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Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijk manager Paul Hilgers, tele foon nummer (073) 615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl.

Uitkomst enquête hostel positief
Bewoners van de wijk Oost zijn veel positiever over het hostel aan de 

Van Broeckhovenlaan dan voor de komst van het hostel. Bovendien zijn 

de leefbaarheid en veiligheid in de wijk toegenomen en wordt er 

minder overlast ervaren dan verwacht werd. Dit blijkt uit een enquête 

die onderzoeksorganisatie Dimensus onlangs hield onder 

buurtbewoners. 

Vóór aanvang van de bouw van het hostel is 
er ook een enquête gehouden in de wijk. 
Begin dit jaar is er opnieuw een onderzoek 
gehouden. Deze enquête ging vooral over de 
invloed van het hostel op de leefbaarheid en 
de veiligheid van de wijk. De uitkomsten van 
deze enquête samen met cijfers van de 
politie, de gemeente en uitkomsten van 
gesprekken met sleutelfiguren zoals de 
wijkagent, de woningcorporatie en Novadic 
Kentron zijn onlangs besproken met de 
beheergroep. De beheergroep bestaat uit 
omwonenden, gemeente, politie, 
stadstoezicht, BrabantWonen, 
Welzijnsonderneming Divers, Novadic-
Kentron en de Reinier van Arkel groep. 
Samen hebben zij een beheerplan met 
afspraken voor het hostel gemaakt. 

Resultaten
De respons op de enquête was iets hoger 
dan vorige keer: 34% ten opzichte van 32%. 
De leefbaarheid en veiligheid krijgen allebei 
een ruim voldoende (7,4). Dat is iets hoger 
dan voor de komst van het hostel. Drugs- en 
alcoholverslaafden worden iets vaker als 

veroorzaker van overlast gezien dan 
voorheen. Opvallend is echter dat overlast 
door drugsgebruik of -handel nauwelijks is 
toegenomen sinds de komst van het hostel. 
Er is veel minder overlast dan verwacht werd. 
Desondanks zijn er in de wijk drie plekken 
waar buurtbewoners zich vaker onveilig 
voelen. Dat zijn de pinautomaat, de 
parkeerplaats achter de winkels aan het Mgr. 
Van Roosmalenplein en het Mgr. Van 
Roosmalenplein zelf. Het preventieteam 
Aa-wijk Noord gaat samen met de politie en 
de beheergroep de komende tijd 
onderzoeken waardoor het onveilige gevoel 
wordt veroorzaakt. 

Buurtbewoners staan nu veel positiever 
tegenover het hostel dan voor de komst van 
het hostel. Ruim 68% van de ondervraagden 
vindt het hostel een goede maatregel 
(voorheen was dat 38% van de 
ondervraagden) en slechts 17% vindt de 
komst van het hostel slecht voor de wijk 
(voorheen was dat 45% van de 
ondervraagden). Incidenten die dit jaar zijn 
gemeld bij de politie zijn iets gedaald ten 

opzichte van vorig jaar: 500 meldingen 
tegenover 500-600 meldingen vorig jaar.  
De meldingen die bij de gemeente zijn 
binnengekomen hebben voornamelijk 
betrekking op illegale stort. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt ook dat 
buurtbewoners de gemeente positiever 
beoordeelt dan voor de komst van het 
hostel. 

Volgens Dimensus is het normaal dat er een 
omslag is in de waardering van een hostel. 
Dimensus zag dit vaker in andere steden, 
maar deze omslag van negatief naar positief 
is opvallend groot. De beheerafspraken en 

de naleving daarvan, blijken belangrijke 
succesfactoren te zijn geweest.

Conclusie
Het hostel functioneert tot op heden goed. 
Om dat zo te houden is het van belang om 
de afspraken die in het beheerplan zijn 
gemaakt, goed na te blijven leven. Goede 
communicatie met de buurt, snelle, korte 
lijnen met de politie en een goede 
samenwerking binnen de beheergroep is 
belangrijk. Maar het sleutelwoord voor een 
positieve toekomst lijkt vertrouwen. In 
elkaar, de samenwerkende partijen en de 
buurt.  

Het Mgr. Van Roosmalenplein is één van de plekken waar bewoners zich nog onveilig voelen. 
Het preventieteam Aa-wijk Noord gaat samen met de politie en de beheergroep de komende 
tijd onderzoeken waardoor het onveilige gevoel wordt veroorzaakt.

Bewoners zijn veel positiever over het hostel 
dan voor de komst, zo blijkt uit de enquête 
van Dimensus.
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A c h t e rde voordeur

door Mieke Verberne

n Aawijk Noord hebben buurt-
bewoners een Buurtpreventie-
team opgericht. Dit team wil de 
oren en ogen zijn van de wijk. 

Ze willen buurtbewoners wijzen op 
onveilige situaties en voorlichting 
en tips geven om die veiligheid te 
bevorderen. 

ONveilig gevOel
Initiatiefnemer Paulus Damen con-
stateerde dat veel mensen zich niet 
veilig voelen in hun eigen omgeving. 
Zelf werkt hij in de beveiliging en is 
dan ook getraind om alert te zijn. Het 
viel hem op dat bewoners het soms 
erg gemakkelijk maken voor mensen 
met verkeerde bedoelingen. Ze laten 
bijvoorbeeld deuren en ramen open 
staan. Paulus wilde daar wel iets mee. 
Hij vond gehoor bij Ton Tromp. 
Die had als lid van Wijkplatform Oost, 
wel eens gedacht aan een Buurtpre-
ventieteam. Sjef Lievens, eveneens 
lid van Wijkplatform Oost, bleek ook 
geïnteresseerd te zijn. Dus gingen 
deze drie mannen aan de slag. Ze 
zetten op papier wat ze met een 
Buurtpreventieteam wilden bereiken: 
voor welk gebied, hoe een dergelijk 
team samengesteld moest worden en 
hoe bewoners te benaderen. 

vOOrliCHTiNg geveN
De doelstelling van het Buurtpreven-

tieteam is: Bijdragen aan de veilig-
heid in de wijk. Het veiligheidsgevoel 
van de bewoners bevorderen door 
het geven van voorlichting over een 
veilige woonomgeving. Rondlopen 
in de wijk en bewoners attenderen 
op onveilige situaties. Samenwerking 
zoeken met politie en gemeente. Het 
Buurtpreventieteam Aawijk Noord 
werkt tussen de Dr. Poelsstraat, de 
van Broeckhovenlaan, rivier de Aa en 
de Jan Sluijterstraat en de omgeving 
van de Magnoliahof. Het team bestaat 
uit bewoners die op vrijwillige basis 

meewerken. De gemeente en politie 
reageerden positief op de plannen 
voor dit Buurtpreventieteam. Om be-
kendheid in de buurt te krijgen werd 
vanaf november 2014 een website 
ingericht en een facebook pagina 
gestart. Over de verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden van het team 
maakte men afspraken met de politie 
en de gemeente.

BuurTTeNT 
Op 5 maart kreeg het nieuwe Buurt-
preventieteam de kans om zich voor 

te stellen aan de wijkbewoners en 
hun plannen toe te lichten. Naar 
aanleiding van een aantal inbraken, 
verzocht het Buurtpreventieteam de 
politie namelijk om een ‘Buurttent’ 
voor de apotheek aan de Hesselstraat 
te plaatsen. Een dergelijke Buurttent 
wordt door de politie voor één avond 
geplaatst op plekken waar inbraken 
zijn geweest. Bewoners van de Aawijk 
Noord kregen op deze avond infor-
matie over veiligheid en preventie. 
 
PlANNeN
Het Buurtpreventieteam is van plan 
om één keer in de veertien dagen, 
mogelijk vergezeld van de wijkagente 
Lydie van den Broek, rond te lopen in 
de buurt. Ze controleren dan open-
staande ramen en deuren en signale-
ren onveilige situaties of rondslinge-
rend afval. 

Verder gaat het team voorlichting 
geven aan buurtbewoners over te 
nemen veiligheid- en preventiemaat-
regelen. Ze gaat onveilige situaties of 
gebeurtenissen en vragen van buurt-
bewoners over veiligheid en preventie 
doorgeven aan politie of gemeente. 

WAT DOeT HeT TeAM NieT?
Het team neemt geen taken en be-
voegdheden over van de gemeente, 
politie en welzijnsorganisaties. Dit 
betekent dat het Buurtpreventieteam 
niet zelf ingrijpt bij onveilige situaties 
of gebeurtenissen of hulpvragen van 
buurtbewoners beantwoordt. Ze geeft 
deze zaken door aan gemeente of po-
litie. Het team gaat ook niet bemid-
delen bij buurt- of andere conflicten. 
Om leden van het team duidelijk her-
kenbaar te maken, krijgen zij hesjes, 

waarop hun functie vermeld staat.
Het team bestaat op dit moment uit 
vijf personen: Paulus Damen, Ton 
Tromp, Sjef Lievens, André Dielissen 
en Iwan Slaats.
Vanaf april kunt u als  bewoner van 
de Aawijk het Buurtpreventieteam 
regelmatig tegenkomen. U kunt hen 
dan benaderen met vragen op het 
gebied van veiligheid en preventie. 
Op de website Buurtpreventie Team 
Aawijk Noord kunt u zeer uitgebreide 
informatie krijgen over Aawijk Noord, 
over de werkzaamheden van het team 
en over preventieve maatregelen die 
u zelf kunt treffen. 

Wilt u contact met het buurtpre-
ventieteam Aawijk Noord? Schrijf 
een email naar: preventieteam.
aawijk.noord@gmail.com of bel 
met Paulus Damen 06 2132 1124 of 
Sjef Lievens 06 5142 8365 l

lezers van onze wijkkrant kunnen 
gerust zijn. We hebben voor 2015 
voldoende financiële middelen om 
deze krant gratis bij u in de bus te 
doen. Dit mede dankzij veel gulle 
gevers, die deze krant sympathiek 
vinden en graag lezen. 

p zaterdag 31 januari is de 
redactie samen met enkele 
bezorgers en vrijwilligers 
met de collectebus rond 

gegaan door een deel van de wijk. 
Het lukte niet om in de hele wijk te 
collecteren, vanwege een gebrek 
aan mankracht. Laten we eerlijk 
zijn: we waren bij aanvang niet dol 
enthousiast om met een collectebus 
rond te gaan. Hoe anders kwam 
iedereen terug! Want onverwacht 
kreeg deze actie ook iets van een 
lezersenquête. We kwamen recht-
streeks in contact met onze lezers. 
Dat leverde ons veel positieve 
reacties op: Leuke krant, ‘Ik lees ‘m 

altijd’, ‘Goed initiatief!’, ‘Ziet er 
altijd goed uit’. Hier werden wij dus 
erg blij van. 
Nog blijer werden we, toen bleek dat 
veel lezers ons via de giro een do-
natie hebben gestuurd. Een enkele 
met een omvang, waar we zelfs wat 

verlegen van werden.
Gesterkt door zoveel positieve steun, 
gaan we enthousiast verder om deze 
krant voor u als bewoner van Oost te 
maken. Alle gulle gevers: 
Zeer bedankt! l

Op naar de honderd!

Actie Wijkkrant Oost levert 1286 euro op!

O

Buurtpreventieteam in Aawijk Noord

i

De iNiTiATiefNeMerS v.l.N.r. PAuluS DAMeN, TON TrOMP, SJef lieveNS

Meldpunt Schoon, 
Heel en veilig
BiJ HeT MelDPuNT MelDT 
u ONDer Meer:
l losliggende stoeptegels
l een kapotte lantaarnpaal
l zwerfvuil
l hondenoverlast
l illegale stort
l verstopte straatputten
l vernielingen aan 
        speeltoestellen en (verkeers)   
        paaltjes
l graffiti
l doodgereden dieren
l watervervuiling
l stank- en geluidsoverlast 
        van bedrijven

En allerlei zaken die te maken 
hebben met uw buurt op straat.
Een melding maken kan via een 
van de drie formulieren hieronder. 
Of bel:(073) 615 55 55
Via de BuitenBeter app 
(www.buitenbeter.nl) kunt u nu 
nog gemakkelijker melden.  l
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Nieuws van het Wijkplatform Oost

Op donderdag 26 maart is in ‘De 
roos’ aan de Zuiderparkweg een 
bijeenkomst gehouden op initiatief 
van het Wijkplatform Oost en de 
wijkraden van Zuid en Hintham. Het 
thema van deze bijeenkomst was: 
leren van elkaar. Meer dan 60 men-
sen uit de drie wijken hadden zich 
aangemeld. voor het merendeel 
vrijwilligers die op een waardevolle 

manier bijdragen aan uiteenlopen-
de activiteiten op het gebied van 
zorg en welzijn. De organisatie had 
bewust zo weinig mogelijk professi-
onals uitgenodigd, om de stem van 
vrijwilligers alle ruimte te geven. 
Ook zaten er slechts drie ambtena-
ren in de zaal.

Het doel van de bijeenkomst 
was om kennis te maken met 
elkaar en de verschillende 
initiatieven en vooral om te 

leren van elkaar. ‘Verkennen hoe de 
kracht van bewonersinitiatieven het 
best tot hun recht kan komen’ stond 
in het programma te lezen. De bijeen-
komst werd mogelijk gemaakt door 
de steun van ‘Zorgzaam Den Bosch’. 
Om in de stemming te komen werd 
de aftrap verricht door conferencier 
Laurens van Voorts, die –naar eigen 
zeggen- alleen maar waargebeurde 
verhalen vertelde. Maar wel vol ironie. 
Het was een reeks bizarre anekdotes 
over de wereld van het vrijwilligers-
werk in relatie tot professionele orga-
nisatie en gemeentelijke overheid. Tot 
groot vermaak van de toehoorders, 
die veel herkenden.

Drie WiJkeN: Drie SuCCeSvOlle 
iNiTiATieveN
De waarde van dit soort bijeenkom-
sten ligt vooral in de mogelijkheid om 
met allerlei mensen in contact te ko-
men. Tijdens de lichte maaltijd waren 

overal groepjes druk pratende deel-
nemers te zien. Daarna volgden drie 
presentaties. Elke wijk een succesvol 
bewonersinitiatief. Dit waren ‘Hint-
ham Bruist, de Heemtuin uit Zuid en 
de activiteiten van ‘Oosterplas Doet’ 
zoals de Baggerloop en het Kom Erbij 
Festival. Op het einde van de bijeen-
komst werd geprobeerd een aantal 
ontwikkelvragen te formuleren. Wat 
moet vooral de aandacht krijgen? 

Enkele vragen waren: Hoe krijg je jon-
geren meer actief als vrijwilliger in de 
wijk? Hoe trap je als vrijwilliger niet 
in dezelfde valkuil als professionals 
door allerlei dingen voor bewoners 
te gaan bedenken en hoe leer je om 
een doodlopend initiatief op tijd te 
stoppen en daarna weer met energie 
verder te gaan? Een andere belang-
rijke vraag was: Hoe kun je als wijken 
van elkaar leren als het gaat om de 
aanpak van thema’s als eenzaamheid 
en armoede?
  
NieuWe TiJDeN
De bijeenkomst werd afgesloten door 
Frank van Beurs, voorzitter van Zorg-
zaam Den Bosch.”De tijd is voorbij 
dat professionals vertellen hoe het 
moet in wijken. Het initiatief is aan 
bewoners/vrijwilligers. De rol van 
professionals is nu vooral om goede 
initiatieven te ondersteunen en te 
faciliteren.” Hij nodigde iedereen uit 
om deze gedachte de komende tijd 
concreet te gaan uitwerken.l

vacaturebank

Dementiemaatje; iets voor u?
Welzijn Divers zoekt vrijwilligers voor 
mensen met beginnende dementie. 
U kunt bijvoorbeeld aan de slag met 
hun levensverhaal. Dementerende 
ouderen herinneren zich vaak nog 
veel van vroeger. Door die op te halen 
en vast te leggen in een levensboek, 
ervaren zij weer hun eigen kracht. 
Maar u kunt ook helpen met de 
administratie, een stukje wandelen of 
gewoon, samen een kopje koffie drin-
ken. Als voorbereiding op dit vrijwil-
ligerswerk krijgt u een korte training 

aangeboden. Daarnaast biedt Welzijn 
Divers een goede begeleiding en reële 
onkostenvergoeding. Meer weten? 
Neem dan vrijblijvend contact op met 
Moniek van Oss, ouderenwerk Welzijn 
Divers: m.vanoss@divers.nl of 06 46 
76 81 08. Voor informatie over het 
levensboek, kunt u terecht bij vrijwil-
liger Henny Ketelaar, info@meeenan-
der.nl of 06 13 50 74 82.

Van vrijwilligers verwachten we dat 
ze over veel geduld beschikken en 
een flexibele instelling; u moet zich 
namelijk goed af kunnen stemmen op 
de steeds wisselende behoeften van 
de persoon met dementie. U helpt 
om in het dagelijkse leven ‘de weg te 
blijven vinden’ en in verbinding te 
blijven met de omgeving. Dit doet u 
in aanvulling op de zorg door familie 
en bekenden of de aanwezige zorg-
professional. l

Trefpunt Oost is op zoek naar een 
gastvrouw of -man
Deze gastvrouw of - man:
l    Heet (nieuwe) bezoekers welkom
l Maakt een praatje met bezoekers,      
vertelt wat Trefpunt Oost te bieden 
heeft
l Zorgt voor koffie en thee
l Zorgt dat ruimte opgeruimd 
        en netjes is
l Signaleert wat goed gaat en 
        wat aandacht nodig heeft
l Levert een bijdrage aan en sti-

muleert een gemoedelijke sfeer
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te 
worden bij Trefpunt Oost?
Meld je dan aan: Trefpunt Oost van 
Broeckhovenlaan 4a
06 46 76 81 17
trefpuntoost@gmail.com l

vrijwilligers voor Park eemwijk 
Op Park Eemwijk organiseren we voor 
onze bewoners vele activiteiten, waar 
we meerdere handen bij kunnen 
gebruiken. Niet altijd wekelijks, twee 
wekelijks of maandelijks, maar ook op 
momenten dat het u uitkomt. 
Houdt u van structuur en wilt u de re-
validatie afdeling helpen? We zoeken 
een brancardier die de cliënten naar 
de therapie brengt en weer terug. 
Ook zoeken we wijkbewoners die re-
gelmatig of in klein club verband met 
onze bewoners gaan wandelen. Langs 
de Aa of de Oosterplas of het tuincen-
trum ‘Groenrijk’. 

Een filmliefhebber die voor onze 
bewoners op de Bogerd in Vught een 
film draait, variërend van Toon Her-
mans tot Railway en Birdflight
Een wijkbewoner die een mevrouw wil 
bezoeken en een wandeling of bood-
schap met haar wil doen en vooral 
een gezellig praatje.
Naast deze vacatures zijn er nog meer 
mogelijkheden. Misschien heeft u 
zelf een talent, dat u graag wilt laten 
zien in de vorm van een lezing of een 
workshop.

interesse? Neem dan contact op met 
Jacqueline Cornelissen 06-11434819 of 
073-8228709. J.cornelissen@van-
neynsel.nl l

an 26 mei tot en met 29 
mei 2015 organiseert het 
koning Willem i College 
voor de tiende keer een 
Community Week.  Met 

meer dan 200 opleidingen leidt het 
College leerlingen op van meubel-
maker tot kapper, van activiteiten-
begeleider tot bouwkundige, van 
cameraman tot sociaal werker. De 
maatschappij kan al deze talenten 
goed gebruiken. eenmaal per jaar 
stelt de school ze ter beschikking. 
Het koning Willem i College wil 
hiermee een echt Community Col-
lege zijn.
 
450 leerlingen laten hun talenten 
zien in allerhande projecten zoals 

websites maken, meehelpen met 
toneelproducties, schilderen, dagen 
organiseren, filmpjes maken, dingen 
ontwerpen of monteren etc. en doen 
dat voor dagverblijven, (woon)zor-
ginstellingen, basisscholen, sportver-
enigingen, bedrijven e.d. 
Trefpunt Oost doet voor de derde keer 
weer mee. Acht leerlingen komen drie 
dagen helpen bij het opknappen van 
tuinbanken, schilderwerkzaamheden 
en het maken van mozaïeken van een 
bankje voor op het plein. Ze werken 
hierin samen met enkele talentvolle 
deelnemers van het Trefpunt Oost. 
Ondertussen doen de leerlingen ook 
nieuwe indrukken op tijdens de di-
verse activiteiten die wekelijks binnen 
het Steunpunt aangeboden worden. 

Een gezellige drukke bedoening met 
meestal een mooi resultaat!
Bent u nieuwsgierig naar wat er ge-
maakt gaat worden of wat er bij het 
Trefpunt Oost allemaal aan activitei-
ten verder te doen is? De deur staat 
dagelijks open van 9.30 uur tot 15.30 
uur voor een praatje en natuurlijk 
een kop koffie. l

Trefpunt Oost en de Community Week

v

Donderdag 5 maart jl. bestond het 
wooncentrum van Humanitas DMH 
( Dienstverlening voor Mensen met 
een Hulpvraag) 25 jaar. Humani-
tas DMH is in 1969 gestart met een 
woning in de Waalstraat. Bewoners 
Martin van eijk en Betty van Hel-
mond schreven hier het volgende 
stukje over:

Het is groot feest voor ons 
allemaal die hier wonen. Ook 
voor het bestuur en oude 
begeleiding. In 2007 zijn we 

verhuisd naar de Javastraat in mooie 
appartementen. We hebben allemaal 
getekend voor onze eigen sleutel 
en mochten kiezen waar we wilden 
wonen, achter of voor. Alle mensen 
waren blij. We gaan logeren in een 
kasteel en gaan daar een groot feest 
vieren met elkaar. Lekker genieten en 
spelletjes doen. Daarna vieren we nog 
feest op de Javastraat met familie en 
we krijgen lekkere hapjes. Er wordt 

ook nog een toespraak gehouden. 
We vinden het spannend dat er een 
feest komt en we hebben er lang op 
gewacht, hebben er veel zin in.
Groeten van Martin en Betty

Het feest op donderdag 5 en vrijdag 
6 maart vond plaats in Beek Ubber-
gen in kasteel klooster ‘Elegast’. Daar 
werd overnacht in de chambrettes 
van het oude klooster. Er is met veel 
plezier gezongen en gedanst en alle 
bewoners hebben hun eigen T shirt 
gemaakt. Het waren twee heerlijke 
en onvergetelijke dagen. De daarop 
volgende zaterdag werd het jubileum 
nog eens gevierd met ouders, broers 
en zussen en oud-medewerkers en 
buren. Het werd een feest dat hele-
maal paste bij het fijne samenleven 
en dat al 25 jaar.

Bewoners en medewerkers 
Javastraat l

inspiratiebijeenkomst Bloeiende 
initiatieven in Zuidoost

25 jaar bestaan van het 
wooncentrum van Humanitas DMH
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grATiS WOrkSHOP
Annelies Op Heij van TOONtraining 
is trainer en coach psycho-sociale 
weerbaarheid. Ze helpt jongeren 
en ouders om vol zelfvertrouwen 

en plezier in het leven te staan. Ze 
werkt op basis van haptonomie. 
Daarnaast schrijft ze korte verhalen 
en is ze ervaringsdeskundige met 
als achtergrond gezondheidszorg en 
onderwijs. Sinds vijf jaar woont ze 
met veel plezier in Oost.
Op zondagmiddag 12 april orga-
niseert Annelies van 14.00 uur tot 
16.00 uur een gratis, actieve, speelse 
workshop. 
Plaats: Maastrichtseweg 117.
Daarin kun je aan den lijve ervaren, 
hoe je een eerste stap naar weer-
baarheid en kracht kunt zetten. 
Daarvoor hoef je geen lang traject af 
te leggen. Je kunt ermee kennisma-
ken tijdens de workshop. 

Annelies vertelt die middag over 
haar eigen ontdekkingstocht en laat 
je delen in praktische handvatten 
en tips. Via eenvoudige opdrachten 
krijg je een indruk van al het bijzon-
ders dat samen oefenen via spel en 
beweging jou kan opleveren.

Je kunt je telefonisch bij Annelies 
aanmelden voor deze workshop: 06 
55732377. Aanmelding op volgorde 
van binnenkomst. Vol=vol.

Kijk voor meer informatie over 
TOONtraining op 
www.toontraining.nl of mail: 
annelies@toontraining.nl l

de voordeur

Wie WONeN Hier?
Anita en Walter Huijboom. Anita is 
salesmedewerker bij Canon en Walter 
is fysiotherapeut in ’s-Hertogenbosch. 
Zij zijn resp. 48 en 55 jaar en wonen in 
een appartement aan de Javastraat.

ver WONeN ‘OP OOST’.
Walter: ‘Ik ben in Oost 
opgegroeid! Als ik vanaf 
hier een bal trap, komt die 

bij wijze van spreken in de achtertuin 
van mijn ouderlijk huis terecht. Ik 
ging na 25 jaar weg om te studeren. 
In 2007 zijn we weer op Oost (Aawijk 
Zuid) gaan wonen, nadat wij eerst 
elders in Oost woonden. Toen hier 
nieuwbouw kwam, hebben we hier 
een appartement gekocht. Ik heb 
iets met deze buurt, en met Oost. 
Toch, waar ik vroeger speelde, zijn 
nu huizen gebouwd. Dat vind ik wel 
jammer, die speelruimte is nu al-
lemaal weg. Er is nu erg veel ‘steen’ in 
plaats van ‘groen’. Maar voor de rest 
is het heerlijk om hier te wonen, het is 
hier rustig, we zitten overal dichtbij 
d.w.z. de stad en uitvalswegen. En de 
Oosterplas is natuurlijk een geweldige 
plek! Voorheen was ik actief in de 
tennisvereniging aan de Oosterplas. 
Dat doe ik sinds 2006 niet meer, maar 
onlangs waren we er voor het 50 jarig 
bestaan van de club. Het was gewel-
dig om te zien hoe goed de sfeer was 
en mensen zich betrokken voelden bij 
de club’. Anita komt oorspronkelijk 
uit St Michielsgestel. ‘Zij vindt het hier 

net als ik een heerlijke buurt om te 
wonen’.
‘Ook in het appartementencomplex 
is de sfeer erg goed. Er is een grote 
betrokkenheid onder elkaar. Dat is 
natuurlijk ook gegroeid omdat we 
elkaar als toekomstige bewoners 
al tijdens de bouw troffen tijdens 
kijkdagen ect. het is een gemêleerde 
club, er wonen mensen van jong tot 
oud. Sinds enkele jaren wordt er een 
nieuwjaarsborrel gehouden. Er zijn 
ook barbecues georganiseerd en als 
er bewonersvergaderingen zijn, is de 
opkomst goed’.

HeefT eeN vAN Jullie eeN HOBBy Of 
BiJZONDere vriJeTiJDSBeSTeDiNg?
Dat kun je wel zeggen! Anita en Wal-
ter trainen voor het fietsevenement 
Alpe d’HuZes voor het kankerfonds. 
Anita: “ik heb wel twaalf redenen om 
die berg op te fietsen! In mijn familie 
zijn veel mensen overleden aan kan-
ker. Ook de vader van Walter is over-
leden aan kanker. Als je nagaat dat 
een op de drie mensen kanker krijgt, 
heeft iedereen wel iemand uit zijn 
omgeving die ermee te maken heeft. 

Wij fietsen de Alpe d’HuZes omdat we 
zoveel mogelijk geld bij elkaar willen 
fietsen voor het kankeronderzoek’. 
Dat betekent heel wat voor hun vrije 
tijdsbesteding. ‘Eigenlijk staat nu 
alles in het teken van Alpe d’HuZes. 
Sinds september 2014 doen we op 
maandag, dinsdag en vrijdagavond 
spinning. Daarnaast is de dinsdag-
avond voor Walter bestemd voor zaal-
voetbal en op donderdagochtend doe 
ik pilates. In de weekenden fietsen we 
ook met ons team van 10 personen, 
om kilometers te maken’. We doen al-
les om zo goed mogelijk voorbereid te 
zijn op de beklimmingen. Daarnaast 
doen we natuurlijk veel aan fondsen-
werving om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te krijgen voor onderzoek naar 
genezing van kanker. Zo staan we op 
een rommelmarkt, hebben we met 
oudjaar 500 oliebollen gebakken en 
verkocht, en worden door ons clinics 
georganiseerd (Zumba, spinning 
en pilates). Verder kunnen mensen 
kaarsen kopen waar ze een wens voor 
iemand die kanker heeft (gehad) op 
kunnen schrijven. Die kaarsen bran-
den tijdens de beklimming langs de 

weg. Dat is echt een prachtig gezicht, 
je gaat voor zoveel mensen met zo-
veel verhalen de strijd met de berg en 
daarmee de ziekte aan. Tenslotte kun-
nen mensen natuurlijk geld doneren 
via onze actiepagina’s die hieronder 
staan’.
Al het geld wat Anita en Walter 
gedoneerd krijgen gaat rechtstreeks 
naar KWF. ‘ reis- en verblijfskosten, 
sportschool- en trainingskosten ect. 
betalen we zelf. We betalen ook in-
schrijfgeld aan de organisatie van de 
Alpe d’HuZes. Daarmee wordt onder 
andere ervoor gezorgd dat wij veilig 
de berg op en af kunnen. Met zoveel 
deelnemers is dat niet’

HOe HOuD Je DAT vOl?
”We weten wat de impact is van deze 
ziekte, dat vooral. En we fietsen in 
een team van 10 personen van wie 
elk de berg driemaal of meer willen 

beklimmen. En de steun, in geld en/of 
bemoediging is goud waard.”

WAT iS Je DrOOM?
“Verbondenheid in wonen, met goede 
gezondheid en gelukkig zijn. En voor 
nu: het zal fysiek en emotioneel heel 
zwaar zijn om die berg op te fietsen. 
Maar we gaan ervoor om voor al die 
mensen met hun eigen verhalen de 
berg driemaal te bedwingen, opdat 
minder mensen met kanker te maken 
krijgen.”

Noot: informatie Alpe d’HuZes:  de 
persoonlijke actiepagina’s van Anita 
en Walter zijn te vinden via: http://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
acties/anitah/anita-huijboom/ en 
http://deelnemers.opgevenisgeenop-
tie.nl/acties/walterhuijboom/walter-
huijboom/ l

‘Met een verhaal naar boven!’

Advertorial.

 HOe sta je sterk in je schoenen als je kwetsbaar bent?

BeHAlve feeSTeN kuNNeN De BeWONerS vAN De WOONvOOrZieNiNg iN De JAvASTrAAT 
eN De WAAlSTrAAT OOk gOeD HelPeN. TON, MArli, riNie, TeD, PAul eN HuuB DeDeN 
NAMeNS WiJkPuNT OOST ACTief Mee AAN De JAArliJkSe AfvAlOPruiMAkTie. eN MeDe 
DANkZiJ HeN ZieT er eeN STukJe vAN OOST Weer Heel WAT OPgeruiMDer uiT.

rayan, Nizar en Ayman vinden het 
heel leuk om de buurman een taart 
te bezorgen, ook namens hun kleine 
broertje issam. Waarom? Daar hoe-
ven ze niet lang over na te denken.

iet lijkt wel een opa voor 
ons. Onze eigen opa woont 
ver weg en Piet is onze 
buurman. Hij is heel lief. Hij 

repareert alles voor ons, we hebben 
wel eens een fiets van hem gekregen, 
hij past soms op ons en hij maakt 
leuke grapjes.Ayman vindt het ook 
leuk om de buurman te helpen. 
Bijvoorbeeld met het inladen van zijn 
auto als hij naar een rommelmarkt 
gaat. Maar Piet vindt het ook fijn om 
hen te helpen. Toen Ayman zijn arm 

gebroken had bracht buurman Piet 
hem naar het ziekenhuis en bleef hij 
de hele tijd bij hem. ‘En’, zegt Ay-
man, “ Piet moest er zelfs van huilen 
zo zielig vond hij het dat ik mijn arm 
gebroken had”. Voorheen toen Piet’s 

vrouw Marie nog leefden en Nizar 
en Rayan nog naar kinderopvang de 
Kruimel gingen, nodigden Said en 
Souad, de ouders van de kinderen, 
hen uit als opa en oma, op de spe-
ciale bijeenkomst waar grootouders 
welkom waren. Zo hecht is de band. 
De taart werd dan ook vol trots door 
de kinderen naar buurman Piet ge-
bracht. Die was compleet verrast door 
dit gebaar en ook deze keer moest hij 
een traantje laten. Souad, de moeder 
van de kinderen, bedankte Piet ook 
nog eens hartelijk voor alles wat hij 
altijd doet voor de familie. Piet’s 
antwoord: ‘maar dat is toch vanzelf-
sprekende voor de beste buren die je 
maar kunt hebben’. De liefde is dus 
duidelijk wederzijds. l 

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

DANk DANk DANkOnder de naam ‘dank je wel’ biedt de wijkkrant wijkbewoners de mogelijkheid aan om 
een taart te overhandigen aan iemand die dat verdient. lisa, een jonge bewoonster uit 
de Seringenstraat, ontwerpt en bakt deze bedanktaart. Deze keer viel de eer te beurt aan 
Piet, omdat hij volgens de buren, de beste buurman is die je maar kunt bedenken. je Wel

P
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leerlingen Pierson 
maken tafeldecoraties 
en High-Tea
in het kader van Nl Doet, stond 
op 20 maart een enthousiaste 
club van 27 leerlingen van het 
Pierson College op de stoep van 
Park grevelingen. 

Samen met bewoners gingen ze 
aan de slag om mooie tafeldecora-
ties te maken. Ze vormden flesjes 
om tot kleurige bloemvaasjes en 
zetten die in groepjes bij elkaar. 
Het zag er prachtig uit. Door het 
samen knutselen ontstonden er 
leuke contacten tussen de leerlin-
gen en de bewoners. 
’s-Middags maakten de leerlin-
gen lekkere hapjes klaar voor een 
gezamenlijke High Tea. Daar heb-
ben bewoners en leerlingen lekker 
van zitten snoepen. Het was een 
gezellige en geslaagde dag vol 
waardevolle contacten! 
Vrijwilligers bedankt! l
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Mededelingen van ‘S-SPOrT

Spetterend festival rond de Oosterplas

JuDOCliNiC
Op dinsdag 10 februari heeft judotop-
per Neal van de Kamer een bezoek 
gebracht aan Den Bosch. Hij heeft 
deze dag een judoclinic gegeven in 
de wijk Zuidoost. 1041 kinderen op 20 
basisscholen hebben de afgelopen 
vier weken judoles op school ge-
kregen. Elke week stond een thema 
centraal. Zo leerde de kinderen 
samenwerken, valbreken en natuurlijk 
enkele stoeivormen.De kinderen in de 
wijk Zuidoost hebben les gehad van 
Ron Korevaar van judoschool Jujuba. 
Het was een groot succes!!

CirCulATievOlleyBAlTOerNOOi
Woensdag 11 februari was het jaarlijk-
se circulatie volleybal toernooi in het 
Sportiom. Meer dan 200 kinderen uit 

groep 7 van basisscholen Oberon, het 
Rondeel, de Aquamarijn, het Jeroen 
Bosch, de Kameleon, de Driestroom en 
de Vlieger. De kinderen streden in 30 
teams om de winst van het toernooi. 
’s Ochtends is er fanatiek gevolley-
bald. Na een superspannende finale 
kregen alle kinderen een appel. De 

winnaars van team Frankrijk kregen 
een leuke ´S-PORT gadget voor op de 
fiets. Het was weer een leuke spor-
tieve ochtend, wij kijken uit naar het 
volgende toernooi!

WOrlD SkATe CeNTer
Kinderen uit groep 5 t/m 8 van BS 

Oberon hebben bij het World Skate 
Center een skateboard clinic gehad. 
Wat was dit gaaf om te doen en wat 
een gave skatehal!

PukkieSPOrT
Vanwege enorm veel aanmeldingen 
voor Pukkiesport op BBS aan de Aa 
is er een extra groep bijgekomen. 
Pukkiesport is een sportuurtje voor 
kinderen van 2 á 3 jaar.
Lessen: woensdagmiddag 15.15 - 16.00 
uur en van 16.00 -16.45 uur op BBS 
aan de Aa.

TeNNiSCliNiC
In de week van 16 maart hebben de 
groepen 3 van de basisscholen in Oost 
een bezoek gebracht aan Tennisver-
eniging Oosterplas. In de gymlessen 
waren de kinderen al aan het tennis-
sen geslagen. Dit werd afgesloten met 
een tennisles bij de tennisvereniging.
NATiONAle SPOrTWeek
De Nationale Sportweek staat de 

gehele week in het teken van spor-
ten, bewegen, gezondheid en water 
drinken. De Nationale Sportweek is 
Den Bosch is van 13 t/m 17 april. De 
scholen bieden deze week allerlei 
leuke sportieve activiteiten aan waar 
de kinderen aan mee kunnen doen. 
Want bewegen is leuk en nog goed 
voor je ook!!
De Koningsspelen zijn één week later 
op vrijdag 24 april.

17 Mei veSTiNglOOP
Kinderen kunnen zich inschrijven voor 
de Kidsrun tijdens de Vestingloop op 
zondag 17 mei in de binnenstad van 
Den Bosch. Deze 1 km Kidsrun is leuk 
onderdeel om aan mee te doen. De 
kinderen krijgen een leuke warming-
up, lopen de wedstrijd en ontvangen 
allemaal een medaille. 
Meld je aan via https://inschrijven.nl/
formulier?id=2015051700878 l

e

k fietste via de van Broeckho-
venlaan naar huis na een lange 
schooldag! Er viel me meteen iets 
op. Waar voorheen o.a kinder-

dagverblijf Het Kruimeltje zat, werd 
nu volop gebouwd. Ik las dat hier 
de nieuwe huisartsenpraktijk kwam. 
De nieuwe? Ik werd nieuwsgierig. Ik 
haalde de journalist in mezelf naar 
boven, fietste naar de oude praktijk 
en ging naar binnen. Ik maakte een 
afspraak voor een kort interview met 
praktijkmanager Sigrid Kester.
 
WAT DOeT u vOOr De NieuWBOuW?
We moeten veel regelen: nieuwe 
meubels uitzoeken; bouwtekeningen 
controleren; website en facebookpa-
gina aanpassen om onze bezoekers 
informeren en verder moet ons compu-
tersysteem aangepast worden.

WerkT u OOk iN De PrAkTiJk?
Ik werk in de praktijk als praktijkmana-
ger. Ook werk ik als praktijkverpleeg

kundige en ondersteun de huisarts.
WAArOM kOMT er NieuWBOuW?
Het oude gebouw is te klein. Er is veel 
veranderd binnen de huisartsenzorg. 
We hebben nu meer medewerkers 
binnen de praktijk werken, en daarom 
komen we ruimte tekort.

kOMT er NOg Meer BiJ De NieuWe 
PrAkTiJk DAN AlleeN De APOTHeek?
Er komen drie huisarts praktijken: van 
dokter Aussems, dokter Herrings, dok-
ter van de Brand en van Lamsweerde.  
Er komt ook een apotheek, fysiothe-
rapeut, psycholoog, diëtiste, logope-
diste, Buurtzorg Oost, IVT kraam/thuis-
zorg, ergotherapeut, verloskundige 
en een huidtherapeut.Dit is wat op dit 
moment bekend is.

kOMT er eeN OffiCiële OPeNiNg?
Er komt nog een officiële opening, 
maar de datum is nog niet bekend.

WANNeer iS HeT NieuWe geZOND-
HeiDSCeNTruM OPeN? 
Op maandag 4 mei gaat de huisartsen-
praktijk open in het nieuwe medisch 
centrum Den Bosch Oost. Op 1 mei is 
daarom de oude praktijk gesloten, 
vanwege de verhuizing. Voor spoed kan 
men terecht op de Piet Slagerstraat 2

WAT geBeurT er MeT HeT OuDe 
geBOuW?
Het oude pand staat te huur. Ik 
bedankte Sigrid en fietste tevreden 
naar huis. Via deze weg wil ik Sigrid 
bedanken voor haar medewerking. Ik 
ben benieuwd naar de opening. l

Na drie weken hard werken aan 
het project ‘Brandweer’, waarbij 
gestempeld en werkjes gemaakt 
werden, mochten we met de kleu-
ters van Oberon op bezoek bij de 
brandweer. We kregen daar een 
serieuze rondleiding op de brand-
weerkazerne van ‘s-Hertogenbosch.

e vader van een van onze 
kleuters is bij de vrijwillige 
brandweer. Hij maakte het 
mogelijk dat we een onver-

getelijke ochtend hadden. De brand-
weerwagens van dichtbij bekijken 
was heel spannend. Daarna mochten 
de kleuters er zelfs inzitten. Alle kin-
deren kregen de jas aan en de helm 
op van een echte brandweerman. 
Brandweermannen moeten tijdens 
hun dienst ook op de kazerne blijven 
slapen, dus zijn we ook naar de 
slaapkamer en zitkamer wezen kijken.
Als er een melding binnenkomt, 
moeten brandweerlieden snel kunnen 
vertrekken. Een  brandweerman liet 
zien hoe hij dan razendsnel langs de 
paal naar beneden glijdt. Dan super-
snel je bluspak aantrekken en in de 
brandweerwagen springen. 

Als de sirene en de zwaailichten aan 
staan, maakt dat echt een oorver-
dovend lawaai. Dat hebben we zelf 
kunnen horen.
Het hoogtepunt was toch wel het zelf 
mogen spuiten met de echte brand-
slang van de brandweerwagen. Die 
spuit pas ver en hard!! Alle kleuters 
hebben mogen spuiten. Dat was 
natuurlijk geweldig! Tot slot mochten 
ze ook nog met de ladderwagen hoog 
de lucht in.
 
We hebben een fantastische, leerzame 
ochtend gehad. Vanaf nu hebben we 
veel respect voor de brandweer. Een 
brandweerman is een echte held! l 

Nieuw medisch centrum aan 
de van Broeckhovenlaan

en spannend, gezellig en 
avontuurlijke weekend be-
leven? Kom erbij! Een Bag-
gerloop voor schoolkinderen 

en een Bootcamp voor volwassenen. 
Live muziek, een openluchtcinema, 
kleinkunsttheater, een high tea voor 
ouderen, schapen scheren voor 
kinderen, kamperen in een legertent 
voor jongeren en nog veel meer. Drie 
dagen lang!
Doe mee aan dit weekend of meld 
je aan als acteur, zanger, danser of 
vrijwilliger van het evenement op 
info@toonlef.nl Spontane aanmeldin-

gen zijn van harte welkom. Wij zijn 
nieuwsgierig naar jouw optreden!
Het definitieve programma is binnen-
kort te zien op www.oosterplasdoet.
blogspot.nl l

i

kleuters Oberon op bezoek bij de Brandweer.

Jeugdredacteur  Tess van Houtum

D

Het kinderpersbureau bestaat 
uit zes kinderen die allemaal van 
verschillende basisscholen uit de 
wijk komen, zoals de Aquamarijn, 
Oberon en het ronddeel.  
lindsay is lid van het kinderpers-
bureau en is op 13 februari naar 
de carnavalsdisco gegaan om 
kinderen te interviewen. Ze vond 
het een leuke disco en heeft met 
veel enthousiasme andere kinderen 
geïnterviewd. Hieronder volgt het 
verslag van linsay.

k heb de kinderen vragen 
gesteld die ik zelf heb bedacht. 
De kinderen die ik vragen heb 
gesteld vinden de disco erg 

leuk. De zaal was helemaal versierd in 
het rood, wit en geel, de kleuren van 
carnaval. In het midden van de zaal 
stond een DJ boot waar de DJ allemaal 
verschillende soorten muziek aan het 
draaien was. De kinderen zijn met 
veel plezier naar de disco gekomen 
en ook de kostuums zagen er leuk 
uit. Ik heb militairen, spidermans, 

politieagenten en boeven gezien dus 
iedereen zag er heel erg leuk uit. Zelf 
was ik als een militair verkleed.

Er waren ook een aantal volwassenen 
aanwezig. Daar kon je bij terecht als 
er iets aan de hand was. Ook hebben 
we spelletjes gespeeld zoals limbo 
dansen. Dat was heel erg leuk. Kin-
deren mochten van de DJ een liedje 
zingen en ook ik heb dit gedaan. De 
polonaise was ook erg leuk  en als we 
dorst of zin hadden in een snoepje 
konden we dit kopen aan de bar. l

Nieuws van het kinderpersbureau

i
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voor sommige 
oogaandoeningen 
moeten oogdrup-
pels worden 
gebruikt. veel 
mensen vinden 
het indruppelen 
van de ogen lastig. Anderen doen 
het niet goed, maar merken dat 
zelf niet. ik zal u een aantal tips en 
instructies geven. Oogdruppelen is 
immers een precies werkje. Bij uw 
eigen apotheek kunt u ook leren het 
druppelen goed onder de knie te 
krijgen. en wist u dat er hulpmidde-
len zijn die het druppelen makkelij-
ker maken?

Er kunnen bij het druppelen allerlei 
dingen fout gaan, bijvoorbeeld het 
hoofd niet ver genoeg achterover 
buigen of verkeerd mikken, zodat 
het medicijn niet in het oog terecht-
komt. Soms vallen er per ongeluk 
twee druppels in het oog. De meest 
gemaakte fout is het vergeten het 
traanpuntje in de binnenooghoek 
dicht te drukken. Mensen die meer 
soorten druppels moeten gebruiken, 
kunnen bovendien de verschillende 
flesjes verwisselen of een van de me-
dicijnen vergeten.

riSiCO’S
Hoe erg is het als het niet helemaal 
goed lukt? Er zijn verschillende 
risico’s. Als de druppel niet in het oog 
terechtkomt, dient u zich te weinig 
van het medicijn toe. De kwaal kan 
daardoor verergeren. Als u zich te veel 
druppels toedient, krijgt u meer van 
het medicijn dan nodig is. De kans op 
bijwerkingen wordt dan groter. Als 
u het oog niet sluit na het druppelen 
of het traanpuntje niet dichtdrukt, 
loopt het medicijn met het traanvocht 
naar de neus. Het blijft dan niet lang 
genoeg in het oog om zijn werk te 
doen. Bovendien komt het via de neus 
in het lichaam en kan dan bijwerkin-
gen geven. Houd uw traanpuntje ten 
minste 1 minuut dichtgedrukt. 
Algemene oogdruppel instructies
Lees de bijsluiter. 

Daar staat informatie in over de 
toediening, de werking, de eventuele 
bijwerkingen en de houdbaarheid 
en het bewaren van de oogdruppels. 
Als het flesje eenmaal open is, zijn de 
meeste oogdruppels 1 maand houd-
baar. Tip: schrijf de datum op het 
flesje als u het openmaakt. Dan weet 
u hoelang u het flesje mag gebruiken. 
Volg de instructies van de arts op en 
houdt u aan de voorgeschreven do-
sering. Moet u meer dan een keer per 
dag druppelen? Verspreid het aantal 
toedieningen dan over de dag, bij-
voorbeeld ‘s morgens na het opstaan, 
rond lunchtijd en ‘s avonds voor het 
naar bed gaan. Laat als oefening eerst 
eens een druppel op een tissue vallen. 
Dan weet u hoe hard u in het flesje 
moet knijpen om er een druppel uit te 
laten komen.
Moet u meer soorten druppels gebrui-
ken? Neem ze dan niet meteen achter 
elkaar maar met een tussenpoos van 
5 minuten.Was voor u gaat drup-
pelen altijd uw handen met zeep en 
droog ze af aan een keukenrol – liever 
niet aan een handdoek die vaker 
wordt gebruikt. Zowel uw ogen als de 
oogdruppels zijn erg gevoelig voor 
besmetting.

HulPMiDDeleN
Voor sommige mensen blijft het 
moeilijk oogdruppels toe te dienen. 
Soms kan iemand anders dat doen, 
bijvoorbeeld uw partner of iemand 
van de thuiszorg. Het nadeel daarvan 
is dat u dan afhankelijk bent van 
anderen en dat is nooit prettig. Er zijn 
ook hulpmiddelen die in veel gevallen 
het druppelen makkelijker maken. 
Het zijn houdertjes waar het flesje in 
past en die u op het oog zet. Sommige 
hulpmiddelen zijn maar voor een 
soort oogdruppels geschikt, andere 
kunt u voor alle soorten oogdruppels 
gebruiken. Vraag ernaar bij uw apo-
theek. Twijfelt u of u het druppelen 
goed doet? Vraag dan bij uw apo-
theek of ze het u willen leren.

Joost van Roosmalen, apotheker 
Apotheek Cleij l

De huidtherapeutische praktijk 
Huidgericht opent op 1 april haar 
deuren aan de graafseweg 60. 
De huidtherapeuten ilona kling 
en irene kusters vormen een en-
thousiast en gemotiveerd team, 
dat zowel cosmetische als medi-
sche huidproblemen behandelt. 
De huidtherapeuten behandelen 
mensen met een zieke en/of be-
schadigde huid.
 
Aandoeningen voor welke u bij 
Huidgericht terecht kunt, zijn 
onder andere: 

l Acne en acnelittekens 
l Ongewenste haargroei 
l Ingegroeide haren 
l Cellulitis  en vetophoping 
l Pigmentafwijkingen
l Vaatafwijkingen
l Littekens
l Oedeem
l Wondzorg
l Spataderen 

Huidgericht voert ook behan-
delingen uit ter voorkoming en 
verergering van huidveroudering. 
Denk bijvoorbeeld aan rimpels. De 
behandeling  gebeurt zonder het 
gebruik van injectables. Daarnaast 
kunt u altijd binnenlopen voor een 
vrijblijvend huid- en productad-
vies. 

Wilt u weten of de huidtherapeu-
ten u kunnen helpen, belt u dan 
gerust voor een intake. 

Als openingsactie is een intake bij 
Huidgericht in de maanden april, 
mei en juni 2015 gratis.
Een aantal behandelingen van de 
huidtherapeut wordt, afhankelijk 
van uw polisvoorwaarden, vergoed 
door de zorgverzekeraar. 

Samen met u kijkt de huidthe-
rapeut graag of u daarvoor in 
aanmerking komt. 

Wilt u meer informatie dan kunt u 
de praktijk bereiken op de 
telefoonnummers:
06 – 222 60 050/06 – 222 60 350  
Ook kunt u de website raadplegen: 
www.huidgericht.nl  l

Advertorial.

Oogdruppelen, da’s helemaal 
nog niet zo makkelijk.

door Mieke Verberne

aid Moutaki volgde een paar 
jaar geleden samen met zijn 
vrouw een Triple P cursus. Dit 
is een methode voor opvoe-

dingsondersteuning voor ouders 
met kinderen van 0 tot 16 jaar. 
Said was erg onder de indruk. De 
cursus gaf hem een nieuwe kijk op 
opvoeden en kinderen. Hij wilde de 
opgedane kennis graag delen met 
anderen en ging zich er nog meer 
in verdiepen. Het resultaat is dat 
hij nu samen met Bernadette van 
de Akker van Jeugd en gezin deze 
cursus geeft aan mannen met een 
(merendeels) Marokkaanse afkomst.
 
POSiTief CONTACT
De cursus is bedoeld om positief 
contact tussen ouders en kinderen te 
bevorderen. Ouders krijgen informa-
tie over de ontwikkeling van kinderen 
en het gedrag dat bij een bepaalde 
leeftijd hoort. Zij krijgen inzicht in 
de oorzaak van bepaald gedrag. 
Men leert hoe ongewenst gedrag te  
voorkomen en hoe ermee om te gaan 
als het zich toch voordoet.Ik mocht op 
een zondagmorgen aanwezig zijn bij 
een van de bijeenkomsten in de Brede 

Bossche School aan de Aa. Daar werd 
juist de vraag voorgelegd hoe je zou 
kunnen reageren als je kind op nieuw 
behang aan het tekenen was. De deel-
nemers gaven daarover hun mening, 
gebaseerd op wat zij al eerder geleerd 
hadden. Men was het in grote lijnen 
eens met elkaar: weliswaar bestraf-
fen door het kind een tijdje apart te 
zetten maar ook uitleg geven waarom 
dit gedrag niet gewenst is en het kind 
de kans geven goed gedrag te gaan 
vertonen. 

Zelf ANDerS OPgevOeD
Waarom nemen deze vaders deel aan 
deze cursus? Ik was nieuwsgierig 
naar hun antwoorden. Zij vertelden 
hoe anders ze zelf zijn opgevoed. Dat 
was bepaald niet zachtzinnig. Een 
klap werd snel gegeven. Deze vaders 
willen op een andere manier met hun 
kinderen leren omgaan. Ze willen hun 
kinderen ook complimenten geven als 
ze zich goed gedragen en ze hopen 
dat ze hun kinderen respect voor 
anderen bij kunnen brengen. Tijdens 
de cursus leren ze hun kinderen 
positief te benaderen en goed gedrag 
te belonen. Door diverse opdrachten 
uit te voeren leren ze hoe kinderen 
aan te pakken bij ongewenst gedrag. 

Met behulp van videobeelden, waarin 
bepaalde scènes nagespeeld worden, 
krijgen de vaders voorbeelden van 
hoe je kunt reageren op pestgedrag, 
klieren bij broertjes of zusjes, verve-
ling enz.  Deze beelden worden in 
vele landen gebruikt. Het voordeel 
voor deze groep vaders is, dat de 
video in het Arabisch nagesynchro-
niseerd én ondertiteld is, zodat zij 
niet teveel missen door het nét niet 
begrijpen van Nederlandse woorden. 

CulTuurverSCHilleN
Aan Bernadette vroeg ik wat het ver-
schil is tussen deze groep en ouders 
van Nederlandse afkomst. Dat zijn 
volgens haar toch de cultuurverschil-
len in opvoedingsstijl. Dat kan en 
hoeft ook geen probleem te zijn als er 
maar over gepraat wordt. Dat gebeurt 
veel tijdens deze cursus. Af en toe 
leidt dit tot stevige discussies. 
Jamil, Hassan, Said, Youssef, (2x) 
Said, Albert, Abdela, Mohamed en 
Abdelkader lijken allemaal enthousi-
ast. Als dat zo blijft komt er nog een 
vervolgcursus. Said kan tevreden zijn. 
Hij is erin  geslaagd zijn kennis met 
anderen te delen. l

De kracht van positief opvoeden: 
cursus voor vaders van Marokkaanse afkomst

Nieuw: Huidtherapie aan de graafseweg
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door: Mieke Verberne

p 15 maart jl. konden zowel 
oude als huidige bewoners 
van de Aawijk Zuid met hulp 
van oude foto’s herinnerin-

gen ophalen in de Stolp. Omdat Ange-
lique Fasol door haar werk in de Stolp 
regelmatig bezoekers tegen kwam 
met verhalen of vragen over vroeger, 
organiseerde ze samen met Mien Wig-
gers van Wijkpunt Oost Actief deze 
bijeenkomst. Via het stadsarchief wist 
Angelique oude wijkfoto’s te bemach-
tigen. Daarnaast vroeg ze bewoners 
om eigen kiekjes mee te brengen. Nol 
Roos van TV 073, ook in de Aawijk 
geboren, praatte de middag aan 
elkaar en maakte tevens opnames voor 
zijn tv programma. De vijftig tot zestig 
bezoekers waren enthousiast. De foto’s 
werden via PowerPoint gepresenteerd. 
Veel oude beelden kwamen voorbij: de 
opbouw van Oost; het uitbaggeren van 
de Oosterplas; de bouw van de flats 
aan de Maassingel; de barak van de 
Norbertusschool in 1961; de H. Geest-
kerk aan het Rivierenplein; tabakszaak 
Tybosch… De tongen kwamen los. 

Het werd een feest van herkenning, 
ontmoeting en weerzien. Bewoners 
die elkaar uit het oog verloren waren, 
kwamen elkaar hier weer tegen. Goh, 
gij bent er toch een van d’n dieje…”. 
Meneer van Lith, hoofd van de 
toenmalige Norbertusschool, was ook 
aanwezig en veel bezoekers herinner-
den hem nog als ‘hun’ meester. Ook de 
melkboer die vroeger in de Aawijk melk 
bezorgde, was van de partij. Nol Roos 
liet aanwezigen voor de microfoon 
hun verhaal vertellen en zo kwamen er 
spontaan herinneringen naar boven. 
Enkele mensen die vroeger in het 
jongerenwerk actief waren geweest 
vonden de bijeenkomst zo mooi dat ze 
ter plekke het initiatief namen om in 
het najaar een vervolgdag te organise-
ren. Dan willen ze naast de ouderen uit 
de wijk ook andere leeftijdsgroepen, 
waaronder jongeren, bereiken. Want 
ook jongeren hebben jeugdherinnerin-
gen of zijn die aan het opbouwen. 
OP TV 073 is een samenvatting van 
deze middag te zien. l

Op de graafse Akker zijn de eer-
ste tuinbonen al gezaaid. Deze 
lente gaan we weer volop aan de 
slag met het telen van biologische 
groenten. u bent van harte uitge-
nodigd om mee te helpen. 

lke vrijdagmiddag van 13 uur 
tot 16 uur werken we op de 
Graafse Akker. De oogst verde-
len we onder de Makkers van 

de Graafse Akker. Wilt u meehelpen 
en Makker worden? Mail dan albert@
transfarmers.nl of kom gewoon op 
vrijdagmiddag eens langs. Mgr. van 
Roosmalenplein 32, ingang via de 
ijzeren poort met “Graafse Hof’ erop.

ACTiviTeiTeN grAAfSe HOf
Elke woensdagmiddag is het kinder-
middag op de Graafse Hof. Kinderen 
vanaf 6 jaar kunnen dan hun eigen 
moestuintje verzorgen en alles over 
het kweken van groente leren. Daar-
naast doen we leuke spelletjes op 
de Graafse Hof en de Graafse Akker. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De Kindermiddag begint om 14 uur 
en duurt tot 16 uur. Kom vooral eens 
kijken!

vAkANTieWeek OP De 
grAAfSe Akker
Dit jaar organiseren de Makkers van 
de Graafse Akker weer een vakantie-
week op de Graafse Akker. In de week 
van 27 tot en met 31 juli is iedereen 
van harte welkom om deel te ne-
men aan de activiteiten. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Mocht u nog 
een leuke activiteit weten voor de 
vakantieweek, mail dan naar 
albert@transfarmers.nl

vOOrJAArSkruiDeNWOrkSHOP
Zondag 19 april organiseert Wan-
deloogst van 14 uur tot 17 uur een 
voorjaarskruidenworkshop op de 
Graafse Akker. Tijdens de workshop 
gaan we op zoek naar wilde eetbare 
voorjaarskruiden. Van die kruiden 
maken we lekker gerechten zoals 
een broodspread, tapas en een verse 
kruidenthee. Daarnaast leert u van 
alles over de achtergrond van wilde 
kruiden zoals het volksgeloof en de 
medicinale toepassingen.
kosten:15 euro per persoon. 
Korting voor minima mogelijk.

Meer informatie op www.wande-
loogst.nl/workshops
geef je op via 
geertje@wandeloogst.nl

BlOTe vOeTeNPAD
Wij willen een Blote voetenpad aan-
leggen op de Graafse Akker. Hiervoor 
zoeken wij diverse materialen: wortel-
doek, houten paaltjes, houtsnippers, 
houten balken of bielzen. Ook zijn we 
op zoek naar een trampolinevloer met 
een doorsnee van drie meter. Heeft 
u enkele van deze materialen over? 
Dan kunt u ze overdag afgeven bij 
de Graafse Hof. Naast het parkeerter-
rein van de Albert Hein aan het van 
Roosmalenplein. l

Bijstandsuitkering + 
werk = aangifte in-
komstenbelasting?

Als u naast uw werkzaamheden 
een aanvullende bijstandsuitke-
ring heeft dan is het verstandig, 
ook al hoeft u geen aangifte te 
doen, na te kijken op de website 
van de belastingdienst of de in-
houdingen van het afgelopen jaar 
kloppen.

ls je werkt of een uitkering 
hebt laat je heffingskor-
ting toepassen. 
Normaal gesproken laat 

je de heffingskorting toepassen 
bij degene waar het inkomsten het 
hoogst is. Iemand die een bij-
standsuitkering ontvangt en daar-
bij ook inkomsten uit arbeid heeft 
is verplicht om de heffingskorting 
bij de werkgever toe te laten passen 
ook al is dat inkomen laag. Op deze 
manier hoeft de gemeente netto 
minder aanvullende bijstand te 
verstrekken. Het kan wel eens ver-
keerd gaan dat naast de werkgever 
ook de gemeente vanuit de WWB de 
heffingskorting volledig toepast. 
Dit is dan niet correct omdat zij dit 
alleen nog mogen doen over het 
eventueel resterende deel van de 
heffingskorting. Als bovenstaande 
zich voordoet kunt u geconfron-
teerd worden met een aanslag 
inkomstenbelasting die u logischer-
wijs niet heeft voorzien. U kunt dan 
contact opnemen met uw inkomens 
consulent van de gemeente en een 
bijzondere bijstand aanvragen. 
Dit is niet voor iedereen altijd even 
gemakkelijk en heeft u daar hulp 
bij nodig maak dan een afspraak 
bij bureau sociale raadslieden of 
bij wijkplein de Kiek. Zij kunnen u 
hierbij verder helpen.
Laat u niet onaangenaam verrassen 
en controleer altijd even uw gege-
vens bij de belastingdienst l

De goeie ouwe 
tijd in Aawijk 

A

Nieuws van de graafse Akker en graafse Hof

e

NOg eNkele TuiNeN BeSCHikBAAr 
BiJ ATv OOSTerPlAS
Tuinieren staat volop in de belang-
stelling. Je eigen groente kweken, 
buiten bezig zijn, met eigen ogen 
zien hoe uit een klein zaadje een krop 
sla groeit. Het is een boeiende bezig-
heid. Op de tuin is elk seizoen anders. 
Nu, in maart begint het zaaiseizoen. 
Over een aantal weken kun je de eer-
ste radijs, spinazie en sla al oogsten.
Op het terrein van de Amateur 
Tuinders Vereniging Oosterplas zijn 
nog enkele tuinen beschikbaar. Onze 
vereniging beheert 80 tuinen op de 
vruchtbare rivierklei die daar eeuwen 
lang neergelegd is door de Aa. Erva-
ren tuiniers willen beginnende tuin-
ders graag advies geven. Maar u kunt 
ook uw eigen ideeën en werkwijze 

volgen. Wilt u een keertje komen 
lijken naar wat mogelijk is? 

Stuur een mailtje naar: 
atvoosterplas@gmail.com, of neem 
telefonisch contact op met Anton van 
Rijn: 0651315247 of kom op woens-
dagmiddag langs op ons adres Oos-
terplasweg 49. Dan is er altijd iemand 
om u te ontvangen. l

Wilt u ook een moestuin?

O
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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                                                                                                                           
 

  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 
(bij genoeg aanmeldingen kan er 
weer gestart worden)                                     
13:30 -15:30    Handenarbeid  
 

  WOeNSDAg
 09:30 -12:00 Open inloop                             
10:00 -12:00    Breien/haken
(eigen projecten)                          
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: trefpuntoostshertogen-
bosch  trefpuntoost@gmail.com   l

Adres: Lucas van Leijdenstraat 27

 lOSSe WeekeNDACTiviTeiTeN 
April
vrijdag  3 april 
Kaarten Inschrijving vanaf 20.00 u
vrijdag  10 april  
Kinderdisco 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 25 april  
Oranjebal 20.00 – 00.30 u
Maandag 27 april  
Koningsdag* 09.00 – 12.00 u

Mei:
vrijdag  01 mei   
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag 09 mei Knutselen 

Moederdag* 10.30 – 12.00 uur
vrijdag 15 mei    
Kinderdisco 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag  23 mei   
Doedag*  Tijd nog niet bekend
vrijdag  29 mei Tafelvoetbaltoernooi* 
Aanvang 20.00 uur

Juni:
vrijdag t/m  05 t/m Zondag 
07 juni Kamp* vanaf 7 t/m 14 jr
Zaterdag 20 juni Knutselen 
Vaderdag* 10.30 – 12.00 u

vrijdag 26 t/m  Zaterdag 27 juni  
Mini-kamp* t/m 7 jr
Zondag 28 juni Familiedag*  
11.00 – 17.00 u
* voor deze activiteiten dien je je 
vooraf op te geven bij: 
Anja Baudoin, Elzenstraat 17, 
tel: 073 – 614 40 70

vaste groepen van Buurthuis 
graafsewijk Noord
Maandag  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. l

 Activiteiten Park eemwijk   
Maandag 10.00 uur -11.30    
Rikken tot Rummikub 
Ontmoeten en gezellig een praatje 
maken of een spelletje spelen met 
anderen, 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 
Jeu de boules Vanaf 14 april. Kosten 
1,50 Euro. Bij slecht weer spelletjes 
binnen.

Woensdag 14.00 uur – 16.00 uur
Boccacia. 
Boccia is een officiële sport die lijkt 
op jeu de boules. In deze vorm speel 
je zittend en binnen. Kosten 1,- Euro. 
Vanwege het beperkte aantal deelne-
mers vooraf opgeven bij Maurizio  
Atzeni

Donderdag 10.00 uur -11.30 
Reizen tot recreatie. Op deze ochtend 
kunt u verrast worden met een docu-

mentaire over de
natuur, cultuur, maar ook een ro-
mantische film. Kosten 1,50 Euro

Donderdag 10.45 uur -11.45 
Wandel je Fit. 
Begeleid door een deskundige op 
het gebied van ‘Meer bewegen voor 
ouderen’. U wandelt afhankelijk van 
wat u aankunt 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, aquarelle-
ren of mandela’s te kleuren? We ma-
ken het mogelijk. Ook worden iedere 
vrijdag workshops aangeboden.

vrijdag 14.00 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. 
Vanwege beperkt 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. Workshop is 
op vrijdag 10,17 en 24 april
Kosten voor deze drie ochtenden € 
15,00 incl. kopje koffie. Opgeven bij 
de receptie.

Graag voor workshops opgeven 
bij de receptie van Park Eemwijk, 
Eemweg 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 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 en €15,00 
Wijkbewoners, maar ook bewoners 
uit Den Bosch zijn van harte wel-
kom. 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: 
9 april  Presentatie, lezing imkerij 
stad en streek Den Bosch incl. diner 
10,00 Euro.
21 mei  Jeu de boules competitie en 
spelletjes incl. diner 10,00 Euro.
11 juni  Muziek en diner 12,50 Euro.

U kunt zich vooraf opgeven bij de 
receptie van Park Eemwijk. l

door Jan Weijers, 
namens Wijkpunt Oost actief

lke dinsdagmiddag komen ze 
van half twee tot half vier bij 
elkaar in wijkcentrum de Stolp. 
een twaalftal vrouwen zit-

ten aan een grote tafel tegenover de 
bar. Alcohol wordt er niet gedronken, 
maar koffie en thee des te meer. uit 
de boxen klinkt zacht Nederlandsta-
lige muziek. Op tafel liggen diverse 
breiwerken. Onder andere een coltrui 
in de carnavalskleuren van Den Bosch. 
Anderen zijn bezig met het schilderen 
en knipselwerk. Het is tenslotte een 
crea-tafel onder de bezielende bege-
leiding van Petra.

Wat er zo leuk is aan deze middagen?  
De senior van het gezelschap is Mieke 
Rijkers (87).  “Dit is de eerste keer dat ik 
bij een clubje zit. Vroeger had ik geen 
tijd. Ik was druk bezig met de zaak: 
naaimachines in een pand aan de Hint-
hamerstraat. Misschien kun je je dat nog 
wel herinneren? Het is vooral fijn om met 
anderen te kunnen buurten.” Mieke is 
helder en goed bij de tijd. “Alleen gedoe 
met computers en pinpas is niet aan mij 
besteed. Gelukkig ken ik mensen die mij 
daarbij helpen.”
De jongste Mia Manders (59): “We geven 

elkaar ook veel tips. Dat kan over van 
alles gaan. Over een leuke winkel of een 
recept van een witlofsalade.” Volgt een 
uitvoerige beschrijving van het recept. 
Enthousiast geworden deel ik enkele van 
mijn varianten van de witlofsalade. 
Naast genoemde dingen komt ook per-
soonlijk wel en wee op tafel.

 “Weet je wat ik zo fijn vind aan de 
crea-tafel? zegt Mia. “Dat het niet ver-
plicht is. Je mag wel, maar je moet niet.” 
Overigens blijkt dat vrijwel iedereen elke 
week komt . Als iemand er niet is, heeft 
dat een goede reden. Het zegt veel over 
hoe belangrijk dit samenzijn is. 
Ik zie geen mannen aan tafel? Hoe 
komt dat?.  “Die durven nie” zegt Bep 
Verfuurden in onvervalst Bosch. Mia ziet 
het anders: “Mannen houden niet zo van 
kletsen en knutselen. Die gaan hier veel 
liever biljarten.”Als ik aankondig foto’s 

te  willen nemen wil Mia één ding per se 
gezegd hebben: “Zonder Angelique Fasol  
zou dit niet tot stand gekomen zijn. Zij 
heeft mensen gevraagd en enthousiast 
gemaakt. Angelique stelt mensen op 
hun gemak en is heel hartelijk. Dat heeft 
ze allemaal ‘van d’r eige’ . Ook heeft ze 
ons een keer bijgepraat over alle nieuwe 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg.” 
Er wordt instemmend geknikt. Na het 
fotograferen bedank ik de dames dat 
ik in dit vrouwengezelschap mocht 
verkeren.”Ik kom nog een keer buurten.” 
“Zeker doen. Van harte welkom” l

De crea-tafel: 
Meer dan knutselen alleen

 Activiteiten Park grevelingen   

u hoeft niet in Park de grevelin-
gen te wonen om toch gebruik te 
maken van alle goede dingen die 
er geboden worden. Onze activi-
teiten zijn laagdrempelig én dicht 
bij huis! 

eeft u het idee dat het wel 
gezond  voor u zou zijn om 
aan te sluiten bij een gym-
nastiekgroep maar gaat het 

bij de fitness aanbieders in Den Bosch 
toch iets te fel en snel? Stap eens 
bij ons over de drempel en doe een 
gratis oefenlesje mee. 

Op zoek naar wat hersengymnas-
tiek? Op woensdagochtend kunt u 
aansluiten bij onze geheugengroep. 
Concentratieoefeningen en taalspel-
len en een aangename sfeer staan 

garant voor een fit en fris begin van 
de dag.Naast veel wekelijks terugke-
rende doe-activiteiten kunt u bij Park 
de Grevelingen ook vaak genieten 
van muziek. Operette, licht klassiek 
en meezingers, voor elk wat wils. 
U kunt het volledige programma 
vinden op de internetsite www.van-
neynsel.nl  Mogen wij u in elk geval 
uitnodigen voor het “Koningsfeest” 
op 28 april a.s.? Het Seniorenorkest 
“De Meierij” verzorgt dan een feeste-
lijk concert. Aanvang14.00u. 
Entree 2,50 euro

Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden? Neem contact op met 
Hetty Petit 073 8228321 (Maandag en 
woensdag van 9.30u tot 16.00 u) of 
h.petit@vanneynsel.nl l

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

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijk manager Paul Hilgers, tele foon nummer (073) 615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-hertogenbosch.nl.

Uitkomst enquête hostel positief
Bewoners van de wijk Oost zijn veel positiever over het hostel aan de 

Van Broeckhovenlaan dan voor de komst van het hostel. Bovendien zijn 

de leefbaarheid en veiligheid in de wijk toegenomen en wordt er 

minder overlast ervaren dan verwacht werd. Dit blijkt uit een enquête 

die onderzoeksorganisatie Dimensus onlangs hield onder 

buurtbewoners. 

Vóór aanvang van de bouw van het hostel is 
er ook een enquête gehouden in de wijk. 
Begin dit jaar is er opnieuw een onderzoek 
gehouden. Deze enquête ging vooral over de 
invloed van het hostel op de leefbaarheid en 
de veiligheid van de wijk. De uitkomsten van 
deze enquête samen met cijfers van de 
politie, de gemeente en uitkomsten van 
gesprekken met sleutelfiguren zoals de 
wijkagent, de woningcorporatie en Novadic 
Kentron zijn onlangs besproken met de 
beheergroep. De beheergroep bestaat uit 
omwonenden, gemeente, politie, 
stadstoezicht, BrabantWonen, 
Welzijnsonderneming Divers, Novadic-
Kentron en de Reinier van Arkel groep. 
Samen hebben zij een beheerplan met 
afspraken voor het hostel gemaakt. 

Resultaten
De respons op de enquête was iets hoger 
dan vorige keer: 34% ten opzichte van 32%. 
De leefbaarheid en veiligheid krijgen allebei 
een ruim voldoende (7,4). Dat is iets hoger 
dan voor de komst van het hostel. Drugs- en 
alcoholverslaafden worden iets vaker als 

veroorzaker van overlast gezien dan 
voorheen. Opvallend is echter dat overlast 
door drugsgebruik of -handel nauwelijks is 
toegenomen sinds de komst van het hostel. 
Er is veel minder overlast dan verwacht werd. 
Desondanks zijn er in de wijk drie plekken 
waar buurtbewoners zich vaker onveilig 
voelen. Dat zijn de pinautomaat, de 
parkeerplaats achter de winkels aan het Mgr. 
Van Roosmalenplein en het Mgr. Van 
Roosmalenplein zelf. Het preventieteam 
Aa-wijk Noord gaat samen met de politie en 
de beheergroep de komende tijd 
onderzoeken waardoor het onveilige gevoel 
wordt veroorzaakt. 

Buurtbewoners staan nu veel positiever 
tegenover het hostel dan voor de komst van 
het hostel. Ruim 68% van de ondervraagden 
vindt het hostel een goede maatregel 
(voorheen was dat 38% van de 
ondervraagden) en slechts 17% vindt de 
komst van het hostel slecht voor de wijk 
(voorheen was dat 45% van de 
ondervraagden). Incidenten die dit jaar zijn 
gemeld bij de politie zijn iets gedaald ten 

opzichte van vorig jaar: 500 meldingen 
tegenover 500-600 meldingen vorig jaar.  
De meldingen die bij de gemeente zijn 
binnengekomen hebben voornamelijk 
betrekking op illegale stort. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt ook dat 
buurtbewoners de gemeente positiever 
beoordeelt dan voor de komst van het 
hostel. 

Volgens Dimensus is het normaal dat er een 
omslag is in de waardering van een hostel. 
Dimensus zag dit vaker in andere steden, 
maar deze omslag van negatief naar positief 
is opvallend groot. De beheerafspraken en 

de naleving daarvan, blijken belangrijke 
succesfactoren te zijn geweest.

Conclusie
Het hostel functioneert tot op heden goed. 
Om dat zo te houden is het van belang om 
de afspraken die in het beheerplan zijn 
gemaakt, goed na te blijven leven. Goede 
communicatie met de buurt, snelle, korte 
lijnen met de politie en een goede 
samenwerking binnen de beheergroep is 
belangrijk. Maar het sleutelwoord voor een 
positieve toekomst lijkt vertrouwen. In 
elkaar, de samenwerkende partijen en de 
buurt.  

Het Mgr. Van Roosmalenplein is één van de plekken waar bewoners zich nog onveilig voelen. 
Het preventieteam Aa-wijk Noord gaat samen met de politie en de beheergroep de komende 
tijd onderzoeken waardoor het onveilige gevoel wordt veroorzaakt.

Bewoners zijn veel positiever over het hostel 
dan voor de komst, zo blijkt uit de enquête 
van Dimensus.
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