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Extra aandacht voor mantelzorgers
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Pionier Theo Kraan en Anja 
Kouwenberg kijken terug

Door Marjolein Thijssen, 
voorzitter Wijkplatform Oost 

Actieve wijkbewoners en vrijwil-
ligers voelen zich op dit moment 
behoorlijk in de steek gelaten door 
de gemeente en in het bijzonder 
door wethouder Kagie.  In de steek 
gelaten? Dat is nog vriendelijk ge-
zegd. Eigenlijk komt ze de stoom uit 
de oren! Wat is er aan de hand?

lein Oost, in de voormalige 
Herman Broeren school aan de 
van Broeckhovenlaan, biedt 
al geruime tijd onderdak aan 

de Wijkwerkplaats en Trefpunt Oost.  
Andere initiatieven zoals De Graafse 
Akker, het Buurtpreventieteam en 
de recent opgerichte Wijkcoöperatie 
BINT, zouden graag Plein Oost tot hun 
uitvalsbasis willen maken en vanuit 

deze plek nieuwe en gezamenlijke 
activiteiten starten.  

GEmEEnTELIjKE ToEzEGGInG
Om de heftige reacties van dit mo-
ment te verklaren is een klein lesje 
geschiedenis nodig.  Voor de komst 
van het Hostel waren veel bewoners 
bang voor het ontstaan van een 
‘zorgboulevard’ in de omgeving van 
de van Broeckhovenlaan en de Serin-
genstraat. Dit vanwege de concen-
tratie aan zorgvoorzieningen in deze 
straten. Deze bezwaren zijn besproken 
in de Beheergroep van het Hostel, die 
de komst van het Hostel zorgvuldig 
en met succes heeft begeleid. Om de 
weerstand tegen het Hostel wat weg 
te nemen zei de gemeente in dit over-
leg toe dat er geen zorgvoorzieningen 
meer bij zouden komen.  Daarentegen 
wilde ze juist méér ruimte geven aan 
bestaande en nog te ontwikkelen 
bewonersinitiatieven. 

Gezien de aanwezigheid van Plein 
Oost ‘om de hoek’ zou dit de ge-
schikte locatie zijn om letterlijk ruimte 
te geven aan deze initiatieven. Ook 
paste dit voornemen prima bij het ge-
meentelijke beleid om de participatie 
en het eigen initiatief van bewoners 
zoveel mogelijk te stimuleren.

TE mooI om WAAR TE zIjn
Tot zover leek alles goed te gaan. 
Enkele maanden geleden startte de 
gemeente een overleg met  actieve 
wijkbewoners en vrijwilligersorga-
nisaties om ideeën uit te wisselen 
over de toekomst van Plein Oost.  Dat 
schiep verwachtingen.  Zou Wijk-
werkplaats Oost nu eindelijk haar 
vurig gewenste uitbreiding krijgen? 
Zou de Graafse Hof op deze plek haar 
idee van de ‘makerswinkel’ kunnen 
realiseren?  Enkele maanden daar-
voor hadden ze voor dit idee nog een 
gemeentelijke prijs in de wacht ge-
sleept. Zouden actieve bewoners van 
Oost de beschikking over het pand en 
ook de zeggenschap krijgen om Plein 
Oost naar eigen inzicht te beheren? 
Zou de gemeente dit ‘experiment’ 
aandurven?
Het bleek te mooi om waar te zijn. 
Achter de rug van het lopende 
overleg om, nam wethouder Kagie 
het besluit om een groot deel van het 
pand te verhuren aan Kringloopwin-
kel De Kleine Beurs uit Rosmalen. Dit 
bedrijf is al een tijd dringend op zoek 
naar een andere woonruimte en de 
gemeente was hiervan op de hoogte. 
Volgens de wethouder zou deze win-
kel prima passen in het pand. Hier-
mee blijft er onvoldoende ruimte over 

voor de vrijwilligersorganisaties uit 
Oost en hun activiteiten. Laat staan 
voor uitbreiding van deze activitei-
ten.  Het is bekend dat Plein Oost met 
zijn huidige gebruikers en gedeel-
telijke leegstand de gemeente Den 
Bosch jaarlijks een exploitatietekortje 
bezorgt. Een goede huurder is dan 
welkom. De Kleine Beurs zal eveneens 
blij zijn met een nieuw dak boven het 
hoofd. Zij zitten in een vervelende 
situatie op dit moment. 

GEEn DRAAGvLAK 
Het zure van dit alles is dat het belang 
van de vrijwilligersinitiatieven in 
dit spel volledig ondergeschikt is 
gemaakt. De eerdere toezegging van 
de gemeente om hen meer ruimte 
te geven, blijkt door het besluit van 
wethouder Kagie, geen cent waard te 
zijn. Het vertrouwen in de gemeente 
en haar intenties loopt hiermee een 
flinke deuk op. Er is binnen Oost geen 
draagvlak voor dit besluit, het besluit 
gaat tegen toezeggingen in én tegen 
het gemeentelijke beleid om bewo-
nersinitiatieven te ondersteunen. 
Wat nu? Inmiddels wordt er druk 
gepraat met de politiek en proberen 
we het besluit op de agenda van de 
gemeenteraad te krijgen. Voor alle 
duidelijkheid. We hebben niets tegen 
de Kleine Beurs als organisatie. Maar 
hoe kunnen vrijwilligers zich hand-
haven ten opzichte van een bedrijf in 
hetzelfde pand met dezelfde doel-
stellingen en een deels overlappend 
aanbod? 

De gemeente staat bij ons als actieve 
wijkbewoners in het krijt. We zijn 
kritisch en alert op de vervolgstap-
pen. Ondertussen gaan we ons tot het 
uiterste inspannen om het tij 
te keren.  l

Komst Kringloopwinkel 
‘De Kleine Beurs’ in ‘Plein oost’  
zet gemoederen in beweging

et blijkt dat niet 
iedereen de wijkkrant 
van april in de bus 
heeft gekregen. Dat 

komt omdat enkele bezorgers 
gewisseld hebben van bezorg-
wijk. Daardoor ontstond even 
onduidelijk over een aantal be-
zorgadressen. Dat misverstand 
is intussen opgelost. mocht u 
de vorige wijkkrant niet hebben 
ontvangen en deze nog willen, 
dan horen wij dat graag. U kunt 
de wijkkrant ook altijd nalezen 
via onze website www.wijk-
krantoost.nl . 
Als u kranten archief aanklikt 
kunt u alle wijkkranten van de 
afgelopen jaren nalezen. l
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A c h t e rde voordeur

Kom erbij Festival

P

onderstaand bericht stond bijna 
vier jaar geleden in het Brabants 
Dagblad van 28 juni 2011 onder 
de kop:

‘Broeren is 
voor oost’
DEN BOSCH - De voormalige 
Herman Broerenschool aan de 
Seringenstraat krijgt een functie 
voor de wijk Den Bosch-oost.

ethouder Rodney 
Weterings (PvdA) wil 
nog vóór het zomer-
reces een plan dat dit 

mogelijk maakt behandelen in het 
college van B. en W. “De gemeente 
is eigenaar van het perceel waar 
de oude Herman Broerenschool 
op staat, maar we verwachten de 
komende tien jaar daar nog niets 
te ontwikkelen. Daarom zijn we nu 
aan het bekijken hoe we het grote 
gebouw kunnen inzetten voor de 
wijk”, licht Weterings toe. (…) l

W

Het Kom er bij Festival is in het weekend van 29-30 en 31 mei georganiseerd voor jong en oud 
rondom de oosterplas.Het was de eerste keer dat dit festival georganiseerd is. 
Kleinschalig, maar het heeft de potentie uit te groeien tot méér. Hierbij een foto impressie l
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vacaturebank
vrijwilligers voor Park Eemwijk
Op Park Eemwijk organiseren we voor 
onze bewoners vele activiteiten, waar 
we vrijwilligers bij kunnen gebruiken. 
Niet altijd wekelijks, twee wekelijks of 
maandelijks, maar ook op momenten 
dat het u uitkomt.  Een filmliefheb-
ber die een ochtendje over heeft om 
samen met onze andere vrijwilliger 
films te draaien voor onze bewoners.  
Een barman die in het grand café van 
Park Eemwijk bezoekers van de revali-
datieafdeling en (wijk)bewoners een 
hapje en een drankje serveert. Om het 
team vrijwilligers te versterken zijn 
we op zoek naar een extra barman in 
de avonduren van 18.00 – 21.00 uur. 

Voor locatie de Bogerd in Vught zijn 
we op zoek naar een vrijwilliger die 
samen met een andere vrijwilliger 
met bewoners over het prachtige 
terrein van Voorburg wil rijden in een 
elektrisch aangedreven huifkar. Tus-
sen 11.00 uur en 16.00 uur. De dag is 
zelf te bepalen.

Voor dezelfde locatie zoeken we een 
vrijwilliger die met bewoners kan 
schilderen met aquarel of acryl. Of 
kan helpen bij het in elkaar zet-
ten van een vogelhuisje. Een andere 
bewoner van de Bogerd wil graag een 
beetje schoffelen in de tuin en zoekt 
daarvoor een tuinmaatje.

Voor de duofiets zoeken we een 
enthousiaste vrijwilliger, die het een 
uitdaging vindt om met één van onze 
bewoners te gaan fietsen.

Op Park Eemwijk ligt een map met alle 
vacatures. Loop gerust eens binnen 
om deze map te bekijken.
Naast deze vacatures zijn er nog meer 
mogelijkheden. Misschien heeft u 
zelf een talent, dat u graag wil laten 
zien in de vorm van een lezing of een 
workshop. 
Interesse? Neem contact op met 
Jacqueline Cornelissen 06-11434819 of 
073-8228709. l
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Deze krant bevat regelmatig 
gemeentelijk nieuws. Daarom 
wordt deze huis aan huis be-
zorgd ook bij adressen met een 
‘nee-nee’ sticker.

p 22 april heeft de feestelijke 
opening van de ruilkast 
plaats gevonden door wet-
houder Huib van Olden. Het 
idee achter de ruilkast is dat 

iedereen iets in de kast kan leggen en 
er iets uit kan halen wanneer hij dat 
wil. Het idee van de ruilkast kwam 
vanuit moeders in de ouderkamer die 
enthousiast aan de gang zijn gegaan 
om de ruilkast in de school te krijgen. 
De ruilkast is geplaatst op de gang 
voor de ouderkamer van BBS het 
Rondeel en is voor iedereen toegan-
kelijk. Er zijn geen openingstijden 
voor de kast dus men kan te allen 
tijden iets uit de kast halen of erin 
leggen. Alle spullen zijn van harte 
welkom! Mocht het zo zijn dat u iets 
heeft wat te groot is voor in de kast 

of dat u ergens naar opzoek bent is er 
een mogelijkheid om een advertentie 
te plaatsen op het prikbord naast de 
kast. We zien dagelijks dat er spul-
len in de kast gaan en eruit worden 
gehaald. De kast wordt dus volop 
gebruikt. Dus, bent u nog op zoek 
naar iets of heeft u spullen waar u 
vanaf wilt? Help elkaar en schenk uw 
spullen aan de ruilkast, wellicht dat 
er voor u ook nog wat te halen valt!

Voor meer informatie over activitei-
ten rondom armoede, neem contact 
op met Mieke Reijner of Wilma van 
der Aalst. Voor vragen of opmerkin-
gen over de ruilkast, neem contact 
op met Loraine van den Akker op het 
telefoonnummer: 06 29922706 l

zaterdag 18 april was de dag van de 
grote schoonmaakactie in Graafse-
wijk noord. Ditmaal georganiseerd 
door de Buurttafel Graafsewijk 
noord samen met de gemeente, 
Huurdersvereniging ’t vinkenkamp-
ke en Werkgroep Graafsewijk noord.  

et schitterend weer zorgde 
voor een prima start. Om 
tien uur liepen enthousiaste 
vrijwilligers het buurthuis 

binnen. Daaronder ook kinderen, die 
onder begeleiding mochten mee-
helpen. Ongeveer 44 vrijwilligers 
hebben meegedaan. Een van hen 
was Jan Poelstra, wijkmanager van 
Oost en Hintham, en niet te vergeten 
Bouchra ofwel Proper Jetje. Om elf 
uur trok iedereen ,met geel hesje, 
prikstok en vuilniszak, de wijk in. Op 
het plein voor de HH Hartenkerk stond 
een kraakwagen. Iedere bewoner 
kon hierin gratis grof vuil storten en 

dat liep als een trein. Een veegwa-
gen maakte ondertussen alle straten 
schoon. Wel tussen alle geparkeerde 
auto’s door. Niet iedereen was bereid 
om de auto even weg te zetten. Het 
enige minpunt van de dag was het 
feit dat de friteswagen niet kwam 
opdagen. En we hadden juist frites en 
snacks toegezegd aan iedereen die 
meegeholpen had. Gelukkig hebben 
we dit goed kunnen maken en zijn we 
met de hele club op zaterdag 9 mei 

frites en snacks wezen eten bij Crois-
santerie Le Jardin.
De sfeer tijdens deze schoonmaakac-
tie was voortreffelijk. Iedereen was 
enthousiast en vooral vrolijk bezig om 
de wijk te schonen. We hebben ons 
doel bereikt: een schone en prachtige 
wijk. Volgend jaar organiseren we 
opnieuw een schoonmaakactie.
Dank je wel aan iedereen die heeft 
meegeholpen. l

Ruilkast in BBS aan de Aa
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innen Trefpunt Oost werk-
ten tot nu toe medewerkers 
van Reinier van Arkel en 
vrijwilligers samen in één 

team onder de vlag van Reinier van 
Arkel. De medewerkers van Reinier 
van Arkel richten zich op het bieden 
van dagbesteding aan mensen met 
een psychiatrische achtergrond. De 
vrijwilligers van Trefpunt Oost, willen 
echter een breder publiek bedienen 
dan deze doelgroep. 

Vrijwilligers Miriam, Angela en Thom 
hebben onlangs besloten om als 
zelfstandig team verder te gaan en 
een nieuwe stichting op te richten. 
Deze ‘scheiding’ is in goed overleg tot 

stand gekomen en betekent niet dat 
er aan de samenwerking met Reinier 
van Arkel een einde komt. In het 
nieuwe samenwerkingsverband willen 
zij elkaar in positieve zin versterken
Zowel de vrijwilligers als medewer-
kers van Reinier van Arkel zijn op dit 
moment aan het denken hoe zij in de 
nieuwe vorm willen gaan samenwer-
ken.  Met als doel de functie van Tref-
punt Oost  voor bewoners in de wijk 
te vesterken. Hierbij is de ondersteu-
ning van de gemeente onmisbaar. 
Ook hier wordt nog over nagedacht. 
Welke ondersteuning is noodzakelijk 
en wenselijk? Het is duidelijk dat het 
Trefpunt een van de belanghebbende 
partijen is, die de huidige ontwik-

kelingen  rondom Plein Oost, de 
voormalige Herman Broerenschool, 
met de nodige zorg volgt. Voor u als 
bezoeker van Trefpunt Oost verandert 
er voorlopig niets. Alle activiteiten 
gaan gewoon door. Om verder te 
groeien hebben we als nieuwe Stich-
ting Trefpunt Oost de medewerking 
van meer vrijwilligers hard nodig. 

Vooral voor het opzetten en begelei-
den van nieuwe activiteiten. We zien 
graag meer vrijwilligers komen om 
ons huidige team te versterken. Denkt 
u iets te kunnen betekenen voor de 
ontwikkeling van het nieuwe Trefpunt 
Oost of heeft u ideeën, aarzel dan niet 
om contact op te nemen.

Laten we samen Trefpunt Oost maken 
tot een waardevol initiatief vòòr wijk-
bewoners, gedragen en uitgevoerd 
dòòr wijkbewoners.

voor meer informatie: 
Email:trefpuntoost@gmail.com
van Broeckhovenlaan 4a l

Trefpunt oost zelfstandig verder

B

Schoonmaakactie Graafsewijk noord

oranjebal
door Ageeth van Duuren

op 25 april organiseerde Buurthuis 
Graafsewijk noord het jaarlijkse 
oranjebal.

 
oor mij de eerste keer dat 
ik dit mocht meemaken. Ik 
mocht aantreden als een 
van de mysterie juryleden 
voor de playback show. 

Het was een avond vol verras-
singen en de meest leuke stukjes 
zijn opgevoerd. Leuke en grappige 
vertolkingen in gevarieerde genres 
waarbij soms de tranen over de 
wangen gingen van het lachen. Het 
hoogtepunt van het bal was het op-
treden van Sem Schouten, tien jaar 
oud. Sem was het enige kind dat de 
stoute schoenen durfde aan te trek-
ken om te playbacken voor een volle 
zaal. Ze was de eerste die optrad. Ze 
playbackte het nummer 

van Roy Donders: Ik wil jou!  Menig 
volwassene kan jaloers zijn op de 
flair waarmee Sem op het podium 
stond. De zaal ging uit zijn dak en 
Sem kreeg een daverend applaus. In 
de pauze vermaakte ze nog een keer 
de zaal met een prachtig nummer. 
Helemaal terecht won ze de beker 
voor de beste vertolking. Ik hoop 
dat deze dappere ‘dame’ volgend 
jaar weer van de partij is. Ik heb 
erg genoten en daarin was ik niet 
alleen. l
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Door Mieke Verberne

veertig jaar geleden werd door de 
gemeente bij de oosterplas een 
stuk grond vrijgemaakt voor een 
klein dierenparkje met een stal. 
Een gemeentewerker kwam iedere 
dag langs om de dieren te voeren. 
Buurtbewoner Theo Kraan vond dat 
het voeren alleen niet voldoende 
was. De dieren hadden volgens 
hem meer zorg nodig. De gemeente 
vroeg hem daarop of hij deze taak 
niet op zich wilde nemen. zo begon 
zijn carrière bij het dierenpark. Wer-
ken met dieren en in de natuur zijn, 
was het liefste wat hij deed. 

 
n 1980 werd de Oosterhoeve een 
stichting. Theo deed het uitvoe-
rende werk. Om geld voor uitbrei-
ding in te zamelen benaderde hij 

bedrijven en organisaties en deed een 
beroep op buurtbewoners. Hij kreeg 
hiermee genoeg materiaal en geld bij 
elkaar om een groter dierenverblijf en 
een volière te bouwen. Ook kwamen 
er speeltoestellen. Theo klaarde dat 
karwei met steun van enkele jongeren 

die vaak in de buurt van het park 
rondhingen. 
Theo ‘greep ze in de kraag’ en zette 
ze aan het werk. Hij kreeg een goede 
band met de jongens een haalde het 
beste uit ze boven. In 1985 werd het 
park uitgebreid met schooltuintjes. 
Hiervoor kreeg Theo onder andere 
hulp van Jo Hermans (†) en Fia Ster-
renburg. Jarenlang was Theo dage-
lijks in de weer en intussen wisten 
steeds meer wijkbewoners het parkje 
te vinden. 
In 1999 kreeg Theo problemen met 
zijn gezondheid. Hij wilde een stapje 

terugdoen. Het zoeken naar een 
goede opvolger begon. Die diende 
zich aan in de persoon van Anja Kou-
wenberg. Zij was in de buurt komen 
wonen en begon met het vrijwillig 
voeren van de dieren in het week-
end. Toen de vraag naar een goede 
vervanging van Theo acuut werd, 
besloot Anja het stokje over te nemen. 
Zij dacht dat zij het verzorgen van de 
dieren wel kon combineren met haar 
jonge gezin. Heel veel ervaring had ze 
niet, maar de liefde voor dieren was 
groot en ze had zin om de handen 
flink uit de mouwen te steken. 
Bovendien zou ze altijd bij Theo 
terecht kunnen voor deskundig ad-
vies. Theo vond het moeilijk om echt 
afscheid te nemen maar had tegelij-
kertijd veel vertrouwen in Anja. 
Er kwam een mooi afscheidsfeest voor 
Theo én een lintje. 
Anja zag veel potentie in het dieren-
park. Samen met enkele basisscholen 
bedacht ze een educatief programma 
om kinderen op een speelse ma-
nier bij de dieren en de natuur te 
betrekken. Het dierenparkje werd 
kinderboerderij. Maar daar bleef het 

niet bij. Vanuit haar achtergrond als 
verpleegkundige en maatschappelijk 
werkster wist ze dat buiten werken 
met dieren een mens goed kan doen 
en helend kan werken. Zij besloot de 
kinderboerderij te ontwikkelen tot 
een zorgboerderij. Mensen die dat 
nodig hebben kunnen hier werken in 
een beschermde en veilige omgeving. 
We zijn nu 15 jaar verder en  Anja is 
nog steeds dagelijks in de weer met 
de Oosterhoeve. Net als Theo destijds. 
Haar werk op de Oosterhoeve wordt 
deels gefinancierd door de PGB’s die 
de cliënten van Cello, Reinier van Ar-

kel enz. meebrengen. Anja biedt deze 
mensen persoonlijke begeleiding en 
dagbesteding. De deskundigheid die 
hiervoor nodig is, heeft Anja in huis. 
Daarnaast blijft ze nog veel vrijwillige 
uurtjes besteden aan haar kinder- en 
zorgboerderij. 
Theo komt af en toe nog eens langs. 
Hij kon zich geen betere opvolger 
wensen. Hij is Anja erg dankbaar voor 
het voortzetten van zijn levenswerk. 

Voor meer info zie website: 
www.stichting-oosterhoeve.nl l

40 jaar Oosterhoeve 

Pionier Theo Kraan en Anja 
Kouwenberg kijken terug
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Werkpost Cello binnen Park Eemwijk

SInCLAIR: DE nIEUWE BEzoRGER 
vAn DE WIjKKRAnT

o

Sinds 2006 werkt binnen Park 
Eemwijk een groep mensen met een 
beperking. Het werk is aangepast 
aan hun belangstelling en talenten. 

nze visie als Cello is: zo nor-
maal mogelijk, speciaal waar 
nodig! Onze medewerkers 
werken in de schoonmaak, 

het grand café, de keuken of op een 
afdeling. Na een inwerkperiode werkt 
iedereen zoveel mogelijk zelfstandig 
met behulp van een werkmap. In 
deze werkmap staan alle taken, met 
of zonder pictogrammen omschre-
ven. Loslaten en erop vertrouwen dat 
iemand zoveel mogelijk zelfstandig 
werkt, is een avontuur. Het mooie 
is dat je medewerkers enorm ziet 

groeien. Ze komen erachter dat ze 
veel meer kunnen dan ze zelf en de 
omgeving denken.Het personeel van 
Park Eemwijk is voor de ontwikkeling 
van onze medewerkers onmisbaar. Zij 
zijn degenen die met onze medewer-
kers samenwerken! Dank zij hun inzet 
zijn we al een heel eind gekomen. 
Sinds vorig jaar zijn we ook buiten 
Park Eemwijk actief bezig. Mede-
werkers van Cello doen boodschap-

pen voor een wijkbewoner, helpen 
mee met de  kinderbioscoop in De 
Biechten, brengen regelmatig post en 
flyers rond. Sinds kort bezorgen we 
ook Wijkkrant Oost. Onze bezorger 
heet Sinclair. Hij brengt de krant rond 
in de omgeving van park Eemwijk. 
Het gaat om het gebied wat begrensd 
wordt door de Aa en de Rijnstraat èn 
de Geulweg en de Zoomweg.
We zijn blij dat we op deze manier 

een bijdrage kunnen leveren aan de 
wijk waar onze werkpost deel van 
uitmaakt!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt 
u terecht bij: Marleen Buysrogge of 
Jeannette Jordaan
Werkpost Cello / Park Eemwijk, 
Eemweg 114 5215 HR ’s-Hertogenbosch 
Telefoon: 06-21833243, 
email: parkeemwijk@cello-zorg.nl 
website: www.cello-zorg.nl l

door Jan Weijers

Ruim twintig jaar geeft mien Wig-
gers (82) leiding aan de bingo in de 
Stolp, het laatste jaar als een activiteit 
van wijkpunt oost Actief. Daarbij 
wordt ze deskundig geassisteerd door 
Betsy vos.(78). Het zou om twee uur 
beginnen, maar als ik (59) om half 
twee monter de bingoruimte binnen 
stap, zijn er al elf vrouwen aanwe-
zig. De meesten zijn aan het kaarten. 
Anderen kletsen wat. vrolijk word ik 
begroet met: “Dag jongeman”

lak voor aanvang is ieder-
een binnengedruppeld: 25 
vrouwen en twee mannen. 
De mannen zitten gebroe-

derlijk naast elkaar. Een pilsje naast de 
bingokaarten. De dames laten het bij 
koffie, thee en fris. Henk, bijna 25 jaar 
vrijwilliger van de Stolp, verzorgt de 
hapjes (o.a. kroketje) en dranken. De 
leeftijd varieert van 68 (Gerrie Peynen-
burg) tot 86 (Ria van Vught) jaar. Som-
migen van de aanwezigen zijn bijna 
‘professionals’. 
Ze hebben drie bingokaarten tegelijk en 
spelen het spel ook op andere locaties. 
Soms wel drie keer per week. Ze doen 
het naar eigen zeggen niet voor het 
geld maar voor de gezelligheid. Boven-
dien ‘breekt’ het de dag. 

LoTERIj
Er worden dertien rondes gespeeld. Een 
bingokaart kost 2,50 euro. Als je meer-
dere kaarten koopt krijg je korting. Van 
dit geld worden de prijzen gekocht: 
boodschappenmandjes met o.a. koffie 
en koekjes en geldprijsjes van 7 euro, 
6 euro en 5 euro. Tijdens de pauze is 
er een loterij. Prijs per lot: 50 cent. Er 
zijn vijf prijzen te winnen waaron-
der deze keer een broodrooster. Ook 
niet-bingospelers kunnen meedoen. 
Toevallig, ja echt toevallig hebben 
beheerder Gerard Fasol en vrijwilliger 
Henk prijs. Beiden speelden niet mee 
met de bingo. “Er blijft nog wat geld 
over van de bingokaarten en de lotjes.” 
zegt Mien. “Daarom krijgen de spelers 
met Kerstmis en Pasen een presentje”. 
Er wordt het hele jaar door op maandag 
gespeeld. 
Behalve in de zomervakantie en op 
Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag en 
Tweede Pinksterdag. Om stipt twee 
uur start Mien de bingo op. De stem-
men verstommen. Alleen de mannen 
achter in de zaal mompelen af en 
toe wat. Wie beweert nou dat alleen 
vrouwen klessebessen zijn? De spelers 
zijn geconcentreerd. Dat moet ook wel 
want Mien hanteert een straf tempo in 
het omroepen van de nummertjes en 
sommigen hebben drie kaarten bij te 
houden. Voorwaar geen sinecure. 
De nummers worden niet alleen om-

geroepen, ze zijn ook zichtbaar op een 
display dat voor Mien staat. 

GEEn vALSE BInGo’S
Pen en papier komen er niet meer aan 
te pas. De bingokaarten zijn van kunst-
stof. Wordt er door Mien een nummer 
geroepen dat op jouw kaart staat, dan 
schuif je daar een doorzichtig oranje 
plaatje overheen. Als alle nummertjes 
van de kaart oranje zijn roep je ‘bingo’. 
Betsy en Mien controleren of de bingo 
terecht is. Dat gebeurt snel en efficiënt. 
Alle omgeroepen nummers zijn digitaal 
opgeslagen. Vandaag zijn er geen valse 
bingo’s. In de eerste ronde is er meteen 
een dubbele bingo. De geldprijs wordt 
keurig gedeeld. Even later wint Toos 
(drie kaarten) twee ronden achter 
elkaar. 
In de pauze verlaten de mannen de 
zaal. Een om een sigaretje te roken. Met 
de ander drink ik een pilsje. We praten 
nog wat door over de bingo. Totdat hij 
wordt geroepen. “Het begint weer!” 
Zelf haast ik me naar huis. Dit stukje 
moet snel geschreven worden want de 
deadline is al verlopen. l

Bingo met Mien

Een activiteit van 
Wijkpunt oost Actief 

v
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mededelingen van ‘S-SPoRT

nATIonALE SPoRTWEEK
De Gezondheidsweek was een GROOT 
succes. Met heerlijk weer, leuke 
activiteiten, enthousiaste kinderen/
ouders en de sportieve beleving kon 
deze week niet meer stuk. 
Want bewegen is leuk en nog goed 
voor je ook!!

RUGByToERnooI
Woensdag 15 april bleek een fan-
tastische dag te zijn voor een leuk 
spelletje rugby. Op het prachtige 
rugbyveld van The Dukes vond op 
deze zonnige woensdag, een rugby-
toernooi plaats voor de groepen acht 
van de volgende basisscholen: De 
Vlindertuin, BS Oberon, de Aquama-
rijn, BS Kameleon, de Driestroom en 
het Rondeel. Door de scholen in alle 
teams te mixen, ontstond er een mooi 
samenwerkingsverband tussen de 
leerlingen van de verschillende basis-
scholen. Met het landenthema, wist 
team ‘Wellington’ bij de jongens en 
team ‘Ierland’  bij de meisjes de over-
winning te behalen. Bij dit toernooi 
wist team ‘Londen’ bij de jongens 
de tweede plaats te behalen. Bij de 
meisjes was team ‘Frankrijk’ tweede.  
Dankzij de inzet van rugby vereniging 
The Dukes, alle hulpouders en alle 
docenten hebben  ruim 170 leerlingen 
een leuk en sportief toernooi gehad.

CALvé STRAATvoETBAL 
Op woensdag 20 mei hebben de 
voorrondes voor het Calvé straatvoet-
baltoernooi plaatgevonden. Met tien 
jongensteams en drie meidenteams 
was het  een groot succes. Er werd 
flink gestreden om de eerste en twee-
de plaats. Bij de jongens zijn Team FC 
Barcelona en Team Zweinhund door 
naar de finale. Bij de meiden mochten 
alle drie de teams door naar de finale; 
Team Italie, Team Stargirls en Team 
Powergirls. De finale is woensdag 10 
juni gespeeld op de Parade. De win-
naar van deze middag gaat door naar 
de Brabantse finale.

BAGGERLooP vooR 
KInDEREn In ooST 
Op vrijdag 29 mei heeft ‘S-PORT 
samen met Oosterplas doet!,  Wladi-
mirov sports, SUBtraining, Klusbedrijf 
van Overdijk en Scouting Lucas de 
Baggerloop georganiseert. 560 kin-
deren van alle basisscholen uit Oost 
hebben meegedaan. De baggerloop 
gaat rond de Oosterplas. De kinderen 
moeten touwklimmen, door het water, 
zeepbanen nemen, over een india-
nenbrug en apenhang, op vlotten 
en strobalen en ga zo maar door. Het 
was een tof maar ook zwaar parcours. 
Ale kinderen hebben het super goed 
gedaan en het was fantastisch! l

Advertorial.

Pimp je plein......
Lingeplein!

k ben dit keer wezen kijken 
bij het Lingeplein. Ik zal je 
vertellen hoe ik hier bij ben 
gekomen. Ik was met mijn va-

der in het buurthuis en daar kwam 
ik Miep Lensen tegen (Miep zit in 
het buurtcomité Lingestraat) en zij 
vertelde mij over de opening van 
het Lingeplein. Ik wilde hier graag 
meer over weten en we maakten 
een afspraak. Ik ben zelf ook bij de 
opening gaan kijken op 14 juni. In 
’s-Hertogenbosch zijn veel plei-
nen. Alleen al in het centrum zijn 
er vijfentwintig. Dit jaar wordt De 
Parade opnieuw ingericht. Maar ook 
buiten het centrum zijn er genoeg 
pleinen die opgeknapt kunnen 
worden. De gemeente heeft daar nu 
geld voor beschikbaar gesteld. Van 
het Stadsplein naar het Buurtplein 
zo kun je het zien. Het is de bedoe-
ling dat deze pleinen samen met de 
bewoners worden ontworpen. 

De komende vier jaar zullen tien 
pleinen worden aangepakt! 
De belangrijkste functie van pleinen 
is ontmoeting. Voor elk van deze 
pleinen worden de knelpunten in 
beeld gebracht en de kansen om 
het mooier te maken. Soms vraagt 
een plein maar een kleine aanpas-
sing maar in andere gevallen moet 
het hele plein opnieuw ingericht 
worden. Dat kan allemaal. Elk 
plein vraagt een eigen aanpak. De 
meeste pleinen in Den Bosch zijn 
eenvoudig ingericht. 

Deze pleinen kunnen mooier 
worden gemaakt en dat gaat zeker 
lukken met hulp van de bewoners 
uit de wijk. Het Lingepleintje is 
opnieuw ingericht net zoals het Paul 
Hilgersplein aan de Elzenstraat. De 
gemeente en wijkbewoners hebben 
samen gekeken hoe ze het plein 
aantrekkelijker konden maken. Ze 
kozen voor nieuwe speeltoestellen 
en kunstgras om lekker te kunnen 
spelen. Het plein is echt opgeknapt 
en iedereen is tevreden. Ook de kin-
deren! Het Lingepleintje is  feestelijk 
geopend, tegelijk met de jaarlijkse 
braderie. Er waren diverse activi-
teiten zoals: gratis kinderattracties, 
zanger William en andere artiesten, 
vijftig tot zeventig kramen en alle-
maal cadeautjes voor de kinderen. 
Deze wijkkrant verschijnt helaas na 
de opening maar ik beloof bij deze 
dat ik in de volgende wijkkrant 
foto´s zal plaatsen van het te gekke 
Lingeplein!

Tot de volgende wijkkrant 
gr. Tess!!!l

jeugdredacteur  Tess van Houtum

I

nieuws 
kinderpersbureau

e kinderen van het kinder-
persbureau hebben Marie 
van Herpen geïnterviewd. 
Ook waren ze aanwezig bij 

de officiële opening van de ruilkast in 
BBS aan de Aa. Ze stelden vragen aan 
wethouder Huib van Olden (zie foto)
Marie begeleidt al 35 jaar knutselclub 
Het Sluske. Op dit moment zit deze 
club in het Rondeel. Marie begeleidt 
verschillende groepen kinderen. 
Natuurlijk heeft Marie wel een aantal 
regels zoals het met respect omgaan 
met elkaar en ten opzichte van de 
ouders, niet pesten en goed luiste-
ren naar de instructies van Marie. 
Ondanks deze strenge maar duidelijke 
regels komen kinderen al 35 jaar lang 

gezellig bij haar knutselen. Marie en 
vrijwilligers, die haar helpen, beden-
ken wat er gemaakt gaat worden. De 
kinderen kunnen ook ideeën inbren-
gen. Dan wordt gekeken of deze uit-
voerbaar zijn.  Marie zet zichzelf ook 
in als vrijwilligster voor de Zonne-
bloem en het Vincentius huis. Ze heeft 
zelfs een lintje gekregen voor haar 
vrijwilligerswerk. Er zijn nog enkele 
plaatsen open voor de knutselclub 
van Marie op dinsdag en donderdag. 
Marie wil bij deze graag Happaz 
Catering bedanken voor hun gift l 

D
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De zomermaan-
den staan weer 
voor de deur en 
wellicht heeft 
u een heerlijke 
vakantie in het 
vooruitzicht. 
onbezorgd genieten van uw wel 
verdiende vakantie kan pas echt 
wanneer u goed voorbereid op 
vakantie gaat. Uw apotheek kan 
u hier bij helpen. 

ovERzICHT vAn UW DAGELIjKSE 
mEDICIjnEn 
Belangrijk is dat u voldoende 
voorraad heeft van uw dagelijkse 
medicijnen zodra u op vakantie 
gaat. Wij adviseren u uw medicij-
nen mee te nemen voor de gehele 
reisperiode en de week erna. Van 
de dagelijkse medicijnen die u 
gebruikt kunt u bij uw apotheek 
een gratis Engelstalig medicijn-
overzicht laten printen. In dit 
document staan alle gegevens van 
uw medicijngebruik.  Ook staan 
er eventuele andere bijzonderhe-
den in, bijvoorbeeld als u ergens 
allergisch voor bent. Dit document 
is voor als u in het buitenland een 
apotheker of een arts nodig heeft. 
Wij adviseren u uw medicijnen 
samen met het Engelstalig medi-
cijnoverzicht in uw handbagage te 
vervoeren.  Dit advies geldt voor-
namelijk voor als u gaat vliegen 
in verband met het eventueel zoek 
raken van uw koffer en tempera-
tuurdaling in de bagageruimte 
van het vliegtuig. 

moGEn UW mEDICIjnEn mEE nAAR 
HET BUITEnLAnD? 
Soms is een geprint Engelsta-
lig overzicht van uw dagelijkse 
medicijnen niet voldoende om uw 
medicijnen mee op reis te nemen. 
Voor bepaalde medicijnen heeft 
u een speciale verklaring nodig 
van een arts. Hierbij gaat het om 
medicijnen die onder de Opium-
wet vallen, zoals sterke pijnstil-
lers, bepaalde slaapmiddelen en 
kalmeringsmiddelen, medicijnen 

tegen ADHD 
en sommige 
medicijnen 
tegen epilep-
sie. Er zijn twee soorten verkla-
ringen die u nodig kunt hebben: 
een Schengenverklaring, of een 
Engelstalige medische verklaring. 
Welke verklaring u nodig heeft, 
hangt af van het land waar u 
naartoe gaat. Het aanvragen van 
een verklaring kan vier weken 
duren. Zorg er dus voor dat u de 
verklaring tijdig regelt. 

ovERIGE REISPRoDUCTEn 
Naast uw dagelijkse medicijnen 
is het verstandig om een aantal 
zelfzorgproducten mee op reis te 
nemen. Dit om vaak voorkomende 
kwaaltjes en ongemakken zoals 
pijn , diarree,  reisziekte, wond-
infectie en jeuk te verhelpen. Als 
geheugensteuntje is er de checklist 
‘’reisapotheek’’ beschikbaar zodat 
u er zeker van bent dat u de meest 
belangrijke producten bij u heeft.  

RoL vAn DE APoTHEEK 
Gaat u op reis en gebruikt u ver-
schillende dagelijkse medicijnen? 
Vraag dan aan de balie om een 
Engelstalig medicatieoverzicht. 
Wanneer u een medicijn gebruikt 
wat onder de Opiumwet valt 
krijgt u een verklaring mee die u 
moet laten invullen door uw arts. 
Wanneer u graag geadviseerd wilt 
worden over welke zelfzorgpro-
ducten u het beste mee kan ne-
men, nemen wij graag vrijblijvend 
de checklist ‘’ik ga op reis en neem 
mee’’ met u door.  

vRAGEn? 
Wanneer u twijfelt of uw medicijn 
onder de Opiumwet valt of wan-
neer u wilt weten welke verklaring 
bij welk land verplicht is kunt u 
contact met ons opnemen. Ook 
kunt u voor meer informatie over 
medicijnen mee op reis kijken op 
www.CAK.nl. 
Joost van Roosmalen, apotheker 
Apotheek Cleij l

door: Minggus Nanlohy, huisarts

na 35 jaar is Gerrit van Roekel, huis-
arts en grondlegger van Gezond-
heidscentrum Samen Beter, gestopt 
met zijn werk als huisarts. Hij was 
een goede huisarts, idealist, pio-
nier, ondernemer, maar ook realist. 
Samen Beter heeft in de afgelopen 
35 jaar landelijke bekendheid ge-
kregen.

oogtepunten waren het be-
zoek van toenmalig minister 
Els Borst, prinses Maxima en 
minister André Rouvoet. De 
kracht van Samen Beter ligt 

nog steeds in de multidisciplinaire 
samenwerking en het op tijd insprin-
gen op de veranderingen binnen 
de zorg. Op 23 april jl. werd een 
symposium georganiseerd in verband 
met het 35 jarig bestaan van Samen 
Beter. Op deze dag heeft Gerrit of-
ficieel afscheid genomen als huisarts. 
Het goed bezochte symposium was 
een mooie gelegenheid om terug te 
kijken naar de voorgaande 35 jaar 
en om (oud) collega’s te ontmoeten.

Verschillende sprekers kwamen aan 
het woord met uiteen lopende onder-
werpen.De ontstaansgeschiedenis van 
Samen Beter werd belicht en omlijst 
met mooie anekdotes. Ook de rol van 
de huisarts in een veranderde multi-
culturele samenleving en als opleider 
van aankomende huisartsen kwam 
aan bod. Gerrit sloot het symposium 
af met een terugblik aan de hand 
van eigen foto’s. Afscheid nemen 

van Samen Beter betekent voor Gerrit 
afscheid nemen van zijn geesteskind. 
Oftewel ‘het derde zusje’ , zoals zijn 
dochter Eva verwoordde. Gerrit blijft 
als adviseur van verschillende zorg-
groepen bij Samen Beter betrokken. 
In geval van nood wil hij ook nog wel 
eens invallen als huisarts. 
Wij wensen Gerrit veel geluk en 
plezier in deze derde helft van zijn 
leven!  l

onbezorgd op vakantie?35 jaar Samen Beter, 
afscheid  van Gerrit van Roekel 

op dinsdag 31 maart hebben we 
voor onze gasten een paasmiddag 
georganiseerd, in de kantine van 
Bvv. Het was een gezellige middag, 
met een lekkere koffietafel en ’s-
middags hapjes en drankjes. 

ezelfde dag brachten onze 
vrijwilligers paaspakketjes 
naar hun gasten. Die waar-
deerden zowel het bezoek 
van de vrijwilliger als het 

paaspakketje zeer. Op donderdag 9 
april hebben we met enkele gasten 
een boottocht gemaakt samen met 
de afdeling  Kerkdriel. We hadden 
mooi weer en het was gezellig. Resto 
van Harte is tot op de laatste dag, dat 
was 30 april, goed bezocht door onze 
gasten met hun vrijwilligers. Op dins-
dag 19 mei hebben we  een bingo-
middag gehouden in de kantine van 
BVV. We hadden mooie prijzen en 
ook dit was weer een goede middag. 
Zowel de vrijwilligers als de gasten 
genieten van al deze activiteiten.
Tijdens onze vergadering met vrijwil-

ligers op vrijdag 29 april hebben we 
aandacht geschonken aan aan het 
tienjarig Zonnebloem jubileum van 
onze voorzitster Marianne de Gier.
We hopen dat Marianne nog lang ons 
blijft ondersteunen. Verder kunnen 
wij altijd de hulp van verpleegkun-
digen gebruiken voor ondersteuning 
bij onze activiteiten of reisjes. 
Verpleegkundigen, die interesse heb-
ben kunnen bellen met: Ria de Kock 
073-6142600 of Jeanne van Teeffelen 
073-6138936. l

nieuws van De zonnebloem

D

H

mijn naam is Kim van der Kuijp en 
ik ben huisarts bij Samen Beter. 
Hoewel ik ruim 2,5 jaar op de 
Palmboomstraat werk, wil ik me 
graag nog een keer voorstellen. 
Al op jonge leeftijd wist ik dat ik 
arts wilde worden. Gelukkig werd 
ik meteen ingeloot voor mijn 
studie. 

oen ik mijn artsexamen ge-
daan had, wist ik nog niet 
goed welke specialisatie ik 
zou willen kiezen. Dus heb 
ik enkele leuke en leerzame 

jaren doorgebracht op de afdeling 
Cardiologie in het Groot Zieken-
gasthuis, de afdeling Neurologie in 
het Amphia Ziekenhuis in Breda en 
het verpleeghuis. Toen werd mijn 
keuze duidelijk: ik wilde graag 
huisarts worden. In 2010 ben ik 
begonnen met de huisartsenoplei-
ding in het Radboud Ziekenhuis in 

Nijmegen. Het laatste deel van de 
opleiding heb ik bij gezondheids-
centrum Samen Beter gedaan. In 
deze maanden heb ik de praktijk, 
alle collega’s en patiënten, goed 
leren kennen. Dit beviel me zo goed 
dat ik na mijn afstuderen in maart 
2013 ben gebleven. 
Eerst  als waarnemer en  sinds de 

pensionering van  Gerrit van Roekel 
als een van de vaste huisartsen.
Het mooiste van mijn werk vind 
ik dat je hele mensenlevens mee 
maakt. De hoogte- en dieptepun-
ten. De huisarts is er altijd bij.  In 
het ziekenhuis zijn mensen vaak 
een nummer. De band tussen 
huisarts en patiënt is uniek binnen 
het artsenvak. Naast mijn werk 
heb ik het druk met mijn gezin: 
mijn vriend Tom, mijn zoon Toby 
en dochter Laurie. Voor hobby’s is 
weinig tijd over, maar ik vind het 
leuk om te fotograferen, te reizen 
en gezellig op de bank een film te 
kijken.
Als geboren Rotterdamse, voel ik 
me inmiddels helemaal thuis bij 
Gezondheidscentrum Samen Beter 
en in de Graafsewijk 

Kim van der Kuijp, huisarts l

Even voorstellen:

Kim van der Kuijp, opvolger  Gerrit van Roekel

T

Aan de 
wandel 
met 
wijkpunt oost Actief

Een nieuw initiatief van WOA: 
wandelen op woensdagochtend. 
Voor wie zin heeft om in beweging 
te komen, een stukje te wandelen, 
kennis te maken met buurtgenoten 
en na afloop een kopje koffie te 
drinken heeft Wijkpunt Oost Actief 
het volgende in de aanbieding: 

Start activiteit: 3 juni
Starttijd: 9.30 uur
Duur wandeling; tussen één en 
anderhalf uur
verzamelplaats: vóór de Stolp in 
de Rijnstraat
Kosten: eventueel kopje koffie, 
kopje thee 
Afstand: afhankelijk van vermogen 
en conditie van deelnemers
Voor wie bedoeld; voor iedereen 
Inschrijven; niet nodig
Informatie: 06 36533432  l
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door Marjolein Thijssen

Stel je voor: een scholier heeft net 
de examens achter de rug. Tijd om 
een feestje te vieren en op vakantie 
te gaan. Een reisje naar Spanje mis-
schien? maar dan hoor je: ‘Ik weet 
niet of ik mee kan. Wie zorgt er voor 
mijn vader? zonder steun en hulp 
redt hij het overdag niet’. 

it zijn signalen waar het 
mantelzorghart van Akkie de 
Rouw sneller van gaat klop-
pen. Samen met vier collega’s 
werken zij vanuit het Steun-

punt Mantelzorg, aan het ondersteunen 
van mantelzorgers. Wat is mantelzorg 
eigenlijk? Dat is iemand die méér dan 
de gebruikelijke zorg geeft aan een 
naaste, bijvoorbeeld een zieke partner 
of een hoogbejaarde moeder. Het gaat 
bij mantelzorg niet alleen om verzor-
ging maar ook om het doen van bood-
schappen, meegaan naar de dokter, 
de financiën regelen. Dat wat iemand 
meer doet dan wat ‘normaal’ is binnen 
een familie of vriendenkring, noemt 
men mantelzorg. Wat is ‘normaal’ in dit 
geval? 

zWARE LAST
De meeste mantelzorgers vinden de 
hulp die ze bieden gewoon. Maar het 
geven van mantelzorg, zeker als het 
meerdere jaren duurt, kan een zware 
last worden.
Dus is het belangrijk voor mantel-
zorgers om steun te ervaren. Dit kan 
bemoediging of troost zijn maar ook 
praktische hulp. Akkie: ‘We bieden 
als Steunpunt Mantelzorg individuele 
steun maar dat kunnen we nooit alleen. 
Daarom is samenwerking belangrijk, 
met vrijwilligers, professionals, scholen, 
eigenlijk met alle mensen in de wijk, 

ook bewoners. We vinden het belang-
rijk dat mantelzorgers steun kunnen 
ervaren, dichtbij huis. Denk hierbij aan 
een plek om samen te komen, ervarin-
gen uit te wisselen of om gewoon even 
uit te blazen. Voorheen hadden we het 
mantelzorgcafé. Dat zouden we graag 
opnieuw starten. 

mAnTELzoRGCAFé
In een mantelzorgcafé wisselen mensen 
ervaringen uit en kunnen ze informatie 
krijgen. Tegelijk is het een huiskamer 
waar je even onder andere mensen 
kunt komen. Dat is  belangrijk. Het is 
voor mantelzorgers erg fijn wanneer er 
mensen zijn die je situatie kennen en 
begrijpen wat je nodig hebt om weer 
wat op adem te komen. Daarom zijn 
goede vrijwilligers belangrijk. Zij kun-
nen er ‘gewoon zijn’ voor de mantelzor-
ger. Plein Oost zou een mooie plaats zijn 
voor een mantelzorgcafé, omdat daar 
verbindingen met bewoners uit de wijk 
kunnen ontstaan. Want vereenzaming 
ligt op de loer bij veel mantelzorgers. 
Juist voor hen is het belangrijk om 
onder de mensen te blijven. Ze hebben 

mensen nodig waarop ze een beroep 
kunnen doen, voor bemoediging, 
ontspanning of praktische informatie. 
Professionals kunnen ook veel bieden 
vanuit hun rol en deskundigheid. Voor 
iedereen die werkzaam is in zorg en 
welzijn, is aandacht voor mantelzor-
gers, zeker met de huidige veranderin-
gen, ontzettend belangrijk.

CADEAUBon vooR mAnTELzoRGERS
Als Steunpunt Mantelzorg zijn we hard 
bezig om de aandacht voor mantelzor-
gers onder alle wijkwerkers, vrijwilligers 
en professionals te vergroten. Dat is 
hard nodig.  Een voorbeeld hiervan 
is de mantelzorgwaardering die men 
bij ons kan aanvragen om de inzet 
van de mantelzorger te waarderen. De 
gemeente Den Bosch beloont in 2015 

mantelzorgers 
met een ca-
deaubon van 50 
euro. Daarnaast 
zijn we blij met 
het initiatief 
om alle dagbestedingsmogelijkheden 
in kaart te brengen. Dat betekent voor 
mantelzorgers even vrijaf, wanneer hun 
naaste daar naar toe kan. Samen met 
vrijwilligers en professionals hopen we 
dat we mantelzorgers op Oost goed 
kunnen gaan ondersteunen.
(Lees ook op pagina 8 het verhaal van 
Hennie en mantelzorger Hans)

Meer informatie over het Steunpunt 
of een cadeaubon aanvragen? Bel het 
steunpunt op 073 206 88 00 of mail 
naar mantelzorg@divers.nl l

Steunpunt mantelzorg werkt aan meer steun voor mantelzorgers

D

Theatervoorstelling 
ontspoorde 
mantelzorg
zorgen voor iemand van wie je 
houdt kan heel zwaar zijn en soms 
mis gaan. over dit onderwerp vindt 
op donderdag 25 juni om 14.00 uur 
in wijkcentrum de Stolp de theater-
voorstelling ‘ontspoorde mantel-
zorg’ plaats. 

e voorstelling wordt ge-
speeld door Theducater 
uit Nijmegen en is speciaal 
voor mantelzorgers. De 

voorstelling laat op een mooie manier 
zien hoe je in situaties terecht kunt 
komen waarin de zorg ontspoort. 
Met behulp van gespeelde scènes 
wordt meer duidelijkheid gegeven 
over wat je in zo’n situatie kunt doen. 
Er is ruimte om te praten, te discus-
siëren of met lotgenoten ervaringen 
te delen. Mag je je echtgenoot met 
Alzheimer even in de badkamer 
opsluiten om boodschappen te gaan 
doen? Wat doe je als je ziet dat je 
broer geld van de bankrekening van 
je moeder haalt? Dit zijn enkele van 
de vele voorbeelden van ontspoorde 
mantelzorg.Inloop op donderdag 
25 juni vanaf half twee in Wijkcen-
trum de Stolp, Rijnstraat 497, 5215 
EJ  ’s-Hertogenbosch. De start van de 
voorstelling is om 14.00 uur en het 
duurt tot 16.30 uur.

De toegang is gratis, maar aanmel-
ding is verplicht. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar bij Steunpunt Mantelzorg 
Divers, Tel.073-206 88 00, 
E-mail: mantelzorg@divers.nl l

D

door Anja van Kouwenberg

Op 31 mei , bij de viering van het 
40-jarig bestaan van kinderboerde-
rij/zorgboerderij Oosterhoeve, heeft 
oud-wethouder Geert Snijders de 
nieuwe huiskamer geopend. Deze  
huiskamer is bedoeld als kleinschalige 
ontmoetingsplek. Men kan zijn eigen 
breiwerkje of krantje meebrengen, 
koffie drinken, wat praten en intussen 
genieten van een prachtig uitzicht. 
Gewoon, waar een huiskamer ook 
voor bedoeld is. Je kunt hier ook zo 
lang blijven zitten als je wilt.
Veel mensen en bedrijven hebben 
deze huiskamer mogelijk gemaakt. 
We mochten bij Rudy van der Zande 
uitzoeken wat we op de vloer wilden. 

De Buko heeft het gebouwtje voor 
een zachte prijs geplaatst en deed 
daar nog wat extra dingen bij zoals 
grondverf. De gele verf voor de 
buitenkant kregen we van Breedveld. 
De Mebin zorgde, samen met onze 
vrijwilligers, die goud waard zijn,  
voor een rolstoeloprit. De Gemeente 
bracht het geld op voor de aanschaf 
van het verblijf. Dankzij Hortus Ber-
licum lag er in een mum van tijd een 
terras. Ongetwijfeld noemen we hier 
niet alle mensen en bedrijven die ons 
geholpen hebben. naar. Maar een feit 
is dat we met heel veel dankbaarheid 
kijken naar hoe dit project tot stand 
gekomen is. Wij hopen u snel te kun-
nen verwelkomen. l

nieuwe huiskamer bij de oosterhoeve
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Buurthuis Graafsewijk noord
Adres: Lucas van Leijdenstraat 27

AUGUSTUS:
Zondag  30 augustus  
Rommel-/Jaarmarkt 11.00 – 17.00 u

SEPTEmBER:
vrijdag  04 september Kaarten 
Inschrijving vanaf 20.00 u
vrijdag   11 september  
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
zaterdag  19 september  
Beautydag* 09.00 – 11.30 u 
* voor deze activiteit dien je je 
vooraf op te geven bij: 

Anja Baudoin, Elzenstraat 17, tel: 
073 – 614 40 70

vaste groepen van Buurthuis 
Graafsewijk noord
Maandag  18.30u – 19.30u 
Steps   Volwassenen
Maandag  19.30u – 20.30u 

Beatballet  Volwassenen
Dinsdag  19.00u – 20.00u 
Zumba  Volwassenen
Woensdag  14.45u – 16.00u 
Kinderknutselclub 5 t/m 9 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u 
Kinderdansgroep 4 t/m 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.

Rommel-/jaarmarkt 
30 augustus 2015
Op zondag 30 augustus 
organiseert Werkgroep Graafsewijk 
Noord een rommelmarkt op de 
speelplaatsen aan de 

Lucas van Leijdenstraat met o.a.:

l 60 kramen
l Live-muziek
l Discotheek El Loco
l Diverse attracties voor 
        de jeugd
l Loterij 
l Diverse artiesten

Tijd: 11.00 – 17.00 uur 
Entree: 1.00 euro l

 Activiteiten Park Eemwijk   
Wekelijkse activiteiten

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 deel-
nemers vooraf opgeven bij Maurizio  
Atzeni

Donderdag 10.00 uur -11.30 
Reizen tot recreatie. Op deze ochtend 
kunt u verrast worden met een 
documentaire over de natuur, cul-
tuur, maar ook een romantische 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 aan kunt 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 mandala’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 her-
senen in beweging. Kosten 1,50 euro 
Vanwege beperkt aantal deelnemers 
vooraf opgeven bij Jacqueline Cor-
nelissen

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 11, 
18 en 25 september is de volgende 
workshop. 
Kosten voor deze drie ochtenden 
15,00 euro incl. kopje koffie. Opgeven 
bij de receptie.

zijdeschilderen
Een sjaal schilderen met verschillende 
kleuren en effecten. De workshop 
bestaat uit twee vrijdagen op vrijdag 
6 en 13 november van 10.00  tot 11.30 
uur.Kosten voor twee vrijdagen 12,50 

euro incl. kopje koffie. Opgeven bij 
de receptie.

Herfststuk maken
Breng de Herfst in huis met een mooi 
Herfststuk.
We leren u een mooi herfst stuk te 
maken van takken en verse bloemen. 
Vrijdag 2 oktober en vrijdag 9 okto-
ber Kosten 10,00 euro per keer. incl. 
Kopje koffie

Opgeven en informatie : 
graag voor alle 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 22 juni, 27 juli, 
24 augustus, 28 september, 26 okto-
ber  13.30 -16.00 uur. 

Sociëteit
 Deze middag is voor iedereen die 
het gezellig vindt om anderen te 
ontmoeten en samen te eten. Wijkbe-
woners, maar ook bewoners 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: 
11 juni  met optreden van zeemans-
koor “Deining” en een vismenu 15,00 
euro
9 juli midgetgolf met BBQ 15,00 euro
13 augustus kermis, met rad van 
avontuur en bijpassend diner 15,00 
euro
10 september sociëteitsavond met 
optreden van Merels & Kerels 
U kunt zich vooraf opgeven bij de 
receptie van Park Eemwijk.

Boekspot op Park Eemwijk
Lekker lezen in de eigen wijk: gratis 
en toegankelijk voor iedereen. Dat is 
het doel van Boekspots, een landelijk 
initiatief dat wil mensen wil stimu-
leren om meer te lezen door boeken 
met elkaar te delen. Park Eemwijk 
sluit hier graag bij aan en heeft op 
woensdag 17 juni  ‘Boekspots’ offici-
eel geopend.
“We willen mensen uitnodigen eens 
bij ‘Boekspots’ op Park Eemwijk te 
komen kijken”, zegt  vrijwilligersco-
ordinator Jacqueline Cornelissen.. 
“Ik zie het al helemaal voor me dat 
mensen met een boek onder hun 
arm naar Park Eemwijk komen en 
daar gaan snuffelen in de boeken-
kast.” Dat is namelijk het idee achter 
Boekspots. Mensen nemen een boek 
uit de kast mee en plaatsen hier een 
eigen boek voor terug. Zo blijft er va-
riatie. Ook de stadsbibliotheek heeft 
toegezegd regelmatig afgeschreven 
boeken aan te leveren.
Als je voor zo’n volle boekenkast 

staat, is het soms moeilijk kiezen. 
Daarom biedt Boekspots de mogelijk-
heid je leeservaring vòòr in het boek 
te plaatsen. Zo wordt het een bonte 
verzameling van meningen waar 
iedere lezer zijn of haar voordeel mee 
kan doen. Nog een leuke bijkomstig-
heid is dat je het boek zolang je wilt 
mee naar huis mag nemen. Er is geen 
vastgestelde leentermijn. Jacqueline: 
“Natuurlijk vinden we het wel leuk 
als mensen regelmatig terugkomen 
om hun boeken te vervangen. Want 
dit draagt bij aan de levendigheid 
van Park Eemwijk, waar jong en oud 
uit de wijk welkom is.”

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

 Activiteiten Wijkwerkplaats oost   
De openingstijden zijn: 
maandag tot en met donderdag 
van 8.30 tot 16.00 uur

Elke donderdagochtend kun-
nen buurtbewoners terecht om 
kapotte kleding te laten repareren. 
We verkopen gebruikte kleding, 
zelfgemaakte werkstukken uit onze 
houtwerkplaats en zelfgemaakte 
mozaïek.

vrijwilligers van de Wijkwerk-
plaats zwaar teleurgesteld door 
besluit gemeente
Zoals u al op de voorpagina heeft 
kunnen lezen, heeft het besluit van 
de gemeente om een deel van de 
voormalige Herman Broerenschool 
aan de van Broeckhovenlaan te 
verhuren aan kringloopwinkel ‘De 
Kleine Beurs’ uit Rosmalen, tot veel 
beroering geleid bij diverse vrij-
willigersorganisaties in Oost.

De Wijkwerkplaats is een van deze 
organisaties. Nel van de Ven, 
secretaris van de Wijkwerkplaats 
geeft een reactie op het besluit.
‘We werken op dit moment met 
zeventig vrijwilligers in onze 
Wijkwerkplaats op Plein Oost. Dat 
zijn mensen met of zonder een 
beperking. Dat gaat goed samen. 
Iedereen zet zich naar vermogen in 
voor de minst draagkrachtigen in 
onze omgeving.
Dagelijks komen hier mensen 
binnen om hun rollator te laten 

smeren of repareren. Dat doen we 
in onze eigen werkplaats. Dit jaar 
hebben we al vijftien rollators en 
vier rolstoelen opgeknapt en deze 
beschikbaar gesteld aan mensen 
met een kleine beurs. Daarnaast 
hebben we een winkeltje waarin 
we onder andere gebruikte kleding 
verkopen.We groeien uit ons jasje. 
Al twee jaar vragen we aan de 

gemeente Den Bosch om meer 
ruimte. Tot nu toe zonder resul-
taat. We krijgen subsidie van de 
gemeente voor onze huisvesting. 
Vervolgens geven wij deze subsidie 
in de vorm van een huurbedrag 
weer door aan een andere afdeling 
van de gemeente. 
Wat onze activiteiten betreft, 
houden wij onze eigen broek op. 
De inkomsten uit onze verkoop 
van zelfgemaakte spullen en 
tweedehands kleding zijn dan ook 
belangrijk. De laatste maanden 

namen we deel aan het overleg 
met de gemeente over de toekomst 
van Plein Oost. 
Dit gaf ons de hoop dat we wellicht 
meer ruimte zouden krijgen. Valse 

hoop bleek al snel. Kringloop-
winkel ‘De Kleine Beurs’ wordt de 
huurder van een groot deel van het 
gebouw.  Daarmee is uitbreiding 
voor onze Wijkwerkplaats zeer 
onzeker geworden. Ook krijgen wij 
een concurrent in huis. 
De Kleine Beurs is geen vrijwil-
ligersorganisatie. Dat maakt 
samenwerken ook moeilijk. Waar 
moeten wij straks onze inkomsten 
vandaan halen? 
De gemeente heeft de mond vol 
over burgerinitiatief en participa-
tie en dat gemeente en professio-
nele organisaties vrijwilligersiniti-
atieven moeten stimuleren en daar 
waar nodig ondersteunen. 

Met dit besluit gebeurt dit bepaald 
niet. Het blijft een spannende 
ontwikkeling voor onze zeventig 
vrijwilligers. l



door Maria Hornman

Hennie (68) en Hans van de Laar 
(76) wonen aan de Cederstraat 50. 
Wanneer ik mijn fiets tegen hun 
raam zet doet Hennie al open. Ik 
verwachtte twee voor mij onbe-
kende mensen. Tot mijn verrassing 
blijken Hans en ik elkaar te kennen. 

Hans is 40 jaar lang medewerker 
geweest in de fietsenstalling onder 
het station. Daar heb ik meer dan tien 
jaar vrijwel dagelijks mijn fiets ge-
stald. Hans begroette je altijd alsof je 
een goede bekende was. Ook later, na 
zijn pensionering, kwam ik hem wel 
eens in de stad tegen. En altijd weer 
vriendelijk goedendag zeggen. ‘Dat is 
mijn standpunt’ zegt Hans. ‘Je moet 
mensen altijd vriendelijk groeten’. Hij 
heeft in zijn tijd bij de fietsenstalling 
veel mensen voorbij zien komen en 
veel gezichten onthouden. Maar ook 
voor de regelmatige bezoeker van 
de fietsenstalling is hij een bekend 
gezicht geworden. Hennie vertelt dat 
Hans op een bezoek in Almelo en Nij-
verdal enthousiast toegeroepen werd 
met: Hé Hansje. Dat was dan weer een 
oude bekende uit de fietsenstalling.

mET DE TREIn nAAR TWEnTE
Henny en Hans wonen sinds 1978 in 
de Cederstraat. Hans is geboren in 

Berlicum en Hennie in Wierden in 
Twente. Je hoort nog een beetje haar 
Twentse accent. Toen ze Hans leerde 
kennen werkte ze bij de schoonmaak-
dienst van het Carolusziekenhuis. Ze 
woonde toen in de Vughterstraat. Een 
keer in de maand ging ze met de trein 
naar haar grootouders in Twente en… 
stalde haar fiets onder het station. 
Toen Hans en Hennie elkaar zagen, 
lachten ze naar elkaar zonder iets te 
zeggen. Toen Hennie voor de tweede 
keer haar fiets kwam stallen, sprong 
de vonk over. Sindsdien zijn ze bij 
elkaar.   

Na haar baan bij het Caroluszieken-
huis stapte Hennie over naar een 
vergelijkbare baan bij Reinier van 
Arkel. Vaak haalde ze Hans van zijn 
werk op. ‘Het was daar indertijd knus’ 
zei Hennie. Enkele jaren geleden werd 
ze ernstig ziek en belandde in het 
ziekenhuis. Daarna heeft ze een lange 
tijd hulp gehad van de ‘zusters’van 
Vivent bij de dagelijkse zorg. Ze heeft 
een ernstige vorm van COPD en kan 
niet zonder haar zuurstof. Dat valt 
haar niet altijd mee. ‘Het is net alsof 
ik aan de ketting zit maar tegelijker-
tijd is mijn leven van die lijn afhan-
kelijk’.  
Ze moeten het doen met twee uur 
huishoudelijke hulp per week. Hans 
heeft de rest van de zorg voor Henny 
en het huishouden op zijn schouders. 

GEEn BILjARTEn mEER
Zijn dagen zijn er helemaal mee 
gevuld en de zorg wordt geleidelijk 
steeds zwaarder voor hem. Hij gunt 
zich geen tijd meer voor zijn oude 

hobby: biljarten. Hennie zegt dat hij 
best enkele uurtjes wegkan en dat zij 
zich kan redden. Hans vindt van niet 
en wil haar niet alleen laten. Soms 
gaan ze op pad met hun brommobiel, 
een klein autootje waarmee je maxi-
maal 40 mag rijden. Henny waardeert 
de zorg en toewijding van Hans. ‘Hij 
kan zo aan de slag als medewerker in 
het ziekenhuis, zo handig en zorg-
zaam is ie’.
Hans en Hennie zeggen weinig wen-
sen te hebben en kunnen ook geen 
dingen bedenken waar ze zich boos 
over maken. ‘Ik heb nog nooit met 
iemand ruzie gehad’ zegt Hans. Ze 
wonen prettig en willen niet weg uit 
dit huis. Ook al hebben ze niet veel 
contacten in de straat. 
Veel mensen komen en gaan hier 
en wonen hier maar kort. Of ze zijn 
erg druk met werk. Ze hebben wel 
ervaren, dat buren klaar staan, als er 
echt wat is en dat geeft hen een goed 
gevoel. Dan blijkt Hennie wel degelijk 
wensen te hebben. Ze zou graag een 
hondje willen hebben. Nu hebben 
ze twee kanaries in kooitjes op de 
vensterbank. 

Die zingen weliswaar prachtig maar 
daar kun je niet mee wandelen. ‘Of je 
moet ze met kooi en al meenemen’-
zegt Hans, die tijdens het hele gesprek 
grapjes zit te maken met een brede 
grijns op zijn gezicht. Hennie werkt 
hard aan het verbeteren van haar 
kwetsbare conditie bij de fysiotherapie 
bij Samen Beter. Dat gaat steeds beter. 
Ze hoopt zover te komen dat ze een 
stukje kan fietsen en weer vaker naar 
buiten kan gaan. Ze zou ook graag 
weer ergens bijgaan. ‘Ik stap overal op 
af’ zegt Hennie. ‘Ik wil proberen zoveel 
mogelijk zelf te doen en wil niet dat al-

les mij uit handen genomen wordt.’

STICKERConTRoLE
Ondertussen heeft Hans door het raam 
mijn fiets zitten ‘scannen’. Hij consta-
teert dat ik nog een oude sticker van 
een jaarabonnement op mijn fiets heb 
zitten. Dat oog voor dergelijke details 
zal hij na 40 jaar ‘stickercontrole’ nooit 
meer kwijtraken. Nog steeds vallen 
hem overal in de stad fietsen op met 
oude stickers van de fietsenstalling. 
We komen erachter dat de sticker van 
2011 is. ‘De tijd gaat hard’ zegt Hans l
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Puzzelen
De jongeren van Seringenstraat 
22 zijn de laatste weken fanatiek 
aan het puzzelen. 100, 500, 1000 
of 2000 stukjes, 2D of 3D puzzels 
worden hier gemaakt. Inmiddels 
hebben we al wat mooie puzzels 
ingelijst voor de jongeren.
Oproep: mochten er nog buurtge-
noten zijn die puzzels, of foto-
lijsten over hebben, dan zijn ze 
hier erg welkom! Alvast bedankt 
namens Seringenstraat 22! l

Achter de voordeur bij Hennie en Hans van de Laar

D

DAnK DAnK DAnK
je Welonder de naam ‘Dank je wel’biedt de wijkkrant wijkbewoners de gele-

genheid aan om een taart te overhandigen aan iemand die dit verdient. 
Lisa, een jonge bewoonster uit de Seringenstraat bakt deze bedanktaart. 
Dit keer viel de beurt aan Claudi, de achterbuurman van twee jongeren 
die in de Seringenstraat 22 wonen bij jeugdhulpverlening Herlaarhof. 
Claudi gaf hen bijles in wiskunde. 

Dank Dank Dankoproep!
Wilt u iemand bedanken en een taart bezorgen? meld het de redactie.je Wel

e afgelopen maanden kre-
gen de twee jongeren van 
Seringenstraat 22 wekelijks 
bijles in wiskunde van Cla-

udi. Hij was wiskundeleraar aan een 
middelbare school en inmiddels met 
pensioen. Claudi bereidde de twee 
voor op hun eindexamen wiskunde 
en nam bijvoorbeeld alle examen-
stof met hen door. Inmiddels is dit 
eindexamen achter de rug, maar de 
uitslag is nog niet binnen. De twee 
jongeren zijn erg dankbaar voor de 
hulp van Claudi! Ze zeggen hier zelf 
het volgende over: 
“Mijn beleving van de huiswerkbege-
leiding is heel positief. Claudi heeft 
mij enorm geholpen met wiskunde. 
Hij zei de eerste dag tegen mij: 
‘Getallen worden je beste vrienden’ 
en hij kreeg gelijk. Ik weet zeker dat 
iedereen die hierna komt en proble-
men heeft met getallen, de hulp van 
Claudi heel erg zal waarderen. Ik heb 
het in ieder geval een leuke en leer-
zame ervaring gevonden.”

”Ik voelde me eerst best wel gestrest 
over wiskunde. Mijn examen kwam 
steeds dichterbij. Claudi heeft mij niet 
alleen geholpen met wiskunde maar 
ook goede tips en steun gegeven voor 
het examen. Ik was eerst redelijk goed 
in wiskunde maar het werd al in het 
derde jaar steeds moeilijker. Claudi 

en ik vormden een goed team. Hij 
stuurde mij zodanig, dat ik ineens 
zelf de goede antwoorden wist. Als 
mijn concentratie even weg was, 
gingen we gewoon even kletsen over 
andere dingen. Ook ik heb dus de 
huiswerkbegeleiding als erg positief 
ervaren. Daar wil ik hem erg voor 
bedanken!’’

De taart hebben ze samen bij Claudi 
thuis aan tafel lekker  opgepeu-
zeld. Claudi vertelde dat hij na zijn 
pensionering veel gevraagd werd om 
bijles te geven. Dit dreigde zoveel te 
worden, dat het weer op een baan 

ging lijken. Daarom besloot hij het 
geven van bijles te minderen. Maar 
nadrukkelijk niet voor de jongeren 
van Jeugdhulpverlening Herlaarhof 
en jongeren uit gezinshuis Ooster-
poort aan de overkant. Die kunnen 
bij hem aankloppen, als wiskunde 
een probleem vormt. Claudi vond het 
op zijn beurt bijzonder om met deze 
jongeren te werken en iets voor hen te 
kunnen betekenen.

Uit privacy overwegingen zijn in 
dit stukje de namen van de twee 
jongeren weggelaten en zijn ze niet 
herkenbaar gefotografeerd.  l

A c h t e rde voordeur

25 jAAR In HET onDERWIjS
Drie leerkrachten van basisschool Aquamarijn hebben hun 
25-jarige jubileum als leerkracht gevierd. Voor deze speciale 
gelegenheid is een boom geplant.
van links naar rechts: 
Annet van Lankveld, marian van der Heijden en 
Rieky Wientjes

25 jAAR In DIEnST BIj 
HET KRUITvAT
Natasja Valk is sinds 
mei 1990 in dienst van 
het Kruitvat en dat was 
in mei 25 jaar. Ze heeft 
dit jubileum samen met 
haar collega’s gevierd. 
Natasja woont ook al 25 
jaar in de Graafsewijk 
Zuid. l
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