het idee achter de Gunbanen is 
dat organisaties in Den Bosch Oost 
hun maatschappelijke betrokken-
heid tonen. Hoe? Door aan werkloze 
jongeren uit de wijk de kans bieden 
om met behoud van uitkering te laten 
zien wat ze aan kwaliteiten in huis 
hebben. Pakt dit positief uit, dan 
wordt een passende vacature aan 
deze jongere gegund. De gemeente 
Den Bosch heeft Den Bosch Oost als 
proefplaats aangewezen. Mieke van 
der Sanden is de initiatiefnemer en 
kartrekker. Zij heeft haar netwerk 
binnen de wijk aangeboord om voor 
deze jongeren een passende plek 
te vinden. Op de vraag hoe ze in de 
Gunbaan zijn beland klinkt dan ook 
eensgezind: ‘Via Mieke!’.

BluE
Blue (22) kwam op zijn 19e jaar terug 
naar Nederland, na een periode van 
10 jaar in het buitenland. Hij startte 
met een opleiding tot gastheer in de 
horeca. Begin 2014 kwam hij zonder 
werk te zitten, doordat het slecht 
ging met het bedrijf waar hij werkte. 
Ook hij kwam via via in contact 
met Mieke. Samen bespraken zij de 
mogelijkheden die er toen waren: 
werken bij de hockeyclub of bij de 
Wederkomstkerk. Blue koos voor 
de hockeyclub, omdat hij daar zijn 
kansen op een baan hoger inschatte. 
“In het begin was het niet mijn soort 
baan. Ik moest velden schoonmaken 
en was de hele dag buiten. Dat viel 
me vies tegen. Ik raakte er echter snel 
aan gewend. Ik kreeg steeds meer 
klussen toegeschoven en tegelij-

kertijd veel vrijheid om deze naar 
eigen inzicht uit te voeren. Blijkbaar 
deed ik dat goed, want toen ik in  de 
zomermaanden eens vier dagen weg 
was, ontstond er chaos. Men was blij 
dat ik er weer was.” Blue heeft nu een 
contract van 24 uur per week voor 
een half jaar als ‘groundsman’. Dat 
kan uitgebreid en verlengd worden. 
Ondertussen denkt hij erover om 
daarnaast weer te gaan studeren. Al 
is het nog even zoeken, wat precies.

GlADYS
Het verhaal van Gladys (23) is net 
even anders. HBO opgeleid in de cre-
atieve sector (animatiefilms, fotogra-
fie, webdesign) is werken als ZZPer 
voor haar de enige manier om aan de 
slag te komen. De banen bij bureaus 

MARIET PAES NEEMT AFSCHEID AlS 
DIRECTEuR PROVINCIAlE RAAD 
GEZONDHEID.

door: Maria Hornman

Bij het begin van het gesprek met 
Mariet Paes komt de geschiedenis 
van de wijkkrant ter sprake. Mariet 
herinnert zich dat Piet Willems haar 
in 1979 vroeg om een boekje te 
schrijven  over vijf jaar opbouw-
werk in Oost. Ze weet zeker toen al 
iets over de toenmalige wijkkrant 
geschreven te hebben. Ze komt het 
boekje vast nog eens tegen wanneer 
ze in de komende maanden haar 
archief en boekenkast gaat oprui-
men. Een mooie klus nu ze afscheid 
genomen heeft als directeur van 
de Provinciale Raad Gezondheid 
en gaat wennen aan een leven als 
pensionado. 

Mariet heeft een speciale band met 
Oost. Haar loopbaan begon bij 
gezondheidscentrum Samen Beter, 
dat binnenkort 35 jaar bestaat. Ze 
was er zeven jaar als maatschappelijk 
werker actief en vervolgens zestien 
jaar als directeur. Ze woont nog altijd 
in Oost, in het Hinthamerpark samen 
met echtgenoot Gerrit van Roekel. Die 
heeft in de vorige wijkkrant uitge-
breid verteld over zijn geschiedenis 
als huisarts binnen Samen Beter. Dat 
is ook een deel van de geschiedenis 
van Mariet. 
De afgelopen negen jaar was ze het 
gezicht van de Provinciale Raad 
Gezondheid. Een positie die haar de 
kans gaf veel invloed uit te oefenen. 
Dat bleef niet onopgemerkt. In 2013 
werd ze verkozen tot meest invloed-
rijke persoon van het jaar in Neder-
land op het gebied van gezondheid.
Voordat Mariet bij deze Raad direc-
teur werd, beperkte deze raad zich 
tot het gebied van de gezondheids-
zorg. Maar ook bij andere sectoren 
als milieu, landbouw en verkeer moet 
de provincie het belang van gezond-
heid meewegen in de plannen die ze 
maakt. Een goed voorbeeld hiervan is 

de Q-koorts uitbraak geweest. Toen 
kon niemand er meer omheen dat 
er een verband is tussen landbouw-
beleid en gezondheid. Het is Mariet 
gelukt om de aandacht voor gezond-
heidsaspecten bij de verschillende 
beleidsterreinen op de agenda te 
zetten. Bij haar afscheid op 9 decem-
ber j.l. ontving ze de Hertog Jan. Een 
onderscheiding voor Brabanders, 
die zich op een bepaald terrein zeer 
verdienstelijk hebben gemaakt. Nog 
niet zoveel vrouwen hebben deze 
prijs gekregen. Mariet: Het zijn geen 
gemakkelijke jaren geweest. Soms 
voelde ik me een roepende in de 
woestijn. Maar bij mijn afscheid kreeg 
ik veel waardering voor wat ik al-
lemaal heb gedaan. Dan blijkt dat er 
toch veel is gelukt. Voor mijn afscheid 
is in de Verkadefabriek een sympo-
sium gehouden. Het was gigantisch 
druk. Er waren ook mensen  uit onze 
wijk bij, dat deed mij goed. Tijdens 
het symposium  is mijn laatste boek 
gepresenteerd: ‘Werken aan een Ge-
zond Brabant’ Hierin staan portretten 
van tien bijzondere mensen en pro-
jecten op het terrein van gezondheid. 
Ik verwacht dat dit boek  een rol gaat 
spelen na de provinciale verkiezingen 
in maart.”  

Ga je het missen, dat invloedrijke 
leven? 
“Nee. Er komt nu een periode met 
nieuwe dingen. Ik blijf nog actief 
in enkele commissies en raden van 

toezicht. Dus helemaal stoppen met 
werken doe ik niet. Ik verheug me 
op meer tijd voor mijn drie kleinkin-
deren. En ik wil een biografie over 
Piet Willems gaan schrijven. Dat wil 
ik voor de wijk doen. Piet Willems 
was een meester in het activeren van 
de eigen kracht van mensen, zodat 
ze durfden te vertrouwen op eigen 
kwaliteiten en initiatieven gingen 
nemen. Echt het werken van onderop. 
Hij heeft een nieuwe visie op opbouw-
werk in de praktijk gebracht. Veel van 
wat Piet toen deed wordt nu aange-
duid met mooie woorden als  ‘parti-
cipatie’ en ‘burgerkracht’. Piet pikte 
signalen van bewoners uit de wijk 
goed op. Hij was bijvoorbeeld een van 
de eersten die oog had voor de pro-
blemen van mensen in de WAO. Daar-
uit  zijn veel WAO-groepen ontstaan. 
Ook heeft hij ervoor gezorgd dat 
in Nederland aandacht kwam voor 
analfabetisme. Piet heeft voor ons de 
eerste contacten gelegd in de wijk, 
waardoor we aan het gezondheids-
centrum Samen Beter konden gaan 
bouwen. De manier van werken was 
toen echt anders. Je pakte gewoon 
alles aan op een heel laagdrempelige 
manier. Nu worden er eerst allerlei 
plannen en activiteiten in abstracte 
beleidstaal gegoten, waarmee vaak 
verhuld wordt waar het om draait. Ik 
hoop dat de biografie van Piet  inzicht 
geeft in wat het van onderop werken 
echt betekent, dat  mensen vanuit 
hun behoeften zelf vorm geven aan 
activiteiten.”

Waar ga je het materiaal vandaan 
halen?
“Piet zelf heeft een uitgebreid archief 

bijgehouden. Zijn kinderen hebben 
dat overgedragen aan het stads-
archief. Daarnaast zijn er nog veel 
andere landelijke archieven die ik kan 
raadplegen. Dan heb je ook nog de 
mensen die Piet persoonlijk gekend 
hebben. Sommigen zijn al in de 
tachtig, dus ik heb niet alle tijd van 
de wereld.”

Hoe kijk je naar de huidige situatie 
in Oost?
“De overheid gaat nu opleggen aan 
mensen dat ze wat voor elkaar moe-
ten overhebben en zelf initiatieven 
moeten nemen op allerlei terreinen. 
Maar dat hebben mensen altijd al 
gedaan. Het is echter onvoldoende 
gezien en gewaardeerd. Ook niet door 
professionele instanties. De grote om-
slag in het denken moet juist bij de 
overheid zitten. Niet opleggen maar 
erkennen en waarderen wat er al is en 
dit op de juiste manier ondersteunen. 
In Oost zie je dat diverse vrijwilliger-
sinitiatieven al heel lang bestaan. 
Denk aan Trefpunt Oost, het Wijkplein 
Oost, Buurthuis De Stolp en Graafse-
wijk Noord, de Oosterhoeve. Ze pas-
sen prima in het nieuwe beleid. Maar 
toch voelen ze zich nog steeds niet als 

volwaardige partij erkend. Ik zie dat 
de huidige situatie tot diverse nieuwe 
bewegingen en initiatieven leidt. Die 
komen op mij wat chaotisch over. Er 
is geen samenbindende factor. Er is 
geen partij met voldoende status om 
initiatieven te kunnen bundelen. Er is 
zelfs een neiging tot onderlinge con-
currentie. Maar misschien is dit een 
noodzakelijke fase. Ik vind wel dat de 
gemeente en de professionele orga-
nisaties heel goed na moeten denken 
op welke manier zij de verbindende 
kracht in de wijk gaan stimuleren. 
Hier komt vast wel iets goeds uit. Al 
weet ik niet precies hoe. De wijkkrant 
en het wijkplatform hebben hier zeker 
een rol bij. De wijkkrant is de etalage 
van de wijk.”

TOT SlOT ZIET MARIET NOG WEl WAT 
THEMA’S VOOR DE WIJK EN DE WIJK-
KRANT.  
“Veel mensen zijn nog niet in beeld. 
Hoe zit het bijvoorbeeld met de 
jeugdwerkloosheid in Oost. Hoe ziet 
deze er in het dagelijkse leven uit?  De 
toenemende armoede, al die mensen 
die beroep moeten doen op de voed-
selbank? Of eenzaamheid? Er blijft 
nog genoeg te doen.” l

Project Gunbanen levert 
eerste resultaten op

VlNR: YOuRI WlADIMIROV, DAVID PuNT, BluE VIllERIuS EN GlADYS COENEN

lEES VEDER OP PAGINA 4



Op zondag 28 december 2014 was 
het zover, de officiële opening van 
het plein. De Buurttafel Graafse-
wijk Noord, Huurdersvereniging ’t 
Vinkenkampke en Wijkplatform Oost 
hebben gezamenlijk een gezel-
lig feest georganiseerd rondom 
de opening van het ‘Pimp-plein’. 
Een feest voor en met de bewoners 
van de Graafsewijk Noord. Een 
Oudjaarsfeest met activiteiten en 
muziek voor jong en oud. Iedereen 
was welkom.

r lag sneeuw: het was glib-
berig, maar de zon scheen in 
een strak blauwe lucht. Feest 
voor de Graafsewijk Noord! 

Om 14.00 uur verrichtte wethou-
der Snijders namens de gemeente 
de officiële opening . Aansluitend 
haalde hij het doek weg van ‘iets’ dat 

tegen de muur van de gymzaal was 
bevestigd. Surprise …. het doek viel 
en de nieuwe naam van het ‘Pimp-
plein’ glinsterde in de zon: ‘Paul 
Hilgersplein’. Zo zal het plein voort-
aan heten. Een blijk van waardering 
voor Paul Hilgers, de wijkmanager 
van Oost en Hintham, die zoveel doet 
en heeft gedaan voor onze Graafse-
wijk Noord. In het bijzonder voor de 
jeugd. “We hebben elkaar nodig” al-
dus Paul en wij zeggen “dat is waar”. 
Niet “U vraagt en wij draaien” nee, 

samenwerken dat is het motto. In het 
Buurthuis gingen de voetjes van de 
vloer. De kinderen en ook de jongeren 
hadden plezier: een balletje trappen 
in de gymzaal, een officiële voet-
balwedstrijd met een echte scheids. 
Gaan en knokken voor de hoofdprijs: 
een voetbal met daarop alle namen 
van de spelers van FC Den Bosch. Ook 
het springkussen, de chocomel en 
de frietjes vielen in de smaak. En hoe 
trots ben je als je het voetbalshirtje 
en een vaantje van FC Den Bosch mee 
naar huis mag nemen. Blije en vrolijke 
gezichten! Wij danken alle medeor-
ganisatoren, de vrijwilligers en de 
wijkbewoners voor hun inzet.  

Graafsewijk Noord is  een (speel)
plein rijker. Dankzij de steun en 
medewerking van de gemeente ’s-
Hertogenbosch.  l

Kinderraad 
opgericht!
Hallo! Wij zijn de Kinderraad. Dit jaar 
gaan we stukjes schrijven over wat er 
in de wijk Oost gaande is. Daarnaast 
zullen  we schrijven over wat  we 
in de wijk gaan doen en voeren we 
kinderpersburo activiteiten uit. De 
Kinderraad bestaat uit zeven kinde-
ren die allemaal van verschillende 
basisscholen uit de wijk komen, zoals 
de Aquamarijn, Oberon en het Rond-
deel.  Om deel te kunnen nemen aan 
de Kinderraad hebben wij allemaal 
een motivatie stuk geschreven over 
waarom we graag willen mee doen.  
We hopen dat jullie met veel plezier 
onze geschreven stukken zullen gaan 
lezen. Hieronder staat het stukje van 
Amy

AMY
Mijn naam is Amy van Lokven  en 
ik ben 10 jaar oud. Ik zit in groep 
7 op bassischool de Aquamarijn in 
‘s-Hertogenbosch. Ik doe mee met 
de kinderraad omdat ik het leuk en 
gezellig  vind om andere kinderen 
te ontmoeten. Ik  wil mezelf  graag 
inzetten voor de wijk Oost., verder 
vind ik het leuk dingen voor de wijk 
te bedenken en samen met andere 

kinderen dit te gaan uitvoeren

GROETJES DE KINDERRAAD 
Amy  van Lokven, Lindsay Coraij, 
Charlotte de Grauw, Tijs Bonemijer, 
Amal Aarab, Milan Ambfrose, Yara 
van Rijswijk.

Begeleider: Nisrine Khanchouf, 
Jeugd/jongerenwerker
Stagiaire: Aafke Thumann l
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bevinden zich vooral in de Randstad.
Tijdens haar opleiding miste ze een 
goede voorbereiding op het zelfstan-
dig ondernemersschap. 
In de persoon van Mieke vond ze 
een mentor, die haar op weg hielp, 
opdrachten verschafte en onder-
steunde bij het uitbreiden van haar 
eigen netwerk. Ze maakte onder meer 
een promotiefilm voor het Kom Erbij 
Festival van september 2014. Nu heeft 
ze zoveel opdrachten, dat ze als zelf-
standige aan de slag kan. Ze kan nog 
steeds een beroep doen op Mieke als 
coach. Gladys heeft haar professionele 
Nikkon camera meegenomen voor de 
gezamenlijke foto. “Want deze moet 
wel van goede kwaliteit zijn!”

DAVID
David (23)schuift wat later in het 
interview aan en vertelt trots hoe hij 
stapje voor stapje steeds meer taken 
op zich is gaan nemen als sportin-
structeur. Dit onder supervisie van 
Youri Wladimirov. “Ik ben MBO, ni-
veau twee opgeleid en dat maakt het 
moeilijk om via sollicitaties een baan 
te vinden. Via mijn vriendin hoorde ik 
van het project Gunbanen. Ik ben hier 
begonnen met trainingsschema’s te 
maken. Nu geef ik enkele groepsles-
sen, ben ik personal trainer en sta af 
en toe achter de balie. Ik houd mijn 
ogen open en kijk of alles goed gaat 
bij de mensen die hier sporten. Youri 
en ik zijn regelmatig bij elkaar gaan 
zitten om te kijken hoe het ging en 
welke nieuwe stappen ik zou kunnen 
zetten. Achter de balie staan vond ik 
wel spannend. Ik voel me nu goed 
ingewerkt. Ik doe dit werk graag. Ein-
delijk een baan die aansluit bij mijn 
opleiding. Ik wil hier graag een tijd 
blijven werken, want er zijn groeimo-
gelijkheden genoeg. Misschien ga ik 
mij wel specialiseren in gevechtssport. 

Youri Wladimirov vertelt eerlijk dat 
zonder het project Gunbanen David 
weinig kans had gehad op een baan. 
“Wij krijgen tientallen stageverzoe-
ken. Ook bij sollicitaties zou hij het 
waarschijnlijk hebben afgelegd tegen 
hoger opgeleide kandidaten. Ik had 
echter vertrouwen in Mieke en stond 
open voor een andere aanpak. Als 
sportschool Wladimirov willen we 
onze betrokkenheid bij de wijk laten 
zien en iets betekenen voor werkloze 
jongeren. Het gaat bij ons om meer 
dan geld verdienen alleen en daarmee 
willen we ons onderscheiden. Wij 
moeten het als sportschool van de 
gunfactor hebben want de concur-
rentie is moordend. Het mes snijdt aan 
twee kanten. We bieden een werk-
loze een mooie kans en hebben zelf 
de gelegenheid om te kijken of deze 
persoon een geschikte werknemer is, 
wanneer er een vacature vrijkomt. Bo-
vendien krijg je dubbel gemotiveerde 
mensen binnen.”

Voor deze drie jongeren is het duide-
lijk dat zij via dit traject meer kansen 
hebben gekregen. Het is hen van 
harte gegund. Er zijn plannen om met 
deze aanpak ook in andere wijken te 
starten.l
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JuDO
De afgelopen periode hebben alle 
groepen 3/4 van de basisscholen 
in Oost, tijdens de gymles judoles 
gehad van judovereniging Jijuba. Op 
dinsdagmiddag 10 februari zal er in 
de sportzaal aan de Rijnstraat een ju-
doclinic georganiseerd worden waar 
alle scholen aan deelnemen. De clinic 
is onder schooltijd en zal gegeven 
worden door een Nederlandse judoka! 
Ouders van de deelnemende kinderen 
zijn deze ochtend van harte welkom 
om te komen kijken. Meer informatie 
komt via de gymdocent. 

GYMPluS
Extra gymmen en oefenen in kleine 
groepjes; wie wil dat nou niet!!
Op woensdag 4 februari start de 
tweede lessenserie van Gymplus. 
Kinderen die hebben deelgeno-
men aan de eerste serie zullen weer 
uitgenodigd worden voor de tweede 
serie. Daarnaast zullen er ook nieuwe 
kinderen worden uitgenodigd om 
deel te nemen.

CIRCulATIEVOllEYBAlTOERNOOI
Op woensdag 11 februari wordt er voor 
alle groepen 7 van de basisscholen 
in Oost het jaarlijkse circulatievol-
leybaltoernooi georganiseerd. Tijdens 
deze ochtend worden de kinderen van 
verschillende scholen gemixt in teams. 
De verschillende teams spelen tegen 

elkaar en uiteindelijk zal een spannen-
de finale de winnaar onthullen. Tijdens 
deze ochtend hebben wij hulpouders 
nodig als begeleiders van de teams. 
Geef je als ouder tegen die tijd op als 
hulpouder bij de gymdocent. 

SOCIAl RETuRNDAG
Op woensdagmiddag 11 februari zijn 
kinderen van groep 7 en 8 uit heel 
Oost welkom in het Sportiom. Er wordt 
gratis een ontzettend tof program-
maaangeboden.
Allereerst kiezen de kinderen een 
clinic waaraan zij willen deelnemen.
l Clinic 1: IJshockey onder 
        begeleiding van Red Eagles
l Clinic 2: Basketballen olv SPM 
l Clinic 3: Streetdance (oid) 
        met instructeur

l Clinic 4: Zaalvoetbal 
        (met FC den Bosch bijv)
l Clinic 5: BMX
Hierna kunnen de kinderen kiezen om 
1 uur te gaan zwemmen of schaatsen
En als laatste krijgen ze frietjes met 
een snack.
lET OP! De kinderen krijgen via de 
gymdocent een inschrijfformulier!

NATIONAlE SPORTWEEK
Van 13 t/m 17 april het is weer de 
Nationale Sportweek, de Koningspe-
len zijn op vrijdag 24 april. Deze week 
zal in het teken staan van bewegen/
gezondheid/sporten en spelen. 
Kinderen kunnen zich tegen die tijd 
opgeven voor verschillende 
activiteiten. l 

p basisschool Oberon 
hadden we deze Kerst een 
bijzonder goed doel. De op-
brengst van onze Kerstmarkt 

zou deze keer naar de Bossche Kin-
derkerst gaan. Dit hield in dat minder 
bedeelde kinderen in Den Bosch van 
deze opbrengst een Kerstcadeautje en 
een leuke middag zouden krijgen.
De organisatie van dit hele gebeuren 
lag bijna volledig in handen van de 
oudergeleding van de Kerstcommis-
sie. Al weken van tevoren waren zij 
druk met spullen inzamelen, sorteren 
en inpakken voor deze kinderen en 
we hebben ook verschillende donaties 
ontvangen. De kinderen van Oberon 
hebben kerstwerkjes gemaakt die we 

hebben verkocht op de Kerstmarkt. 
Daarnaast hebben zij lege flessen 
verzameld voor het statiegeld. Deze 
opbrengsten kwamen geheel ten 
goede aan de Bossche Kinderkerst. 
De ouders hebben een speciale mid-
dag georganiseerd voor de kinderen 
met hun ouders op 22 december in de 
aula van onze school. Hierbij kregen 
zij verschillende cadeautjes zoals 
speelgoed, knuffels en kleding. 
Er waren verschillende activitei-
ten, zoals cupcakes versieren, een 
springkussen, een gezonde traktatie 
maken en sjoelen. Voor de ouders 
was er natuurlijk ook een hapje en 
een drankje. Iedereen heeft zich 
ontzettend vermaakt en de gezinnen 

gingen voldaan weer naar huis.
Het was een groot succes en dit heb-
ben we bijna geheel te danken aan 
deze vier enthousiaste ouders! lHallo allemaal!

 
Ik ben Tess van Houtum, twaalf 
jaar oud en de nieuwe jeugdre-
dactrice van de wijkkrant. Het 
komende jaar ga ik jullie meer 
vertellen over verschillende 
locaties en activiteiten in de wijk 
Oost, die voor zowel jongeren als 
ouderen worden georganiseerd. 
Ik vind het erg leuk dat ik dit mag 
gaan doen. 

oor deze wijkkrant ben 
ik in Buurthuis Graafse-
wijk Noord geweest. Dit 
buurthuis draait geheel op 

vrijwilligers en er worden diverse 
activiteiten georganiseerd voor 
de jeugd.  Ik ben gaan kijken op 
9 januari bij de nieuwjaarsdisco. 
Het thema  nieuwjaar was er echt! 
Oliebollen en glitter, de zaal was 
echt mooi versierd! Er werd goede 
muziek gedraaid  Er was een enor-
me opkomst, zeker wel  negentig 
kinderen. Tussendoor werden er ook 
diverse spellen gedaan zoals na-
tuurlijk de stoelendans. De winnaars 
kregen een leuke prijs. Het was een 
geslaagde avond. Ik vond het erg 
leuk. Ik raad het aan een keertje 
te komen kijken! Tot de volgende 
wijkkrant, dan weer vanuit een 
andere locatie in onze wijk.

P.S. heb je ideeën laat het me weten 
via de wijkkrant! l

Kerstmis op basisschool Oberon

O

Opening Pimp-plein Elzenstraat/lucas van leijdenstraat
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www.yogapuurenhelder.nl
In een mooie en lichte yogaruimte 
aan de van Broeckhovenlaan 4R 
in Den Bosch- Oost, tegenover het 
IJzeren Kind, heeft Martina Kup-
pler al 14 jaar haar yogapraktijk. 
Wanneer je er langs komt valt het 
frisgroene naambord met ‘Yoga 
Puur en Helder’ op. 

Martina heeft een opleiding Iyengar-
Yoga, een vorm van Hatha Yoga. Ze 
geeft al zeventien jaar les en is dus 
een ervaren docente. Bij Iyengar 
yoga maak je gebruik van hulpmid-
delen zoals stoelen, blokjes, riemen 
en rollen. Dit maakt deze vorm van 
yoga geschikt voor iedereen: jong of 
op leeftijd, beginner of gevorderde, 
lenig of niet lenig. De oefeningen 
hebben als doel om kracht, uit-
houdingsvermogen en een correcte 
lichaamshouding te ontwikkelen. Ze 
helpen vooral om je lichaam te laten 
ontspannen. Hierdoor komt er meer 
balans tussen lichaam en geest. Het 
ontbreken van deze balans zorgt  

bijvoorbeeld voor rug-nek- en 
schouderklachten. Iyengar yoga kent 
veel speciale oefeningen waarmee 
je dit soort klachten met hulp van 
een vakbekwame leraar zelf kunt 
aanpakken. Tijdens de lessen gaat 
iedereen op zijn of haar eigen manier 
vooruit. Het enige wat je nodig hebt 
is de bereidheid om je open te stellen 
voor je eigen lichaam. 
Ook geduld en doorzettingsver-
mogen helpen je. Er bestaat geen 
competitie tijdens de lessen van 
Martina. Je leert het af om je te ver-
gelijken met anderen. Je gaat zonder 
jezelf te hoeven forceren steeds meer 
je eigen lichaam ervaren en voelen. 
Langzaam wordt je soepeler of krijg 
je minder last van bepaalde lichame-
lijke klachten. Dit alles gestimuleerd 
door de persoonlijke aandacht van 

Martina, haar zorgvuldigheid en 
respect voor ieders mogelijkheden.
Veel cursisten komen uit de 
directe omgeving. Sommigen volgen 
de lessen al jaren. Steeds blijkt er 
genoeg te zijn om te oefenen. Yoga 
is nu eenmaal geen kwestie van 
snel een paar lesjes en dan hup! een 
resultaat. Het is een gestaag proces. 
Bevalt dit je, dan wordt de yogales 
een moment in de week, dat je niet 
meer kunt missen. 

Wil je kennismaken met yoga en 
Martina?
Je kunt een gratis proefles volgen. 
Kijk voor meer informatie op de web-
site www.yogapuurenhelder  of bel 
Martina 073-6138888/ 06-19810714 l
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Dezelfde naam 
staat op de 
verpakking maar 
toch ziet het 
geneesmiddel er 
heel anders uit. 
Eerst witte ronde 
tabletten in een doordrukstrip en nu 
ovale roze tabletten in een potje. 

Soortgelijke veranderingen 
kunnen regelmatig voor-
komen in uw chronische 
geneesmiddelen. 

WAAROM DEZE WIJZIGINGEN? 
Veel zorgverzekeraars maken ge-
bruik van een voorkeursbeleid. Een 
andere naam voor het voorkeursbe-
leid is het preferentiebeleid. In dit 
beleid staan de voorkeursmerken 
per geneesmiddel genoteerd. De 
zorgverzekeraar vergoedt alleen 
dit merk van het geneesmiddel. De 
voorkeursmerken die uw zorgver-
zekeraar hanteert staan vast. Soms 
wijzigt deze voorkeurslijst en moet 
er een ander voorkeursmerk worden 
verstrekt. Omdat wij ons aan deze 
voorkeursmerken moeten houden 
kan de verpakking en dus ook het 
uiterlijk van uw geneesmiddelen in 
2015 veranderen. 

uITZONDERINGEN
Alleen bij hoge uitzondering kan 
er van het voorkeursmerk worden 
afgeweken. Een eis van de zorgver-
zekeraar is dat het voorkeursmerk 
tenminste gedurende twee weken 
is uitgeprobeerd. Wanneer in deze 
periode bijvoorbeeld blijkt dat u 
allergische reageert op een vul- 
of hulpstof in het voorkeursmerk 
komt u in aanmerking voor deze 
uitzonderingsregeling. In deze situ-
atie is er sprake van een medische 
noodzaak. Alleen uw arts kan deze 
medische noodzaak kenbaar maken 
op het recept om voor vergoeding 
in aanmerking te komen. Wanneer 
het recept niet aan bovengenoemde 
eisen voldoet moet de apotheek 

alsnog het 
voorkeurs-
merk afleve-
ren. 

ROl VAN DE APOTHEEK
De apotheek heeft over vergoe-
dingen en voorkeursmerken geen 
inspraak. Onze rol is het begeleiden 
van patiënten bij juist genees-
middel gebruik . Wanneer er een 
verandering in het uiterlijk en/
of de verpakking optreedt van uw 
geneesmiddel, zullen wij dit naar u 
communiceren. Tijdens het afleve-
ren van het geneesmiddel aan de 
balie zullen we dit met u bespreken. 

WAT KuNT u ZElF DOEN?
Door wijzigingen in het uiterlijk en 
de verpakking van uw dagelijkse 
geneesmiddelen kan er behoor-
lijk wat verwarring ontstaan.  Het 
is daarom belangrijk dat u altijd 
goed inzicht blijft houden in uw 
eigen geneesmiddelen.  Controleer 
altijd de naam en de sterkte van het 
geneesmiddel op de verpakking  en 
ga niet blindelings uit van de vorm 
of kleur van een tablet. Dit om te 
voorkomen dat u geneesmiddelen 
dubbel gaat gebruiken.  

VRAGEN OF TWIJFElS?
Heeft u vragen over de veranderin-
gen aan uw geneesmiddelen? Of 
heeft u uw twijfels bij het gebruik 
van uw geneesmiddelen in een 
nieuw jasje? Maak dit dan kenbaar 
bij de apotheek zodat u dit samen 
met de apotheker kunt bespreken. 
Samen zorgen we er voor dat uw 
geneesmiddelen op de juiste manier 
gebruikt worden. Wilt u graag 
weten welke voorkeursmerken uw 
zorgverzekeraar hanteert? Neem in 
dit geval contact op met uw zorg-
verzekeraar of kijk op de website 
van uw zorgverzekeraar. 

Joost van Roosmalen, apotheker 
Apotheek Cleij l

S

Veranderingen in het uiterlijk en de 
verpakking van uw geneesmiddelen?ist  u dat uit hersen-

onderzoek is gebleken 
dat twee volle glazen 
water extra drinken en 

minder eten helpt om de overdracht 
in de hersenen te verbeteren? 

Dit en nog veel meer tips krijgt u 
bij de hersengymnastiek. We doen 
van alles om fit en gezond te blij-
ven, maar we vergeten vaak onze 
hersenen. Vooral ons brein kan wat 
fitnesstraining gebruiken. Iedereen 
die ouder wordt, vergeet wel eens 
iets. Daar kun je niets aan doen. Het 
gaat meestal om namen, afspraken, 
of het niet kunnen vinden van de 

sleutels. Op een ander tijdstip weten 
we het meestal weer. Deze vergeet-
achtigheid is lastig, maar normaal. 
Door het prikkelen van uw lange en 
korte termijn geheugen en concentra-
tie prikkelen we de actieve delen van 
de hersenen. 

We gaan wekelijks aan de slag met 
verschillende oefeningen om het 
geheugen fris te houden. Dit doen we 
met behulp van spel en oefeningen. 
U leert geheugensteuntjes en tips om 
beter te concentreren en te onthou-
den. De hersengymnastiek is voor ie-
dereen toegankelijk. Kosten €1,50 per 
keer. Hiervoor is een strippenkaart bij 

de receptie van Park Eemwijk te koop. 
Iedere vrijdag van 14.15 uur tot 15.15 
uur in de ontmoetingsruimte van Park 
Eemwijk.

Contactpersoon: 
Jacqueline Cornelissen 
073-8228709 of 06-11434819 
j.cornelissen@vanneynsel.nl l
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Yoga Puur en Helder

Op dinsdag 2 december hebben we 
een Sinterklaasmiddag gehad, zoals 
altijd in de kantine van BVV. Ook 
hebben we een geldelijke bijdrage 
gekregen van BVV Sport promotie 
en sponsors. Wij willen BVV Sport-
promotie en sponsors heel hartelijk 
danken voor deze bijdrage, mede 
namens de gasten. 

it is geheel ten goede ge-
komen aan onze gasten, we 
hebben voor iedereen een 
cadeautje kunnen kopen. 

Daarnaast hebben we een kleinere 
eigen bijdrage kunnen vragen. De 
gasten waren allemaal heel verrast, 
zij hadden weer eens een Sinterklaas-
middag.
Het etentje van 11 december 2014 
werd aangeboden door de Jumbo. 
Onze vrijwilligers hebben van alle 
producten een diner gekookt. Het 
was een geslaagde avond. Het eten 
was heerlijk en er was voldoende te 
drinken, Het diner werd gehouden in 
het Trefpunt.
Op 6 Januari 2015, hebben we in de 

kantine van BVV een Nieuwjaarsre-
ceptie gehad. Dit  met lekker eten 
en drinken en gezellige gesprekken. 
Ook hierover waren de gasten goed te 
spreken. Via de Riki Stichting hebben 
we kaarten gekregen om met gasten 
gratis te gaan eten in Resto van Harte. 
Dit kan tot 30 April.
Verder zoeken we nog verpleeg-
kundigen, die bij onze activiteiten 
aanwezig kunnen zijn.

Heeft u interesse of wil u hierover 
informatie, dan mag  u contact opne-
men met:

Ria de Kock 073-6142600 of 
Jeanne van Teeffelen 073-6138936 l

Hersengymnastiek  op Park Eemwijk

W

Nieuws van de Zonnebloem

D



 
 Autorijschool Coenen

In februari start een huiskamer 
voor ouderen. Heeft u behoefte aan 
een plek, waar u onder de mensen 
bent en toch rustig een krantje kunt 
lezen, een kopje koffie kunt 
drinken of een praatje kunt maken, 
komt u dan gerust eens langs in 
onze nieuwe ruimte. 

Op werkdagen zijn we 
geopend van 9 tot 16 uur, 
op zondag van 12 tot 16 
uur, op zaterdagen hebben 

we wisselende openingstijden. Wij 
verkopen koffie, thee, ranja of diksap, 
en ook versnaperingen zoals koek of 
chips. Voor vers gelegde eitjes kunt 
u ook bij ons terecht. Nu het weer 
beter weer wordt, is het wellicht wat 
aantrekkelijker om u op te geven als 
nieuwe weekendvrijwilliger. 

Als u ons team wilt komen versterken, 
bent u 1x per maand aan de beurt om 
te voeren, samen met een collega-
vrijwilliger. Dat duurt ongeveer 2 a 
2,5 uur. U kunt uw kinderen natuur-
lijk meebrengen. 
Ook voor de doordeweekse dagen 
kunnen wij altijd nog vrijwilligers 
gebruiken.

ONZE ACTIVITEITEN
Nl-Doet:
gezamenlijk klussen, 
op 21 maart.

Zwerfvuil-dag: samen de buurt 
opschonen, op 28 maart, opbrengst 
voor de boerderij.

Paaseieren zoeken: 
tweede paasdag 6 april.

Oosterplasweekend: 
op 29, 30 en 31 mei.

Heeft u nog speelgoed over ( zowel 
voor binnen als voor buiten) dat ver-
koopbaar is en waar u geen bestem-
ming voor heeft, dan kunt u dat aan 
ons te schenken. Wij willen rond de 
zomer een speelgoedbeurs organise-
ren om de kas te spekken. 

Graag tot ziens op kinderboerderij / 
zorgboerderij Oosterhoeve op de 
hoek van de Dommelstraat en de IJs-
selsingel, DIT JAAR REEDS 40 JAAR!
Tel. 0623910121, 
oosterhoeve@gmail.com l 
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oor de eerste keer heeft  het 
Trefpunt Team twee grote 
evenementen georgani-

seerd. Op 26 november was dat het 
Sinterklaasfeest en op 21 december 
de Kerst-Inn. Beide evenementen zijn 
geslaagd. Bij het Sinterklaasfeest, wat 
we speciaal voor de minder draag-
krachtigen hebben  georganiseerd, 
was de opkomst groot. Zowel de kin-
deren als de ouders hebben met volle 
teugen kunnen genieten van een 
zeer ontspannen sfeer vol cadeautjes 
en muziek. Ook de echte Sinterklaas 
met zijn Pieten gaven door hun 
aanwezigheid extra sfeer en plezier 
voor de kinderen. We mochten veel 
Nederlandse en Marokkaanse families 
verwelkomen. Die keken met plezier 
naar hun kinderen die zich erg thuis 
voelden op dit typisch Nederlandse 
feest.Op 21 december haalde het Tref-
punt Team alles uit de kast voor de 

Kerst-Inn. DJ Ricardo van R&D Music 
and Events verzorgde de muzikale 
omlijsting. Om 16.15 uur werd dat nog 
versterkt door de aanwezigheid van 
zanger Frank van Amstel. Het werd 
heel gezellig en zowel de aanwezigen 
als de DJ en de zanger hadden veel 
plezier in hun optreden. 
We vinden het jammer dat bewoners 
van onze wijk wel veel klagen dat er 
nooit iets georganiseerd wordt maar 

niet komen wanneer er wél iets voor 
hen georganiseerd wordt. Ondanks 
de geringe opkomst bij de Kerst-
Inn kijken we goed terug op onze 
evenementen. We hopen dat we bij 
volgende gelegenheden de opkomst 
vanuit de wijk groter zal zijn.
Blijft u daarvoor de activiteitenpagina 
van deze wijkkrant en onze Facebook 
pagina volgen. 
Bij deze doen we ook een oproep aan 

wijkbewoners om zich als vrijwilliger 
aan te melden voor de organisatie 
van verschillende  evenementen. In-
teresse? Meld u aan bij Trefpunt Oost, 
van Broeckhovenlaan 4a   5213 HX    
tel:. 06 46 76 81 17   of via email tref-
puntoost@gmail.com  of via facebook  
trefpuntoostshertogenbosch

Graag tot ziens
Het Trefpunt Team l
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Geslaagde 
feestevenementen 
Trefpunt Oost

De Graafse Hof is een buurttuin 
voor iedereen die de buurt woont 
van het van Roosmalenplein. De 
grond is beschikbaar gesteld door 
woningcoöperatie Zayaz. 

In 2014 bestond de Graafse Hof 
vijf jaar en dat was aanleiding 
om de entree van de hof te gaan 
verfraaien. Jan Versteegde, een 

kunstenaar die tijdelijk een mobiele 
werkplaats op de nabijgelegen akker 
had, ontwierp en maakte daarvoor 
een prachtige poort. De poort is gro-
tendeels gemaakt van oud ijzer, door 
Jan Versteegde vakkundig aan elkaar 
gelast. Alles aan deze poort is met de 
hand gemaakt en hier zijn heel wat 
uren in gaan zitten. De mensen van 
de Graafse Hof zijn er heel blij mee. 
Ze zijn supertrots op Jan die dit stukje 
vakmanschap heeft afgeleverd. 
Daarnaast heeft de Graafse Hof een 
nieuw informatiebord. Door een 
bijzondere constructie is het mogelijk 
om recente informatie in het bord te 
plaatsen. Dit kunstwerk is ontworpen 
door Sara Moazzami en door Etienne 
Timmermans gemaakt. Voor het bord 
is een beroep gedaan op BIG geld. 
Daardoor kon het plan gerealiseerd 
worden. l

Activiteiten OosterhoeveFraaie poort voor Graafse Hof

Jan Cools van autorijschool Coenen 
heeft hart voor zijn rijschool en 
leerlingen. Al vijftien jaar bege-
leidt hij, samen met vier collega’s, 
mensen die auto willen leren 
rijden. “We vinden het belangrijk 
dat mensen met plezier auto rijden 
en het daadwerkelijk kunnen. Dat 
is ook het plezier in het vak, dat je 
mensen begeleidt in zelfstandig-
heid en vertrouwen in het auto-
rijden. Autorijden maakt mensen 
zelfstandiger: bijvoorbeeld voor 
werk, bezoek aan vrienden en 
familie, eigen huishouden zoals 
boodschappen doen. Het is heel 
erg leuk om door de autorijlessen 
daaraan bij te dragen.”
 
“Vertrouwen en zelfstandigheid in 
autorijden vindt al plaats tijdens het 
leren autorijden zelf.  Elke leerling 
krijgt bij ons de lesmethode in een 
boek, waarin de opbouw van de 
lessen beschreven staat. Zo weten zij 
wat er in de lessen aan de orde komt. 
We leveren maatwerk in onze bege-

leiding. Rijlessen moeten aansluiten 
bij ieders wens en ieders kunnen. 
Tegelijk zijn we duidelijk in wat au-
torijden inhoudt. Het gaat niet alleen 
om het bedienen van de auto zelf 
maar vooral hoe je veilig reageert op 
uiteenlopende verkeerssituaties. We 
hebben daarom geen vaste routes 
die we oefenen. Tijdens de lessen 
blijkt waar iemand meer of min-
der moeite mee heeft en daar gaan 
we mee aan de slag. Heeft iemand 
moeite met de snelweg? Dan gaan 
we dat extra oefenen. Heeft iemand 
moeite met drukke verkeerssituaties 
of een minder reactievermogen? 
Dan hebben we daar extra aandacht 
voor. Gelukkig zijn we niet gebonden 
aan een maximum aantal kilometers 
per les. Tijdens een les van zestig 
minuten wordt er ook zestig minuten 
auto gereden.“
“Wanneer men dat wenst ga ik vóór 
de lessen op kennismakingsbezoek. 
Ik geef dan uitleg over onze aanpak. 
Als men te maken heeft met een 
CBR rijtest of een verklaring in moet 

vullen van het CBR, geef ik uitleg 
en help hen daarbij. Want soms 
ziet men op tegen het autorijden. 
Bijvoorbeeld als er een CBR rijtest 
gedaan moet worden of bij faalangst 
of als men bekend is met problemen 
vanuit autisme of ADHD. Ik heb me 
gespecialiseerd in de begeleiding 
van deze mensen. Ik sluit met mijn 
manier van lesgeven aan bij wat men 
nodig heeft om vertrouwen te ont-
wikkelen en gemotiveerd te worden 
om ook echt auto te leren rijden. 
Ik merk zelf dat het vertrouwen in 
daadwerkelijk veilig auto kunnen 
rijden ook heel belangrijk is voor 
ouders of kinderen van ouderen.” 
“Leerlingen moeten met plezier in de 
auto stappen. Voor ons is het nood-
zakelijk dat leerlingen weten waar 
ze in vooruit gegaan zijn. Daarom 
nemen we tussendoor toetsen af. 
Deze toets wordt eenmalig door een 
andere instructeur van onze rijschool 
afgenomen. Dan worden de gemaak-
te verbeteringen ook bevestigd. 
Tegelijk is het een mooie manier om 

te wennen aan het rijexamen waarbij 
leerlingen een CBR examinator naast 
zich in de auto krijgen. Voor onze 
rijschool is het een manier om elkaar 
als instructeurs te blijven toetsen op 
kwaliteit. 
“Vertrouwen in autorijden betekent 
zicht hebben op je leerpunten zijn 
en weten hoever je gevorderd bent. 
Dat stimuleren we met de lesmethode 
waarin een overzicht staat van zaken 
die tijdens de lessen geoefend wor-
den. Daarin houden we de gemaakte 

stappen en vorderingen bij. Zo is het 
duidelijk wat men nog gaat leren. 
Hoe men dat het beste leert is voor 
iedereen anders. Wij passen ons 
daarop aan.”
“Dat is voor mij ook het plezier in het 
vak. Ik ontmoet verschillende men-
sen met hun eigen wens en achter-
grond. Ik vind het een uitdaging om 
mijn begeleiding daar steeds op aan 
te passen. Zien dat mijn leerlingen 
vorderingen maken en dat zij dat 
zelf ook ervaren.”  l
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Buurthuis Graafsewijk Noord  Activiteiten

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

  MAANDAG                                                                       
09:30 -12:00 Open inloop                            
10: 00 -12:00 Fotogroep                               
10:00 -12:00   Tuinieren                                  
10:30 -12:00 Bloemschikken                       
13:00 -15:30     Handenarbeid                         
18:30- 21:30     Sporten                                                                                                      
 

  DINSDAG
10:00 -10:45    Chi Neng Qigong
10:00 -12:00    Schilderen                                
11:00 -12:30     Fitness
12:00              Lunch                                       
13:00 -14:00    Wandelen                                
13:00 -15:30    Toneel                                      
13:30 -15:30    Handenarbeid  
 

  WOENSDAG
 09:30 -12:00 Open inloop                             
10:00 -12:00    Breien/haken                          
11:00 -12:30    Fitness 
 12:00               Lunch                                        
13:30 -15:30    Kienen/bingo
13:30 -17:00    Perron Oost: 
 allerlei activiteiten
 

   DONDERDAG   
 09:30 -12:00  Open inloop                             
 10:00 -12:00   Kaarten maken   
11:00 -12:30    Fitness                                       
12:00                Warme maaltijd
13:00 -15:30    Kaarten en 
 spelletjes
13:00-15:30      Handenarbeid

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

                                                                               
Adres: Lucas van Leijdenstraat 27

 lOSSE WEEKENDACTIVITEITEN 
Februari
Vrijdag  6 februari
Kaarten Inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag 7 februari   
Carnavalsknutselen* 
10.30 – 12.00 uur 
Vrijdag  13 februari  
Carnavalsdisco 15.00 – 17.00 uur
Vrijdag 13 februari  
Carnavalsopwérmer
20.00 -  00.30 uur
Zaterdag 14 februari  
Familiecarnaval 13.11 – 17.11 uur
Zaterdag 28 februari  
Hans en Rinydag* 10.30 – 12.00 uur
(alleen voor jongens)

Maart:
Vrijdag  6 maart  
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 13 maart 
Kinderdisco 18.30 – 20.00 uur
Woensdag 18 maart  
Paasknutselen Volw*
20.00 – 22.00 uur
Zondag 21 maart  
Rommelmarkt 11.00 – 15.00 uur

April:
Vrijdag 3 april   
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag  10 april   
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u

Zaterdag 25 april 
Oranjebal 20.00 – 00.30 u
Maandag 27 april  
Koningsdag* 09.00 – 12.00 u
* voor deze activiteiten dien je je 
vooraf op te geven bij: Anja Bau-
doin, 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 12 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u 
Kinderdansgroep 4 t/m 6 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u 
Tienerdansgroep 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:
Maandag 13.00u – 14.00u Gym 

Maandag 14.00u – 15.00u Gym 
Dinsdag 11.00u – 12.00u Yoga 
Donderdag 09.30u – 10.30u Gym
Donderdag 10.30u – 11.30u Gym

Deze lessen zijn speciaal gericht op:
- het soepel houden van de ge-
wrichten
- de coördinatie van lichaam en 
geest
- het reactievermogen
- de concentratie
- oefeningen belangrijk voor het 
ADL (algemeen dagelijks leven). 
Onder het motto: Wel proberen, niet 
forceren.

Yoga voor ouderen.
Door het beoefenen van yoga houdt 
u het lichaam en de geest wakker, 
gezond en fit en het zorgt voor de 
nodige ontspanning. 
In veel gevallen kunt u een deel van 
uw contributiekosten terug ontvan-
gen via uw ziektekostenverzekering. 
Als uw inkomen niet hoger is dan 
110% van de bijstandsnorm, komt u 
eventueel in aanmerking voor bij-
zondere bijstand. Binnen de groe-
pen zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het servicepunt Sport 
en Bewegen  073: 615 97 77

Carnaval 
Vrijdag 13 februari:
Carnavalsdisco:
Gezellig vanuit school even carnaval 
vieren m.m.v. Discotheek El Loco 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Vrijdag  13 februari:
Carnavalsopwérmer:
Gezellige avond voor jong en oud 
met diverse artiesten m.m.v. 
Discotheek El Loco
Tijd: 20.00 – 00.30 uur

Zaterdag 14 februari:
Familiecarnaval:
Een gezellige middag voor het hele 
gezin met o.a. diverse spelletjes 
voor de kinderen, aparte kinderhoek 
en smincken. De muziek deze mid-
dag wordt verzorgd door discotheek 
EL Loco en Carnavalsvereniging 
Genôten.
Tijd: 13.11 – 17.11 uur

Rommelmarkt 
Op zondag 22 maart a.s. organiseert 
Werkgroep Graafsewijk Noord weer 
een rommelmarkt binnen. De rom-
melmarkt is van 11.00 – 15.00 uur. 
De entree bedraagt € 0.50 vanaf 16 
jaar. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan het vrijwillige jeugd- en 
jongerenwerk in de Graafsewijk 
Noord. l

 Activiteiten Park Eemwijk   
Wekelijkse activiteiten: 
Maandag 10.00 uur -11.30    
Rikken tot Rummikub 
Ontmoeten en gezellig een praatje 
maken of en een spelletje.met ande-
ren, jokeren, rikken, rummikub
Loop gerust binnen en schuif aan. 
Kosten 1,50 euro 

Dinsdag 14.00 uur -16.00     
Bach tot Beatles
Op deze muzikale middag kan iedere 
muzieksoort voorbij komen. Samen 
genieten van de muziek In DVD of CD 
vorm. Kosten 1,50 euro  

Woensdag 14.00 uur - 16.00 
Boccia 
 Boccia is een officiële sport wat het 
meest lijkt op jeu de boules. 
In deze vorm speel je zittend en bin-
nen. Kosten 1,50 euro 
Ivm beperkte aantal deelnemers 
vooraf opgeven bij Maurizio  Atzeni

Donderdag 10.00 uur -11.30 
Reizen tot recreatie (start vanaf 18 
december) op deze ochtend kunt u 
verrast worden met een documen-
taire over de natuur, cultuur, maar 
ook een romantische film. 
Kosten 1,50 euro 

Donderdag 10.45 uur -11.45 
Wandel je Fit begeleidt door des-
kundige op het gebied van meer 
bewegen voor ouderen. U wandelt 

afhankelijk van u kunnen een grote 
of kleinere afstand. Informatie bij
Maurizio  Atzeni 

Vrijdag 10.00 uur -11.30       
Beitel tot Breien en Rikken tot 
Rummikub    
Zin om glas te schilderen, aquarel-
leren of mandela’s te kleuren?        
We maken het mogelijk. Ook worden 
iedere vrijdag workshops aangebo-
den.

Vrijdag 14.15 uur – 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  Ivm beperkte aantal deelne-
mers vooraf opgeven bij  Jacqueline 
Cornelissen

Workshops 
Mozaïek 
Maak een kleurrijk kunstwerk van 
gekleurde stukjes steen. De workshop 
duurt minimaal drie vrijdagen van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Op vrijdag 23, 
30 januari en 6 februari. Volgende 
workshop is op vrijdag 10,17 en 24 
april
Kosten voor deze drie ochtenden 
15,00 euro incl. kopje koffie. Opgeven 
bij de receptie.

Sieraden maken
Een armbandje en ketting van 
verschillende kralen. Op vrijdag 20 
februari van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Kosten 7,50 euro incl. kopje koffie. 
Opgeven bij de receptie.  

Zijdeschilderen
Een sjaal schilderen met verschillende 
kleuren en effecten. De workshop be-
staat uit twee vrijdagen op vrijdag 13 
maart  en vrijdag 20 maart van 10.00  
tot 11.30 uur.
Kosten voor twee vrijdagen 12,50 
euro incl. kopje koffie. Opgeven bij 
de receptie.

Paasstuk maken : Breng de lente in 
huis met een mooi paasstuk.
We leren u een mooi paas stuk te 
maken van takken en verse bloe-
men. Vrijdag 27 maart en vrijdag 3 
april Kosten 10,00 euro per keer. incl. 
Kopje koffie

Opgeven en informatie : graag 
voor alle workshops opgeven bij de 
receptie van Park Eemwijk, Eem-
weg 114, 5215HR ‘s-Hertogenbosch 
073-8228700 of voor informatie bij 
Jacqueline Cornelissen j.cornelissen@
vanneynsel.nl

Bingo
Maandelijks wordt er een gezellige 
bingomiddag gehouden met leuke 
prijzen op Park Eemwijk. De Bingo 

is voor iedereen toegankelijk. Ook 
als het wat minder goed gaat om 
zelfstandig de Bingo te spelen bent 
u van harte welkom. De vrijwilligers 
staan voor u klaar.
Op maandagmiddag 23 maart, 20 
april, 25 mei, 22 juni  13.30 -16.00 
uur. 

Sociëteit
Deze middag is voor iedereen die 
het gezellig vindt om anderen te ont-
moeten 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 be-
woners uit Den Bosch zijn van harte 
welkom. Deze middag, iedere tweede 
donderdag van de maand begint om 
half drie en eindigt ongeveer om half 
zeven. 

De eerstvolgende data van de 
sociëteit zijn: 
12 februari
12 maart
9 april 
14 mei 
11 juni
U kunt zich vooraf opgeven bij de 
receptie van Park Eemwijk. l

Ouderkamers:
Oberon: maandagochtend, een keer 
in de maand thema’s  bespreken met 
ouders van de school en uit de wijk.
Het Rondeel: een keer per week op 
dinsdagochtend gastvrouw: moeder 
van school. Koffie en thee staat in alle 
twee de scholen klaar.

Moeder knutsel groep:

Het Rondeel: elke maandagochtend 
knutselen met moeders,  kinderen die 
nog niet op school zitten mogen mee 
komen. Loop eens binnen, maak wat 
je leuk vindt. Materiaal is aanwe-
zig en natuurlijk staat de koffie en 

thee staat hier ook klaar. Komen er 
genoeg kinderen, dan wordt er voor 
kinderopvang gezorgd.

Dreumesgroep:
Eind januari op woensdagochtend 
start er een dreumesgroep in de BBS 
aan de Aa. Moeder en dreumes ko-

men in contact met andere moeders 
die kindjes in de zelfde leeftijd heb-
ben en kunnen elkaars ervaringen 
delen. Dan gaan we knutselen, eten 
fruit, wat jezelf mee brengt, zingen 
samen liedjes als afsluiting. 
Een hele leuke gezellige bijeenkomst.

Dit zo’n beetje waar we mee 
starten in 2015. 
Heb je vragen bel gerust naar: 
Mieke Reijner 06-50459340. l

Activiteiten Divers binnen basisscholen
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je Wel
In deze wijkkrant starten we onze tweede nieuwe rubriek onder de naam: 
‘Dank je wel’. In deze rubriek gaan we wijkbewoners in het zonnetje zet-
ten. Waarom? Omdat ze het verdienen. Bijvoorbeeld omdat ze iemand 
helpen met boodschappen, altijd klaar staan met een vriendelijk woord, 
oog en oor hebben voor hun buren en de wijk, omdat ze….nou ja, vul 
maar aan. Er kunnen zoveel redenen zijn waarom je blij bent met wat 
iemand voor jou of de buurt/wijk Oost doet. En dat mag wel eens gezegd 
worden. Daar hoort natuurlijk iets feestelijks bij. lisa,een  jonge wijkbe-
woner uit de Seringenstraat kan heel goed bakken (zie wijkkrant van de-
cember 2014) en heeft voor de beide dames een prachtige taart gemaakt.

e eerste keer belden we aan 
in de Lingestraat en stelden 
we de vragen aan Anita 
Weber.

Wie wonen hier?
Anita: “Mijn man Wiet van 54, onze 
zoon Roy van 25 en ikzelf. Ik ben 53 
jaar. Onze zoon Patrick is het huis al 
uit. Hij woont in Boxtel met zijn vrouw 
en 2 dochtertjes.” 

Hebben jullie altijd in deze buurt 
gewoond en hoe is het om hier te 
wonen? 
Anita: “Wiet en de kinderen zijn 
echte Bosschenaren. Ikzelf  woon 
vanaf mijn elfde in Den Bosch. Wij 
wonen ruim 25 jaar in de Lingestraat 
met veel plezier. We hebben veel 
goede contacten in de buurt. Ons 
huis is gehuurd van Brabant Wonen.  
Zes jaar geleden zijn alle huizen flink 
opgeknapt. Dat was  nodig. De hui-
zen verkeerden in een slechte staat. 
We kregen onder meer een nieuwe 
keuken en badkamer, dubbele ra-
men èn de buitenkant van de huizen 
werd gezandstraald. We kregen veel 
inspraak en een vergoeding voor 
de herinrichting. Het is echt mooi 
geworden. De huiskamer zou iets 
groter mogen zijn en de tuin wat mij 
betreft iets kleiner. Maar we zijn heel 
tevreden. Het is goed wonen hier”. 

Hoe ziet jullie situatie er uit?
Anita: “Mijn man heeft op dit moment 
geen werk maar hij is hard op zoek. 
Onze zoon Roy heeft wel werk en ik-
zelf werk op het St. Janslyceum in de 
kantine. Heel fijn om te doen. Ik heb 
het daar erg naar mijn zin.” 

Heeft er iemand van de familie een 
speciale hobby of vrijetijdsbeste-
ding?
Anita: “ Wiet en Roy niet speciaal.  
Mijn grote hobby zijn mijn kleinkin-
deren. Daarnaast ben ik al vanaf mijn 
vijftiende actief in de buurt. Ik zit in 
het buurtcomité Lingestraat en omge-
ving en daarmee organiseren we van 
alles. Verder ben ik wel handig met 
de naaimachine.”
Van welke voorzieningen in de wijk 
Oost maak je gebruik?
Anita: “Ik kom wel eens voor een 
vergadering in de Stolp. Het veld voor 
ons huis is ook een belangrijke plek 
voor ons. Daar organiseren we ieder 
jaar een gezellig buurtfeest met veel 

activiteiten voor de kinderen maar 
ook een rommelmarkt en zo voor de 
andere buurtbewoners. 
Van de inkomsten die we daaruit krij-
gen gaan we o.a. met buurtbewoners 
een dagje uit met de bus.”

Waar kun je je boos om maken?
Anita: “Over mensen die overal com-
mentaar op hebben en zelf nooit iets 
doen.”

Waar word je blij van?
Anita: “Van mijn kleinkinderen 
natuurlijk. En verder is het fijn als je 
complimenten krijgt omdat je in de 
buurt iets leuks georganiseerd hebt. 
Zo hebben we wel eens bloemen 
gekregen van een mevrouw als be-
dankje voor de organisatie. Daar werd 
ik echt blij van.”

Wat zou je in de buurt willen ver-
anderen?
“Ik zou wel willen dat er wat meer 
saamhorigheid was. Er zijn veel 

mogelijkheden om het hier mooier 
te maken maar dan heb je elkaar wel 
nodig.” 

Wat voor droom heb je?
“Mijn droom is om een keer lekker op 
vakantie te gaan met mijn gezin. 
Dat zou mooi zijn”. l

ier en daar hangt nog een 
kerstbal aan de kerstbomen 
die mogen herstellen van een 
inspannende kerstperiode 

binnenshuis met te droge lucht en 
niet altijd voldoende water. Diverse 
kerstboomeigenaren namen dank-
baar gebruik van de uitnodiging van 
de Graafse Hof om de boom niet aan 
de straat te zetten maar op hun akker 
te planten. Dankzij de goede zorgen 
van de Graafsehof kunnen ze volgend 
jaar weer uitgegraven en versierd 
worden. De belangstelling was zoda-
nig, dat er een heus kerstbomenbos 
ontstaan is.

KINDERTuIN GRAAFSE HOF
De Graafse Hof begint in maart weer 

met de kindertuin. Elke woensdag-
middag zijn kinderen vanaf twee uur 
welkom om mee te werken in de tuin. 
De komende woensdagmiddagen 
zijn er ook weer meewerkmiddagen 
op de Graafse Akker ook vanaf  twee 
uur. Mensen die belangstelling voor 
tuinieren hebben en zelf groente 
willen verbouwen, kunnen zich 
aanmelden als makker van de Graafse 
Akker. Makkers kunnen meewerken 
en oogsten en ook meedenken over 
de vormgeving van het terrein. 
Iedereen is welkom. 

Alle medewerkers van de Graafse Hof 
en de Graafse Akker wensen iedereen 
een groen nieuwjaar en zij hopen u te 
ontmoeten in de Hof of op de Akker.l

De aftrap voor deze rubriek wordt gedaan door Paul 
Hilgers, wijkmanager in Oost. “Iemand bedanken? 
Daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat zijn er eigenlijk twee, namelijk Marga van Houtem en Riet Deckers! Ik 
klop nooit tevergeefs bij hen aan. Ze staan altijd klaar om mee te denken over hun buurt. Bijvoorbeeld over de aanleg 
van het speelplein dat binnenkort opgeknapt gaat worden. Daarnaast waren zij ook actief in het huurdercomité van 
Brabant Wonen. Zij hebben veel voor elkaar gekregen toen de huizen gerenoveerd werden. Ze dachten ook mee over 
de aanleg van parkeerplaatsen. We verschillen soms van mening maar luisteren naar elkaar en houden rekening met 
elkaar. Daar ben ik heel erg blij mee.”  Wat vinden Marga en Riet ervan?  “Wat een verassing. Ontzettend leuk. Dat 
hadden we helemaal niet verwacht! We zijn inderdaad erg betrokken bij wat er leeft in de buurt. Dat doen we graag 
want dat vinden we belangrijk, voor iedereen.” l

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

Kerstbomenbos bij 
de Graafse Hof

De wijk Oost bestaat uit vele buurten en iedere buurt heeft zijn eigen karakter en zijn eigen aantrekkelijke en minder 
aantrekkelijke kanten. De redactie start een nieuwe rubriek onder de naam ‘Achter de voordeur’. We bellen telkens in 
een ander gedeelte van Oost aan en stellen vragen aan de bewoner of bewoners. Vragen die te maken hebben met 
de persoonlijke woonsituatie, met de leefbaarheid en met de buurt. De vragen zullen steeds dezelfde zijn, de ant-
woorden, de bewoners, de straten zullen steeds anders zijn. De redactie is benieuwd wat wijkbewoners te vertellen 
hebben. 

je Wel

A c h t e rde voordeur
D


