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bij Chris en Carla Burgers
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Zomer goochelshow in 
het Hinthamerpark
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Project ‘Doe Mee’ wijst gezinnen in 
armoede de weg

door Maria Hornman

Tesfalem Tekeste komt uit Eritrea en 
zit met vrijwilliger Peter Buenen aan 
tafel voor een gesprek met de wijk-
krant. Tesfalem komt net op de fiets 
van zijn werk bij de Weenergroep. 
Het is pas zijn tweede werkdag 
daar en hij is blij zijn handen uit de 
mouwen te kunnen steken en meer 
structuur in zijn leven te krijgen. Hij 
heeft een verblijfstatus en sinds een 
half jaar een eigen woning. Hij volgt 
vier keer per week Nederlandse les. 
In Eritrea was hij leraar Engels aan 
een school die vergelijkbaar is met 
een middelbare school hier.

eter Buenen werkt zeven jaar 
als vrijwilliger bij Vluchtelin-
genWerk, dat kantoor houdt 
aan de IJsselsingel 52 bij de 
Oosterplas. Peter heeft Tes-

falem vanaf het begin, met werkelijk 
alles wat je maar kunt bedenken, 
ondersteund. 

WEgWIjs MakEN
Peter: “Ik geef vooral de praktische 
ondersteuning. Zal ik maar vertellen 
hoe dat gaat? Mijn werk begint wan-
neer aan iemand een huis is toege-
wezen. Meestal haal ik mijn cliënt(en) 
van het station en vertel dat we een 
huis gaan bezichtigen dat in de mooi-
ste stad van Nederland staat. Daarna 
volgt de fase van formulieren invul-
len. Dat gebeurt op het kantoor van 
VluchtelingenWerk door andere vrij-
willigers. Dat is wel twee tot drie uur 
werk. Wanneer al het administratieve 

en financiële werk geregeld is, ga ik 
intensief met de cliënt aan de slag. 
Tesfalem heb ik geleerd hoe je lami-
naat kan leggen. Ik heb hem de weg 
gewezen naar diverse kringloopwin-
kels en andere winkels waar je voor 
niet veel geld voor spullen kwijt bent. 
Ik heb zo mijn goedkope adresjes, 
bijvoorbeeld voor witgoed. Ze kennen 
me inmiddels en dat is wel zo handig. 
Ik heb Tesfalem ook wegwijs gemaakt 
in onze gebruiken. Ik heb hem verteld 
dat de voorkant van het huis voor Ne-
derlanders belangrijk is en dat je dus 
geen rommel in je voortuin dumpt, 
geen kranten als gordijn voor je raam 
plakt en de vuilnisbak buiten zet.  
Zo bouw je vaak snel een goede 
band op. Bewust vraag ik nooit naar 
iemands voorgeschiedenis en waarom 
hij of zij gevlucht is. 

Ik vind het dankbaar en leuk werk. 
Als je bij een baas werkt, moet je tot 
het einde van het jaar wachten op 
een blijk van waardering. Bij dit werk 
krijg ik elke dag een ‘dankjewel’ van 
heel veel mensen.”

DE vrIjHEID OM allEs TE lErEN
Tesfalem: ‘Peter heeft me met alles 
geholpen. Wij als vluchtelingen, 
zien hem als een soort vader, die we 
altijd kunnen bellen met een vraag. 
Ook gaat Peter overal met ons naar 
toe als het nodig is. We hebben vaak 
gezegd: “Wat zouden we zonder Peter 
moeten?’ Hij praat met Peter in het 
Engels en in eenvoudige Nederlandse 
zinnen. ‘Mijn eerste doel is goed 
Nederlands te leren spreken. Ik heb 
vier keer per week les maar dat is te 
weinig. 

Ik mis nog de mogelijkheid om meer 
te oefenen.” Hij vindt het geweldig 
dat Peter hem leerde hoe een vloer te 
leggen. Hij voelt hier in Nederland de 
vrijheid om allerlei dingen te gaan 
leren, zodat hij werk kan vinden dat 
bij hem past. Peter vertelt dat Tesfa-
lem de voorman is van een groepje 
vluchtelingen uit Eritrea. Alle kennis 
die hij aan Tesfalem doorgeeft, sluist 
deze op zijn beurt weer door aan de 
anderen. Peter:”Ik probeer zoveel 
mogelijk de vluchtelingen zelf in te 
zetten om elkaar te helpen.” 
Wanneer alle praktische zaken ge-
regeld zijn is dat het einde van een 
heel intensieve tijd. Peter: “Dan komt 
er stilstand, het beruchte zwarte gat. 
Herinneringen aan thuis en de familie 
komen boven en ook twijfel en onze-
kerheid over het bestaan hier in 

Nederland. Vanuit VluchtelingenWerk 
worden cliënten tot 18 maanden na 
toewijzing van een woning begeleid. 
Zij kunnen daar met administratieve 
en financiële problemen terecht.”

vraag Of jE WaT kaN DOEN
Peter besteedt veel tijd aan zijn vrij-
willigerswerk. “Ik kan het niet nalaten 
om een probleem dat zich voordoet, 
op te willen lossen. Ik heb tijd, ik 
ben gezond en heb geen problemen 
die veel aandacht vragen.” Hij stelt 
nadrukkelijk dat zijn grote inzet niet 
de norm is bij VluchtelingenWerk. De 
meeste vrijwilligers werken één tot 
enkele dagdelen per week. “Je moet 
wel houden van het omgaan met 
verschillende culturen. Maar verder 
is alles te leren. Het lijkt in het begin 
misschien complex en het kan je gaan 
duizelen maar wanneer je met ie-
mand meeloopt die je stap voor stap 
wegwijst maakt, komt het snel goed. 
Er zijn volgens Peter veel praktische 
klussen, die mensen zouden kunnen 
doen. Bijvoorbeeld het van het station 
halen van mensen en hen naar hun 
nieuwe woning brengen. “Dat scheelt 
mij weer veel tijd, wanneer iemand 
anders dat doet.”

Voor mensen die vluchtelingen als 
buur krijgen heeft hij het volgende 
advies: “Vraag je niet af of ze wel 
contact willen maar stap op ze af en 
vraag of je wat kan doen voor ze. Ik 
hoor van al mijn cliënten dat ze graag 
contact hebben met Nederlanders 
en dolgraag iets om handen willen 
hebben. Veel Nederlanders durven 
niet en zijn bang voor het onbekende. 
Maar je haalt vluchtelingen uit hun 
isolement en bovendien zorg je dat ze 
Nederlands kunnen oefenen.” 
Bij VluchtelingenWerk in Den Bosch 
werd Peter ‘onze gouden vrijwilliger’ 
genoemd. Tijdens dit gesprek werd 
helemaal duidelijk waarom. l

Bij dit werk krijg je elke 
dag een ‘dankjewel’

aarOM vluCHTEN 
uIT ErITrEa?
Eritrea, waar Tesfa-
lem vandaan komt, 

ligt in het oosten van Afrika en 
grenst aan Soedan en Ethiopië. 
63% van de bevolking is Christen. 
Eritrea kent een van de meest on-
derdrukkende regimes ter wereld. 
De omstandigheden in het land 
zijn erbarmelijk. 

Sinds 2013 zijn 30.000 mensen 
ontvoerd en gemarteld. Eind 2014 
waren in totaal 300.000 mensen 
hun land ontvlucht. En dit aantal 
groeit nog steeds.

WaT DOET vluCHTElINgENWErk?
VluchtelingenWerk Nederland is 
een vrijwilligersorganisatie. Bijna 
al het werk wordt gedaan door 
vrijwilligers. VluchtelingenWerk 
Nederland behartigt de belangen 
van vluchtelingen en asielzoekers 
in Nederland, vanaf het moment 
van binnenkomst tot en met de 
integratie in de Nederlandse sa-
menleving

WIl jE OOk vrIjWIllIgEr WOrDEN?
Nu Nederland een groot aantal 

extra vluchtelingen gaat opvan-
gen, zullen we ook in Oost meer 
vluchtelingen krijgen met een ver-
blijfstatus, die in onze wijk komen 
wonen. 

Zij willen zich graag in onze wijk 
thuis gaan voelen, in contact 
komen met buurtgenoten, de taal 
leren en zich nuttig maken. 
Vluchtelingenwerk in Den Bosch is 
hard op zoek naar vrijwilligers die 
vluchtelingen willen begeleiden, 
zowel tijdens de asielprocedure als 
bij hun eerste stappen in Neder-
land. Al met twee uur per week 
kun je iets betekenen voor vluchte-
lingen. Als vrijwilliger op kantoor, 
bij mensen thuis of bijvoorbeeld 
als taalcoach. 

Wil je tijd investeren in vluch-
telingen? Meld je dan aan via 
vrijwilliger@vluchtelingenwerk-
wobb.nl of bezoek de website 
www.vluchtelingenenwerk.nl/
wobb  

Hier vind je vacatures en meer 
informatie over de organisatie.   l

W

A c h t e rde voordeur

P

Gesprek met 
peter Buenen, vrijwilliger 
bij Vluchtelingenwerk 
en tesfalem tekeste, 
vluchteling uit eritrea
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rijwilligers Park Eemwijk
Voor veel verschillende 
vacatures zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die willen 

helpen op park Eemwijk. Voor onze 
bewoners die nog een paar maandjes 
op de Bogerd in Vught wonen hebben 
we ook verschillende vacatures. Dan 
wandel je tot januari op het mooie 
park Voorburg en vanaf dan wordt 
het weer een rondje Oosterplas. Daar 
zijn ze ook op zoek naar zangtalen-
ten, of andere muzikale ondersteu-
ners.

vacatures die we graag in willen 
vullen, zijn:
l Op visite gaan bij een echtpaar.
l Helpen bij “uit eten in 
        eigen huis”. 1x per maand
l Grand Café medewerker 
l Brancardier 
l Fietsen met de duofiets
l Wandelen

Heeft u interesse? Neem dan contact 
op met de coördinator vrijwilligers 
Jacqueline Cornelissen  06-11434819 of 
073-8228700

Dierverzorgers gezocht
In het Dierentehuis verblijven gemid-
deld 80 katten en 25 honden, die 
iedere dag hun verzorging nodig 
hebben. Op dit moment zijn we op 

zoek naar Dierenverzorgers (vrijwil-
ligersfunctie) voor de verzorging van: 
katten (ochtend) of honden (ochtend 
en/of middag)

Je bent vrij om je diensten in te 
delen, maar wij verwachten wel dat 
je minimaal 9 dagdelen per 13 weken 
(kwartaal) beschikbaar en aanwezig 
bent. De diensten zijn van 8.00 tot 
12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, 
beide met een kwartier pauze.
De verzorging van de katten vindt 
uitsluitend van 8.00 tot 12.00 uur 
‘s morgens plaats. Dan worden de 
hokken schoongemaakt, de kat-
ten gevoerd en krijgen ze de nodige 
aandacht.
De verzorging van de honden neemt 
de gehele dag is beslag. Van 8.00 tot 
17.00 uur worden de hokken schoon 
gemaakt, de honden uitgelaten en 
van vers water voorzien. Daarnaast 
is er voldoende ruimte om met de 
honden op de velden te spelen of de 
vacht te verzorgen. Het voeren wordt 
door een van de vaste medewerkers 
gedaan. 

Ben je minimaal 16 jaar en werk je 
graag met dieren? Neem dan contact 
op met Door Jagers (Hoofd Dierenver-
zorging) via: 073-6412417 of stuur een 
e-mail naar:
hoofd-dierenzorg@dierentehuisden-
bosch.nl

Citytrainers 
voor 50-plus-
sers 
gezocht.
De gemeente 
Den Bosch hoopt 
door de inzet van City-trainers meer  
50-plussers bij de sport en hun wijk 
te betrekken door het sportaanbod 
van en voor senioren verder uit te 
breiden. Er zijn al 300 Citytrainers in 
onze stad actief. Tot nu toe zijn dit 
vooral jongeren. 
Op maandagavond 12 oktober start 
de eerste training voor senioren vanaf 
50 jaar. In zeven avonden en met 15 
uur ondersteunde praktijkervaring 
wordt  je klaargestoomd om zelfstan-
dig sportactiviteiten voor senioren te 
gaan opzetten

Bent u nieuwsgierig? 
Wilt u bijdragen aan de seniorensport 
in ’s-Hertogenbosch? Kom in gesprek 
met Maaike Schneider en maak kennis 
met de mogelijkheden bij ´S-PORT.
Telefoon: 06 52584124 of 073 6159776
Mail: 
m.schneider@s-hertogenbosch.nl 
kijk op: www.citytrainersdenbosch.nl 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.
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door Marjolein Thijssen, voorzitter 
Wijkplatform Oost.

n de wijkkrant van juni 2015 heb-
ben we bericht over het feit dat de 
gebruikers van Plein Oost overval-
len werden door het besluit van 

wethouder Kagie om de Kleine Beurs 
uit Rosmalen in het pand te vestigen. 
Hierdoor ontstond de nodige onrust. 
Zouden de huidige en toekomstige 
vrijwilligers- en bewonersinitiatieven 
nog wel voldoende ruimte krijgen?
Wat is er ondertussen gebeurd? 
Het  is nu september en het is in alle 
opzichten een hete zomer geweest. In 
juni waren er twee bijeenkomsten met 
de huidige en toekomstige gebrui-
kers van Plein Oost om te overleggen 
over de verdeling van de ruimtes. 
Wie komt waar te zitten en hoeveel 
ruimtes krijgt ieder? Maar wethouder 
Kagie vond dat de huidige gebruikers 
‘niet op één lijn zaten wat betreft de 
visie op de invulling’ van Plein Oost.  
Tja, dat is een manier om het uit te 
leggen. Er was verontwaardiging 
onder de huidige en toekomstige ge-
bruikers omdat het erop leek dat een 
niet-wijkgebonden initatief zoals de 
Kleine Beurs voorrang kreeg op an-
dere gebruikers. En er lag een toezeg-
ging om Plein Oost ten goede te laten 
komen voor de Wijk Oost. Wat bleef 
daarvan over? Daarop ging wet-
houder Kagie met iedereen apart in 
gesprek. Elke partij mocht aangeven 
wat zijn of haar wensen waren. Ook 
nieuwe initiatieven konden hun zegje 
doen, bijvoorbeeld voor activiteiten 
ten behoeve van jeugd en jongeren 
of ‘de Makerswinkel’ van de Graafse 
Akker.Eind juni kwam iedereen bij 
elkaar en presenteerde de gemeente 
de verdeling van de ruimtes binnen 
Plein Oost. Het plan was definitief en 
er was geen overleg meer mogelijk. 
Het grootste deel van de aanwezigen 
gaf aan tevreden te zijn met de ver-

deling van de ruimten in het gebouw. 
Tweederde van de ruimte in Plein 
Oost is nu toegewezen aan professio-
nele organisaties en éénderde aan de 
vrijwilligersinitiatieven van bewoners 
uit Oost. 
En nu? Er is volop verhuisd en ver-
bouwd in Plein Oost om iedereen zijn 
plek te geven. Onder leiding van Di-
vers zijn alle gebruikers bezig om af-
spraken te maken over het gezamen-
lijke gebruik van Plein Oost. Hierbij is 
het belangrijk dat Plein Oost vooral 
ten goede komt aan de wijk Oost en 
haar bewoners en iedereen zich in 
Plein Oost zich daarvoor inzet. De 
open dag op 13 september is hiervoor 
hopelijk een goede start geweest.
Eind goed al goed?
Een van de vragen die we in de 

vorige wijkkrant opriepen was: zou 
de gemeente bewoners van Oost de 
beschikking én de zeggenschap ge-
ven om Plein Oost naar eigen inzicht 
te beheren? Het antwoord hierop is 
‘nee’. De gemeente nam de regie en 
koos voor een oplossing die haar op 
de korte termijn het beste uitkwam. 
Hierbij werd gewezen naar afspraken 
van de toenmalige wethouder Snij-
ders met vertegenwoordigers van De 
Kleine Beurs over huisvesting op een 
passende locatie. Plein Oost zou de 
beste optie zijn. Echter, in 2011 stelde 
toenmalig wethouder Weterings de 
belangen van Oost en haar bewoners 
juist voorop bij het bepalen van de 
toekomstige bestemming van Plein 
Oost. De tijden en de wethouders zijn 
veranderd. Helaas geeft de gemeente 
nu de boodschap af  dat zij eigen 
belangen op korte termijn belang-
rijker vinden dan het stimuleren en 
ondersteunen van bewoners bij het 
beheer van een eigen wijkcentrum. 

Tegelijk moeten we ons afvragen of 
men al nu al in staat is om een eigen 
wijkgebouw in eigen beheer te heb-
ben. Hebben de huidige gebruikers 
daar al voldoende gezamenlijke 
ideeën over? Of is het daarvoor nog 
‘te vroeg’? Voorlopig is samenwerken 
het sleutelwoord. Het belang van de 
wijk Oost en haar bewoners zou hier-
bij voorop moeten staan. l

Om onze dienstverlening te waar-
borgen én te verbeteren, zijn wij 
op zoek naar bedrijven, organisa-
ties en particulieren, die zich aan 
ons willen verbinden en financieel 
willen ondersteunen Bedrijven, or-
ganisaties en particulieren kunnen 
ons op drie verschillende manieren 
financieel ondersteunen.

Als tegenprestatie bieden wij onze 
partners en vrienden de mogelijk-
heid tot naamsvermelding (inclusief 
logo). Dit in de vorm van borden van 
verschillende grootte in het hoofd-
gebouw, het terrein, de paviljoens en 

de verblijven. Daarnaast worden alle 
partners en vrienden op de website 
van het Dierentehuis vermeld.

Meer informatie over onze organisatie 
en het partnerplan, kunt u vinden op 
onze website:
www.dierentehuisdenbosch.nl

Tevens kunt u contact opnemen met 
Joris van de Laar (Coördinator) via: 
073-6412417 of een e-mail sturen 
naar: coordinator@dierentehuisden-
bosch.nl l

Basisschool 
Het rondeel
heeft nieuwe directeur

er 1 september heeft Nicole van 
Mook Ankie de Laat opgevolgd als 
directeur van BBS aan de Aa. De 
eerste dag na de vakantie heeft 

de school afscheid genomen van Ankie 
de Laat.  Zij heeft een functie gekregen 
als bestuurder van de ATO-scholenkring. 
Dit afscheid, dat met alle kinderen en 
leerkrachten en andere medewerkers is 
gevierd, viel samen met de opening van 
het ‘nieuwe’ groene schoolplein. Kinderen 
en ouders genieten erg van dit nieuwe 
plein. Nicole gaat met veel enthousiasme in deze school aan de slag. l

P

Partnerplan stichting 
Dierentehuis ’s-Hertogenbosch e.o.
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‘Doe Mee’ wijst gezinnen en kinderen, 
die in armoede leven, de weg

O

uit de armoedemonitor van de ge-
meente Den Bosch bleek in 2014 dat 
10,5% van de huishoudens in onze 
gemeente een inkomen heeft onder 
het minimum. voor gezinnen die in 
armoede leven is het vaak lastig om 
de weg te vinden in het woud van 
voorzieningen en regelingen waar 
zij aanspraak op kunnen maken. Het 
gevolg is dat kinderen niet altijd 
datgene krijgen waarop ze recht 
hebben. Op dit moment maakt 
tweederde van deze doelgroep ge-
bruik van voorzieningen en regelin-
gen zoals de stichting leergeld, het 
jeugdsportfonds, de computerrege-
ling voor kinderen in het voortgezet 
onderwijs en dergelijke. Eenderde 
wordt dus niet bereikt. 

m te bereiken dat alle kin-
deren kunnen meedoen is 
in het schooljaar 2014-2015 
het project Doe Mee gestart. 

Het doel van dit project is om sneller 
te kunnen reageren bij signalen van 

armoede bij kinderen en de toegang 
tot voorzieningen en regelingen mak-
kelijker te maken.  Men wil er tevens 
achter komen waarom het voor som-
mige gezinnen zo moeilijk is om de 
juiste weg naar ondersteuning te vin-
den. Tot slot wil men met het project 
armoede bespreekbaar maken. Het 
project richt zich op twee groepen. 
Op de eerste plaats op ouders en hun 
kinderen en op de tweede plaats op 
professionals die contact hebben met 
deze gezinnen. 

In Den Bosch Oost doen drie basis-
scholen mee aan dit project. Dit zijn 
Bs. Oberon,  BBS De Graaf en BBS aan 
de Aa. De overige deelnemende scho-
len zijn: BBS Nieuw Zuid, KC De Vlie-
ger en KC Jeroen Bosch. Het gaat om 
een proef. Wanneer dit project slaagt 
zullen ook andere basisscholen in an-
dere wijken met deze aanpak kunnen 
gaan werken. Elke school heeft een 
zogenaamde ambassadeur. Dit is een 
vrijwilliger die de verbinding maakt 

tussen school, ouders en kinderen en 
voorzieningen als het sportfonds en 
de Stichting Leergeld. Deze vrijwilli-
ger treedt op als vertrouwenspersoon 
voor gezinnen, geeft informatie over 
regelingen en voorzieningen en helpt 
bij het doen van aanvragen. Naast 
financiële beperkingen om volwaar-
dig mee te kunnen doen, hebben 
sommige kinderen ook behoefte aan 
een goede maaltijd, een paar schoe-
nen en een warme jas. Ook hierbij 
spelen de ambassadeurs een rol. 
Soms zal blijken dat gezinnen meer of 
andersoortige hulp nodig hebben. De 
ambassadeurs werken dan ook nauw 
samen met wijkwerkers. 

De vrijwilligers zijn speciaal voor 
deze taak getraind en doen hun werk 
vanuit de Stichting Leergeld in Den 
Bosch. Het project wordt gecoördi-
neerd door Divers.

Hieronder staan de namen en con-
tactgegevens van de ambassadeurs. 

Wilt U weten of u in aanmerking komt 
voor steun, neem dan contact op met 
een van de ambassadeurs. Ook als u 
kinderen op een andere school zitten 
kunt u contact opnemen.

Agnes Kuipers:  Agnesdoetmee@
gmail.com,  BBS de Graaf. 0611422787
Cootje Brobbel: Cootjedoetmee@
gmail.com, BBS Nieuw Zuid. 
0629922497
Angelique van Houtum: Angelique-
doetmee@gmail.com,  KC de Vlieger 
en KC Jeroen Bosch. 0615452935
Francis Gockel: Francisdoetmee@
gmail.com, BBS aan de Aa. 0615428817
Anna-Petra Lips: Annapetradoet-
mee@gmail.com, BBS aan de Aa. 
0629579675
Wim Zoete: Wimdoetmee@gmail.com, 
BS Oberon 0629341859 l

Heeft u de zorg voor familieleden 
of geeft u intensieve ondersteuning 
aan een vriend of buur? Dan hoort 
u tot de grote groep mensen die 
mantelzorg verlenen.
voor iemand zorgen kan heel 
vanzelfsprekend, liefde vol en 
bevredigend zijn. Maar het kan ook 
veeleisend of teleur stellend zijn en 
veel energie vragen. 

m mantelzorg te kunnen 
geven is het belangrijk dat 
u ondersteuning krijgt om 
het vol te kunnen blijven 

houden. Daarom organiseert het 
Steunpunt Mantelzorg speciaal voor u 
een mantel zorgcafé, een bijeenkomst 
van en voor mantelzorgers. Even los 
zijn van de zorg, in een ontspannen 
sfeer en een fijne omgeving andere 
mantelzorgers ontmoeten en merken 

dat u er niet alleen voor staat. Naast 
het delen van ervaringen kunt u ook 
informatie krijgen die u kan helpen 
bij uw taken als mantelzorger. Samen 
met u bepalen we welke onderwerpen 
voor u van belang zijn.
 
Waar EN WaNNEEr:
Het mantelzorgcafé vindt plaats in 
samenwerking met het Trefpunt Oost 
op Plein Oost, van Broeckhovenlaan 
4a ’s-Hertogenbosch.
In 2015 organiseren we drie bijeen-
komsten. Op 13 oktober, 10 november 
en 8 december. Dit is altijd de tweede 
dinsdag van de maand. De inloop 
is vanaf 13.30 uur. Het programma 
start om 14.00 ten eindigt om 15.30 
uur. We nodigen u uit om ons ideeën 
mee te geven voor onderwerpen in de 
komende Mantelzorgcafé’s

kOMT u OOk?
U bent van harte welkom. U mag zich 
opgeven, maar dit is niet verplicht. 
Dit kan telefonisch 073-206 88 00, 
tijdens kantooruren. Of per e-mail 
mantelzorg@divers.nl.  

Of lees verder op www.divers.nl/
mantelzorg
Hier kunt u ook terecht voor al uw 
vragen over mantelzorg. En natuurlijk 
ook om de mantelzorgwaardering 
2015 aan te vragen. 
Of gebruik te maken voor de regeling 
huishoudelijke hulp voor 
mantelzorgers. l

Wijkplatform 
zoekt Buurt-
contact personen
door Marjolein Thijssen, voorzitter 
Wijkplatform Oost.

ls buurtbewoner weet u 
waarschijnlijk heel goed 
wat belangrijk zou zijn 
om het wonen en leven 

in uw buurt of straat te verbete-
ren. U merkt bijvoorbeeld dat er 
voor de jeugd in uw buurt maar 
weinig te doen is, of u vindt dat 
uw buurt verrommelt, of u zou wel 
wat meer gezelligheid willen zien. 
En u zou daar graag verandering 
in willen maar weet niet goed hoe. 

Met dat soort vragen kan het Wijk-
platform u helpen. Het Wijkplat-
form Oost bestaat uit vrijwilligers 
die het belangrijk vinden dat het 
‘fijn wonen is op Oost’ en zich 
daarvoor inzetten. Tegelijk leert de 
ervaring ons dat we niet van alles 
op de hoogte kunnen zijn.   
Daarom zijn we op zoek naar 
‘buurtcontactpersonen’. Dat zijn 
bewoners die ons op de hoogte 
willen houden wat er in hun buurt 
of straat leeft. Als Wijkplatform 
helpen wij U vervolgens om aan 
de slag te gaan met wat belangrijk 
is voor uw buurt. We denken mee 
om plannen te maken, leggen 
contact met partijen die daarbij 
kunnen helpen en stimuleren u 
vooral om te gaan doen.
Vindt u het belangrijk om gehoord 
te worden? Wilt u ons op de 
hoogte houden van uw buurt? 
Mogen we u bellen? Of emailen? 
We horen het graag! Laat het we-
ten. Bij voorkeur per email via het 
secretariaat: info@wijkplatform-
oost.nl 
Bellen kan ook via 073 – 612 47 68 
(avonduren)

Een briefje kan via: 
Lucas van Leydenstraat 27, 
5213 BB ’s-Hertogenbosch l

O
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Mantelzorgcafé opent 13 oktober in Plein Oost

Bij de graafse akker heeft kunste-
naar Imke van Dillen met basis-
schoolleerlingen Dimitr, Bram, 
justin en Danny een labyrint 
geschilderd. 

Deze vier jongens uit groep 
acht komen van basisscho-
len uit Oost. Zij werkten een 
ochtend per week mee op 

De Graafse Akker als onderdeel van 
‘Project Doen’. Aan dit project doen 
basisschoolleerlingen mee, die baat 
hebben bij leren in de praktijk. Om 
het labyrint te maken was hun hulp 

erg welkom. Imke van Dillen maakte 
zes en half jaar geleden al, samen 
met vele anderen, een labyrint op de 
Bossche Parade. Dat heeft er 2,5 jaar 
gelegen. 
Op 9 juli werd het labyrint geopend. 
FC Den Bosch had de uitdaging aan-
genomen om het labyrint al voetbal-
lend te volgen. Geen gemakkelijke 
opdracht omdat de bal binnen de 
lijn moest blijven. Niemand wist hoe 
groot de vertegenwoordiging van 
FC Den Bosch zou worden. Tot ieders 
verrassing stond de hele selectie 
samen met trainer en coach op de 

stoep. Enkele voetballers loodsten de 
bal behendig door het labyrint. De 
spelers waren onder de indruk van 
het werk dat de jonge schilders had-
den verricht en beloonden hen met 
een applaus.
Het Labyrint en de Graafse Akker zijn 
dagelijks toegankelijk via de buurt-
tuin Graafsehof aan het Mgr. van 
Roosmalenplein. 

Wilt u in 2016 meewerken op de 
Graafse Akker? 
Meldt u dan aan als Makker van de 
Akker l

fC Den Bosch voetballend door labyrint graafse akker

D
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Mededelingen van ‘s-sPOrT

Wat doe je als je even niets te doen 
hebt in de zomervakantie? De zusjes 
Manouk (11) en Imke (13) en hun 
vriendinnetjes lotte (9) en Berna-
dette (10) vonden daar een leuke en 
creatieve oplossing voor. Buurt-
bewoners uit het Hinthamerpark 
konden meegenieten. 

ij gaan voor u spelen. 
Wij zijn de keukenband’.  
Zo stond het viertal bij 
diverse adressen op de 

stoep.  Echte instrumenten hadden 
ze niet bij de hand. Geen probleem. 
Keukengerei maakt ook geluid en je 
kunt er een leuk ritme mee ten gehore 
brengen.  En of er misschien ook een 
kleine bijdrage in het pannendeksel 
kon komen? Ondanks de regen trok 
de keukenband door de buurt. 
Zo’n optreden voor publiek smaakte 
naar meer.  

Op naar de volgende voorstelling! 
Bernadette kende veel goocheltrucs. 
Manouk wist er ook een en Imke 
verzon er zelf een. Ze maakten een 
mooie flyer en brachten deze per-
soonlijk rond. Kom allemaal naar ‘het 
veldje’aan de Kamperfoeliestraat om 
half acht ’s-avonds voor de gratis 
Zomer Goochelshow.Het werd een 
succes. Het publiek, van jong tot 
oud, stroomde toe. Geen enkele truc 
mislukte. Vooral de truc waarbij je 
van 50 eurocent één euro kon maken 
stond in de belangstelling. Kon die 
niet verklapt worden? Na afloop van 
de show hadden de vier nog tijd voor 
een gesprekje met de Wijkkrant.Hun 
samenwerking is bijzonder, vertelden 
ze. Bernadette logeert elk jaar in de 
zomer enkele weken in het Hintha-
merpark en woont de rest van het 
jaar in Metz in Frankrijk. Bernadette 
spreekt  maar enkele woorden Neder-
lands (onder andere ‘doei’, ‘dank-
jewel’ en ‘niet doen’) en een beetje 

Engels. Imke heeft het afgelopen jaar 
voor het eerst Frans op school gehad 
en vind zichzelf heel slecht in Frans. 
Manouk vind zichzelf slecht in Engels. 
Ze spreken dus Engels, zo goed als 
het kan. Imke vindt dit erg goed voor 
haar Engels. Ze leert hier meer van 
dan op school. Lotte heeft geleerd dat 
Bernadette helemaal niet anders is 
dan zijzelf en haar vriendinnen. ‘We 
verschillen alleen in de taal die wij 
spreken’.Ze vinden Bernadette aardig 
en grappig en vinden het leuk dat ze 
heel erg van make-up houdt.
Volgend jaar willen ze opnieuw 
leuke dingen bedenken voor andere 

mensen in de wijk. Het geld dat ze 
verdiend hebben met hun optredens 
is naar het Wereld Natuur 
Fondsgegaan l

Op 9 september heeft Montes-
sorischool aquamarijn het vignet 
gezonde school gekregen.

at is feestelijk en sportief 
gevierd met een sportieve 
ochtend door en voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 8. 

Het vignet werd aan de schooldirectie 
uitgereikt door Monique Mallens na-
mens de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Basisschool Aquamarijn is een 
Gezonde School. Dit betekent dat 
deze school structureel werkt aan de 

gezondheid van leerlingen.  De school 
draagt bij aan  actieve en gezonde 
leerlingen, zorgt voor een veilige 
schoolomgeving,  heeft aandacht 
voor een  fris klimaat én  voor de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van de kinderen. 
Op een dergelijke school zitten kinde-
ren gewoon lekkerder in hun vel!
De school heeft bovendien speciale 
aandacht voor het thema sport en be-
wegen. De gymlessen en naschoolse 
activiteiten worden gegeven door 
vakleerkracht Patricia van Alst. Zij is 

als Combinatie-functionaris in dienst 
van de school én bij de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Met ´S-PORT wordt 
actief ingezet op deelname aan al-
lerlei mogelijke sportactiviteiten op 
en rond de school. Vaak samen met 
sportaanbieders uit de buurt.
Met het vignet wil de school aan de 
leerlingen en hun ouders laten zien 
dat zij de gezondheid van leerlingen 
en leerkrachten belangrijk vindt. 
Dit nieuwe schooljaar gaat er ook 
gewerkt worden aan het 
thema voeding. l

Tess 
heeft dit 
keer een 
interview 
gehou-
den met 
wijkmanager Paul Hilgers

kuNT u IETs OvEr u ZElf vErTEllEN?
Veel mensen denken dat ik Bossche-
naar ben (zo voel ik het wel), maar 
ik ben op 18 mei 1957 geboren in 
Nijmegen. Ik was één, toen ik naar 
onze mooie stad ben verhuisd. Mijn 
vader werd hier hoofd van een la-
gere school (de Lukas-school) en wij 
woonden in wat we nu de ‘Gestelse 
buurt’ noemen.  Langs dat adres (Da 
Costastraat 9) fiets ik nog regel-
matig. Ik ben altijd op Zuid blijven 
wonen en heb een vrouw (Brigit) en 
twee keileuke dochters: Saskia van 
22 en Selva van 15. Ik houd van sport 
(ik loop 2 x per week hard – nou ja 
, hard..); ik houd van lekker eten en 
drinken; ik ben verslaafd aan mijn 
mobiele telefoon (geen spelletjes) 
en ik houd van onze stad en van 
mijn werk!

WaT HOuDT uW fuNCTIE IN?
Ik ben wijkmanager van Oost en 
Hintham. Tien jaar geleden hebben 
we de stad in zes stukken verdeeld 
en heeft ieder gebied een eigen 
wijkmanager gekregen. Omdat we 
ongeveer 150.000 inwoners hebben, 

gaat het om gebieden van (onge-
veer) 25.000 inwoners. Een be-
hoorlijk dorp dus.  In die gebieden 
zorgen we er voor dat de gemeente 
zo goed mogelijk voor de inwoners 
zorgt. En dat gaat dan over heel veel 
dingen; lantaarnpalen, verkeers-
veiligheid, ouderenzorg, onderwijs. 
Maar bijvoorbeeld ook speelvoor-
zieningen voor kinderen. Gelukkig 
hebben we heel veel collega’s die 
daar ook (vaak nog meer) verstand 
van hebben.  De wijkmanager komt 
vooral in actie als het soms niet 
goed loopt. Wij hebben veel contact 
met actieve buurtbewoners (zoals 
jouw vader en moeder), wijkraden, 
maar ook met de politie en andere 
organisaties die in de wijken actief 
zijn. Je kunt ook zeggen dat we een 
soort hulpburgemeester zijn, maar 
dan zonder ketting (die zit wel op 
mijn fiets!).

HOE DOET u DIT WErk al?
Ik werk al héél lang bij de gemeente 
(vanaf 1980) maar ik ben vanaf 2005 
wijkmanager.

HOE grOOT Is DEZE WIjk ?
Wie dat precies wil weten kan kijken 
op de website s-hertogenbosch-
buurtmonitor.nl l

jeugdredacteur  Tess van Houtum

T

Basisschool aquamarijn is gezond!

Door Max

ij hebben de afgelopen 
tijd niet stilgezeten en 
willen jullie laten weten 
dat we op 25 juni een 

spetterende activiteit hebben geor-
ganiseerd als Kinderraad..
De activiteit heet Stop pesten ! Wij 
wilden dat kinderen meer zouden 
gaan nadenken over wat pesten 
nou allemaal doet bij een ander. Wij 
hadden bedacht dat de kinderen 
eerst een filmpje gingen bekijken 
waarin een jongen verteld hoe het 
voelt om gepest te worden en wat 
voor effect dat op hem heeft. Na het 
filmpje mochten de kinderen buiten 
op het luchtkussen springen of in de 
pannakooi voetballen en  nog veel 

meer. Als kinderraad hebben we deze 
activiteit helemaal zelf bedacht onder 
begeleiding van Nisrine Khanchouf 
van Welzijn Divers. Wij hebben ook 
spandoeken gemaakt met de tekst 

‘Stop pesten!’ We zijn zelfs naar win-
kels geweest om te vragen of zij ons 
wilden sponsoren met water en fruit. 
Het was een geslaagde dag ! l

De scholen zijn volop  aan de gang.  
Ook ’s-POrT is weer druk bezig 
om alle kinderen lekker te laten 
bewegen. 

TOErNOOI WErElDvrEDE Dag
Op vrijdag 25 september heeft voor 
de groepen 3 en 4 van de basis-
scholen in Oost een hockeytoernooi 
plaatsgevonden  wat in het teken 
stond  van sportiviteit. Dit omdat het 
op maandag 21 september Wereld-
vrede dag was. Dit toernooi heeft  
plaatsgevonden bij Hockeyclub Den 
Bosch. .
 
’s-POrT kaarT
Op iedere school en in ieder klaslo-
kaal hangt de ’S-PORT kaart. Op de 
’S-PORT kaart is  alle informatie te 
vinden over  sport in de wijk. Het kan 
hierbij gaan om activiteiten van  
’S-PORT, de verschillende sportver-
enigingen in de wijk, contacten van 
de combinatiefunctionarissen en nog 
veel meer!!
Voor informatie, bekijk de ’S-PORT 
kaart!  Deze zal begin oktober ver-
nieuwd worden. 

PlEIN-aCTIEf
De komende weken gaat Plein-Actief 
weer op  verschillende basisscholen in 
Oost van start. Lekker actief buiten-
spelen met allerlei leuk speelmate-
riaal!

jEugDsPOrTfONDs
Het Jeugdsportfonds geeft sportkan-
sen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar 
die leven in gezinnen waar niet ge-
noeg geld aanwezig is om lid te wor-
den van een sportvereniging. Voor 
die kinderen betaalt Jeugdsportfonds 
de contributie en in bepaalde geval-
len de sportattributen. Neem contact 
op met de gymdocent van uw kind, 
hij of zij kan alles voor u regelen.

Sportieve groetjes,
‘S-PORT team zuidoost!! l

Bericht van het kinderpersbureau

Een ‘Zomer goochelshow’ en ‘keukenband’

W

W

D

vaN lINks Naar rECHTs: MaNOuk, lOTTE, IMkE EN BErNaDETTE

knutselclub Het sluske
De knutselclub onder leiding van 
Marie van Herpen heeft nog plaats 
op maandag, dinsdag en donder-
dag voor kinderen vanaf 4 jaar
De club is gevestigd op de 
Acasiasingel 77 Den Bosch
(ingang Rondeel) 
Van 16.30 uur tot 19.45 uur.
Groetjes, Marie van Herpen l
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De zomervakantie 
is voorbij en de 
scholen zijn weer 
begonnen. In deze 
periode wordt er 
vaker hoofdluis 
vastgesteld bij 
kinderen. Misschien ook wel bij uw 
(klein)kinderen!

HOE krIjg jE HOOfDluIs?
Hoofdluis heeft niets te maken met 
wel of niet schoon zijn. Het kan 
iedereen overkomen. Luizen lopen via 
het haar over van hoofd naar hoofd. 
Kinderen lopen de meeste kans 
hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het 
spelen vaak letterlijk de hoofden bij 
elkaar steken.

HOE HErkEN jE HOOfDluIs?
Een hoofdluis leeft van mensenbloed, 
hij zoekt graag behaarde en warme 
plekjes op zoals achter de oren of 
in de nek. Hoofdluis veroorzaakt 
meestal jeuk, maar niet altijd. Het is 
aan te raden uw kind regelmatig op 
hoofdluis te (laten) controleren. Als 
u het haar met een fijne kam door-
kamt boven een vel wit papier, kunt 
u zien of er luizen uit vallen. Het zijn 
grijsblauwe of, nadat ze bloed opge-
zogen hebben, roodbruine beestjes 
van een paar millimeter groot. Hun 
eitjes, neten, zijn witte stipjes die op 
roos lijken. Alleen zit roos los in het 
haar, terwijl neten juist aan het haar 
vastkleven.

BEHaNDElINg
Als u hoofdluis ontdekt, is het be-
langrijk om meteen te beginnen met 
een grondige aanpak. Want zolang 
er luizen of neten op het hoofd zitten, 
blijft hoofdluis besmettelijk. Hoofdluis 
verspreidt zich in een hoog tempo. 
Voor het bestrijden van de hoofdluis 
moet het haar gedurende 14 dagen 
elke dag met een speciale luizen- of 
netenkam worden gekamd. Maak het 
haar door en door nat. Verdeel crè-
mespoeling door het haar. Bescherm 
de ogen met een washandje en kam 
dan eerst met een gewone kam de 
klitten weg. Pak dan de luizen- of 

netenkam 
en kam al 
het hoofdhaar, 
pluk voor pluk, 
vanaf de haarwortel. Begin bij het ene 
oor en pak na elke kambeweging een 
pluk in de richting van het andere 
oor. Vastgeplakte neten kunnen los 
geweekt worden door te deppen met 
azijn. Veeg tijdens de kambeurt de 
kam regelmatig af aan een papieren 
servet of zakdoek. Spoel de crème-
spoeling uit en maak de kam schoon. 
U kunt de kam vijf minuten uitkoken 
of ontsmetten met alcohol 70%.
Het advies om het hele huis grondig 
schoon te maken en kleding of knuf-
fels in de vriezer te leggen, wordt niet 
meer gegeven! Beter is het om deze 
tijd te besteden aan het dagelijks 
kammen.

aNTIHOOfDluIsMIDDElEN
Eventueel kan het kammen gecom-
bineerd worden met een antihoofd-
luismiddel. Deze gecombineerde 
behandeling moet altijd na 7 dagen 
herhaald worden.
Er bestaan shampoos, crèmes, lotions 
en sprays tegen hoofdluis. In deze 
antihoofdluismiddelen zit dimeticon, 
malathion of permetrine als werkzame 
stof. Hoofdluis is echter steeds vaker 
resistent voor antihoofdluismiddelen. 
Tot slot: hoofdluis heb je niet alleen 
Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als 
uw kind hoofdluis heeft, meld dat 
dan op school, bij de kinderopvang, 
op (sport)clubjes, bij vriend(innet)
jes, oppassen, opa’s en oma’s. 
Zij kunnen dan ook controleren. 
Bovendien moeten alle gezinsleden 
gecontroleerd worden. Vindt u bij 
hen geen luizen, herhaal de controle 
dan eens per week, gedurende twee 
weken. Vergeet ook uzelf niet.

uW aPOTHEEk
Wilt u meer weten over het behan-
delen van hoofdluis? kom dan langs 
in de apotheek. In de apotheek kunt 
u terecht voor meer informatie en 
advies, de aanschaf van een kam of 
luizendodende middelen. 

Joost van Roosmalen, apotheker 
Apotheek Cleij l

Op 10 juli werd Medisch Centrum 
Den Bosch Oost aan de van Broeck-
hovenlaan nr. 6 officieel geopend 
door de wethouders van Olden en 
kagie. voorafgaand aan deze ope-
ning schetste huisarts Herrings, de 
voorgeschiedenis. 

oor veranderingen binnen 
de eerstelijnszorg steeg het 
aantal medewerkers van de 
drie huisartsenpraktijken aan 
de Hesselstraat. Dit zorgde 

voor steeds meer logistieke proble-
men. Ook de naastgelegen apotheek 
had behoefte aan uitbreiding. Met 
het denken over een ruimere huis-
vesting kwam ook de mogelijkheid 
met meerdere disciplines onder één 
dak te gaan zitten in beeld. Toen er 
dicht in de buurt een geschikt pand 
vrijkwam, was een verhuizing snel 
geregeld. Er moest nog wel veel 
verbouwd worden. Maar nu is het 
pand klaar en hebben veel zorgver-
leners er onderdak gevonden. De drie 
huisartsenpraktijken van dokter Aus-
sems, dokter Herrings en de dokters 
Van den Brand en Van Lamsweerde 
zijn ondergebracht op de begane 

grond van het pand. Apotheek De 
Croonprins (ook wel bekend als “Van 
Roosmalenplein”) heeft haar intrek 
genomen in de rechter zijvleugel. Op 
de eerste verdieping zit een fysiothe-
rapeut, Buurtzorg Oost, kraamzorg, 
thuiszorg, huidtherapie, een psy-
choloog, een verloskundige en een 
diëtiste. 
Door samen dit pand te delen hoopt 
men een betere samenwerking te 

realiseren tussen de verschillende 
disciplines. Het brede zorgaanbod 
vergroot voor de patiënt of cliënt de 
mogelijkheid om de meeste zorg bin-
nen handbereik te hebben. 
Op zondag 18 oktober houdt het 
nieuwe Medisch Centrum een Open 
Dag van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen 
in de buurt is welkom om kennis te 
komen maken! l

HoofdluisOpening Medisch Centrum Den Bosch Oost

De actie ‘De scholen zijn weer 
begonnen’ is één van de bekend-
ste campagnes van veilig verkeer 
Nederland. Iedereen kent de posters 
en spandoeken langs de weg. Een 
herinnering voor automobilisten en 
andere weggebruikers om rekening 
te houden met kinderen die weer 
naar de school gaan. De boodschap 
is simpel: kinderen moeten veilig 
naar school kunnen. Of ze nu 6 of 16 
jaar oud zijn.

a weken van betrekkelijk 
rust op straat, zie ik scho-
lieren weer met groepjes 
van drie of meer gezellig 

naast elkaar fietsen. Ze zijn druk met 
elkaar bezig en lijken zich volledig 
af te sluiten van wat er om hen heen 
gebeurt. “Voorsorteren” lijkt een 
buitenaards begrip. Plotseling de 
straat schuin oversteken zonder om 
te kijken naar van achteren aanko-
mend verkeer is de normaalste zaak 
van de wereld. Voorrang opeisen op 
gelijkwaardige kruispunten ten koste 
van verkeer van rechts leidt soms tot 
hachelijke situaties.
Ik rijd regelmatig in een elektrische 
auto en houd mijn hart vast tijdens 
een inhaalmanoeuvre. Veiligheids-
halve laat ik dan toch even van mij 
horen door subtiel op de claxon te 
drukken. De jongelui nemen mij dat 
vaak niet in dank af. Ik word regel-
matig getrakteerd op een opgestoken 
middelvinger of een afkeurend boe-
geroep. De mobiele telefoon verhoogt 
de onveiligheid in het verkeer.

ENkElE fEITEN:
l Een derde van de jongeren van 12 
t/m 21 jaar gebruikt tijdens het fietsen 
de smartphone.

l Bij twintig procent van de ongeval-
len met fietsers tussen de 12 en 24 jaar 
speelt de smart phone een rol.

l Het risico op een ongeval bij het 
lezen van tekstberichten is vijfen-
twintig keer zo hoog. 
Fietsers niet aansprakelijk
Eerder dit jaar liet minister Schultz  
(Verkeer) weten dat bellende en 

appende fietsers niet automatisch 
aansprakelijk worden gesteld als zij 
een auto-ongeval veroorzaken door 
hun gedrag. De huidige situatie is dat 
bij een botsing tussen een auto en 
een fiets de automobilist verplicht is 
de schade van de niet-automobilist 
te vergoeden, behalve als er sprake is 
van overmacht.

Voor alle deelnemende partijen in het 
verkeer geldt: “Voorkomen is beter 
dan genezen”.

Minggus Nanlohy, 
huisarts Samen Beter l

D

voorkomen is beter dan genezen.

Op donderdag 13 augustus zijn we 
met 41 gasten en 9 vrijwilligers naar 
het prachtige alblasserwaard ge-
weest. We hebben daar een rondrit 
gemaakt en een koffietafel gehad. 
Het shanty koor heeft geweldig 
gezongen. 

Daarna hebben we in 
Terheijden bij de Gouden 
Leeuw een aantal heerlijk 
driegangen diner genoten. 
Moe maar ook voldaan zijn 

we daarna naar huis gegaan.
Tussen 21 juni en 20 september zijn we 
bezig geweest tien individuele gasten 
te verwennen met een dagje uit. De 
gast mocht zelf bepalen waarheen. 
Hij of zij wordt daarbij begeleid door 
één vrijwilliger, zodat de gast alle 
aandacht krijgt. Dit konden we orga-
niseren omdat de Riki Stichting ons 
daarvoor een bepaald bedrag geeft.
Op zondag 30 augustus hebben we 
meegedaan aan een rommelmarkt. De 
opbrengst gebruiken we om activitei-
ten voor onze gasten te organiseren. 

Tot slot hebben we op 17 september 
een picknick georganiseerd in de 
kantine van BVV. Deze middag stond 
in het teken van de  Ziekendag, die 
op 13 september viel.  Voor het belan-
geloos gebruiken van deze kantine 
zijn wij B.V.V. en de beheerder zeer 
dankbaar.
We blijven behoefte hebben aan 
verpleegkundigen die willen onder-
steunen bij activiteiten en uitjes.
Heeft u interesse dan kunt u contact 
opnemen met Ria de Kock 073-
6142600 of Jeanne van Teeffelen 
073-6138936. 

Mensen die aan activiteiten deel wil-
len nemen kunnen contact opnemen 
met Ria de Kock 073-6142600 of 
Sanne Kwaks 06-53590275.l

Nieuws van De Zonnebloem

D

N
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Dit jaar doen wij weer mee aan “De 
langste Eettafel”. Op zaterdag 26 
september kunt u van 12 tot 14 uur 
aanschuiven voor een gratis pan-
nenkoek.

n het komende schooljaar bakken 
we iedere week op woensdag-
middag vanaf twee uur pan-
nenkoeken. Deze kosten 1 euro 

per stuk of  €2,50, wanneer u er 
meerdere eet. En: op = op, dus kom 
op tijd. Verder organiseren we nieuwe 
activiteiten. Iedere derde donderdag 
in de maand is er voortaan filmclub. 
Voor 2 euro bent u al lid. Het doel 
is om in klein gezelschap naar “de 
betere films” te kijken. Voorafgaand 
aan de film kunt u op elke donder-
dag om 5 uur aanschuiven voor een 
driegangenmenu voor 4,50 euro.  Het 
menu vindt u op de site of op onze 
facebookpagina, en bij de boerderij 
zelf. Aanmelden is nodig, uiterlijk op 
woensdagmiddag. 
Iedere laatste donderdag van de 
maand organiseren we een jongeren-

avond. We doen dan spelletjes, klet-
sen met elkaar en soms ondernemen 
we andere activiteiten. Zo hebben we 
onlangs een rondje Oosterplas gere-
den op ons paard Joël. Heel gezellig!
Bij voldoende belangstelling starten 
we binnenkort met een bijeenkomst 
over EHBO, en een assertiviteitscursus 
voor volwassenen. Vanaf september 
start ook de yoga op maandagoch-
tend en op dinsdagavond.
Veel mensen dragen onze zorgboer-
derij een warm hard toe. Dat bleek 
onlangs toen we onlangs van een 
bezoeker een envelop in onze hand 
geduwd kregen met een bedrag waar 

we zeker twee maanden voer en hooi 
voor kunnen kopen. Wat een enorme 
verrassing! En wat welkom ook. 
Graag zien wij u op de Oosterhoeve. 
De openingstijden zijn nog steeds: 
maandag tot en met vrijdag van 9 tot 
4, zaterdag van 10 tot 12 en zondag 
van 12 tot 4. Groeten van het team en 
de coördinator van kinderboerderij / 
zorgboerderij de Oosterhoeve. 

Anja Kouwenberg , 0623910121, ooster-
hoeve@gmail.com, www.stichting-oos-
terhoeve.nl, bezoekadres Hoek IJsselsin-
gel / Dommelstraat, Den Bosch.l

p woensdag 14 oktober vindt 
in Wijkcentrum de Stolp 
aan de Rijnstraat 497 het 
vierde sociaal café plaats. Het 
onderwerp is: De aanpak van 

eenzaamheid. Het sociaal café duurt van 
16.00 tot 18.00 uur.Het sociaal café is een 
ontmoetingsplaats voor professionele en 
vrijwillige hulpverleners en  actieve en 
geïnteresseerde wijkbewoners. Tijdens 
het sociaal café worden initiatieven in de 
wijk besproken, wordt met elkaar kennis 
gemaakt en onderlinge contacten aan-
gehaald. In het afgelopen jaar is drie keer 
eerder een sociaal café georganiseerd. Met 
als onderwerpen: kennismaken met het 
sociaal wijkteam en het basisteam jeugd en 
gezin, laaggeletterdheid en bewegen.Op 
14 oktober gaan we praten over de aanpak 
van eenzaamheid. Er is veel eenzaam-
heid in de wijk Den Bosch Oost. Dit blijkt 
uit o.a. de rapportages van professionals 

en de analyse van de ouderenhuisbe-
zoeken door Divers. Bij het Wijkpunt Oost 
Actief, gevestigd in wijkcentrum de Stolp 
komen regelmatig vragen en signalen van 
eenzame burgers binnen.  Wat we willen 
bereiken zijn de volgende punten:Tijdige 
herkenning van eenzaamheid bij bewoners 
in onze wijk door professionals ,vrijwilligers 
en wijkbewoners. Voldoende kennis over 
de mogelijkheden op het gebied van de 
aanpak van eenzaamheid. Wat biedt de 
wijk Den Bosch Oost allemaal voor mensen 
die zich eenzaam voelen? Een meldpunt/
steunpunt  ‘eenzaamheid’ dat elke werk-
dag de hele dag bemand is. Graag nodigen 
we jullie uit hierover op 14 oktober met ons 
van gedachten te wisselen.
Angelique Fasol en Maria Straatman, 
maatschappelijke werksters Wijkpunt Oost 
Actief, Eef Jansen en Meggy van Kruijsdijk, 
praktijkondersteuner en huisarts 

Samen Beter l

Om te zorgen dat ouderen ook tij-
dens de vakantieperiode aan leuke 
activiteiten konden meedoen, ston-
den in augustus bij van Neynsel 
Park Eemwijk drie zomersociëteiten 
op het programma.

 
lk programma werd afgestemd 
op een mooie zomerse zondag. 
Op zondag 16 augustus stond 
Spanje centraal. Francisca Diaz 

Martinez nam ons mee met beelden 
over het prachtige Spanje. Ondanks 
het regenachtige weer, hebben we 
heerlijk kunnen smullen van de tapas 
en de Spaanse sangria. 
Op zondag 23 augustus zochten we 
het iets dichter bij huis, Frankrijk 
stond dit keer centraal.  Onder het 
genot van een heerlijk glaasje wijn en 
een lekker Frans hapje werd die mid-
dag een jeu-de-boules competitie 
gehouden. 
Voordat we er erg in hadden, waren 
we alweer beland bij de laatste zo-
mersociëteit op zondag 30 augustus. 
We bevonden ons vertrouwd terrein 
met een Hollandse middag. Gitarist 
Theo van den Oever heeft die middag 

lekkere meezingers gespeeld van o.a. 
Louis Davids, Annie M.G. Schmidt en 
Toon Hermans. 
Terugkijkend warden de drie zo-
mer zomersociëteiten erg geslaagd. 
Gemiddeld deden per keer dertig 
bewoners uit verschillende wijken van 
Den Bosch mee. VanNeynsel wil graag 
een vervolg aan de zomersociëteiten 
geven, in de vorm van een sociëteit 
op zondag. Op Park Anthoniegaarde 
zal deze sociëteit elke eerste zondag 
van de maand gehouden worden. Op 
Park Eemwijk wordt de eerste sociëteit 
op zondagmiddag 20 september 
gehouden. De volgende sociëteiten 
zijn op: 18 oktober en 29 november. 
Vanaf januari 2016 de vierde zondag 
van de maand. 

Volgend jaar gaan we zeker door met 
de zomersociëteiten, maar dan de 
hele zomer en op verschillende par-
ken van VanNeynsel. We hopen dat 
dan nog meer wijkbewoners de weg 
weten te vinden naar de sociëteit op 
zondag en de zomersociëteit . l

In de laatste twee wijkkranten 
verschenen artikelen over activi-
teiten die in de stolp plaatsvinden 
de creatafel en de bingo onder de 
bezielende leiding van Mien. al 
jarenlang vinden deze (en andere) 
activiteiten plaats in de stolp. 

aar waarom waren die 
stukjes door mij als voor-
zitter van het Wijkpunt 
ondertekend. “Wè is dè? “ 

hoor ik al zeggen. Vandaar dit stukje.

aaNlEIDINg
Angelique Fasol en haar man Gerard 
beheren al veel jaren Wijkcentrum de 
Stolp. Dat doen  ze met veel enthou-
siasme en inzet. Inmiddels hebben 
ze veel contacten met mensen uit de 
buurt en de wijk opgebouwd. Veel 
buurtbewoners kloppen bij Angelique 
en Gerard aan om een kopje koffie te 
drinken, een biljartje te leggen of om 
deel te nemen aan activiteiten in de 
Stolp . 
Hun rol en betekenis in de buurt is 
echter groter dan het beheren van de 
Stolp. Mensen lopen binnen om een 
praatje te maken. Er worden verhalen 
verteld. Ook het grote en kleine leed 
van buurtbewoners komt aan bod. 
Gerard en Angelique bieden niet al-
leen een luisterend oor maar proberen 
ook oplossingen aan te dragen. Dat 
kan door persoonlijke hulp maar ook 
door het organiseren van groepsacti-

viteiten.
Hier komt het Wijkpunt om de hoek 
kijken. Want ondanks de steun van 
vrijwilligers vergt het veel om zowel 
de Stolp te beheren als steun en 
toeverlaat te zijn voor mensen uit de 
buurt. Het liefst zijn Angelique en Ge-
rard samen met de vrijwilligers bezig 
in de praktijk. Ze willen een  leefbare 
buurt in stand houden met extra aan-
dacht voor mensen die als gevolg van 
de snel veranderende samenleving  
en een terugtredende overheid de 
aansluiting  met de samenleving drei-
gen te verliezen. Ze ervaren dagelijks 
dat die ondersteuning hard nodig 
is. Het wijkpunt neemt hen werk uit 
handen nemen door financiële zaken 
te regelen, vrijwilligers te werven en 
nieuwe activiteiten te organiseren .

DE PlaNNEN EN aCTIvITEITEN 
vaN HET WIjkPuNT
Samen wandelen. Goed voor je 
gezondheid. Een rondje Oosterplas: 
genieten van je omgeving. Ook een 
goede manier om elkaar te ontmoe-
ten. Startpunt de Stolp. Eindpunt de 
Stolp. Lekker bakske koffie na afloop. 
Samen fietsen. Samen eten en koken. 
Eten is bij uitstek een sociale activi-
teit. Dat doe je het liefst met anderen. 

Dat geldt ook voor koken. Voor ande-
ren een maaltijd bereiden is leuk om 
te doen. Gezond eten is ook belang-
rijk. Goede koks en adviezen van een 
diëtiste kunnen ons daarbij helpen. 
Goed eten hoeft niet duur te zijn. We 
hebben goede banden met de stads-
tuinders van De Graafse Akker.   

sTEuNPuNT EENZaaMHEID
Op dit moment is een werkgroep 
bezig een ‘Steunpunt eenzaamheid’ 
in de Stolp te realiseren. Zie de uitno-
diging voor het Sociaal Cafe op deze 
pagina. Het steunpunt wil een plek 
zijn waar alle wijkbewoners terecht 
kunnen met vragen rond eenzaam-
heid. Gezocht wordt naar mogelijkhe-
den om de eenzaamheid te doorbre-
ken. Dat kan zijn door te verwijzen 
naar een activiteit die door het Wijk-
punt in de Stolp wordt aangeboden. 
Maar ook is individuele hulpverlening 
door de maatschappelijk werksters 
en de praktijkondersteuner moge-
lijk. Lukt het niet om een passende 
oplossing vanuit het steunpunt aan 
te bieden, dan wordt doorverwezen 
naar andere voorzieningen in de wijk. 
Alle deze plannen willen we dit ka-
lenderjaar nog realiseren. Daarnaast 
hebben we nog veel andere ideeën en 
plannen om de leefbaarheid van deze 
prachtige wijk te vergroten.

Jan Wijers, voorzitter van 
Wijkplatform Oost Actief l

Zomer sociëteit 
Park Eemwijk een succes

E

Wijkpunt Oost actief: een kennismaking.

M

activiteiten Oosterhoeve.

I

sociaal café over aanpak van Eenzaamheid

O
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 activiteiten
 graafse akker

 activiteiten Park De grevelingen en Park Eemwijk   
Maandag  10.00 uur  Gymnastiek         Park de Grevelingen
 10.00 uur  Rikken tot Rummicub   Park Eemwijk
 14.00 uur  Mannengroep  Park de Grevelingen

Dinsdag  10.00 uur  Creatief locatie   Park de Grevelingen
 14.00 uur Muziek middag   Park Eemwijk
 14.00 uur Jeu de Boules  Park Eemwijk
  
Woensdag  10.00 uur  Geheugengroep   Park de Grevelingen
 14.00 uur Boccia   Park Eemwijk

Donderdag  10.00 uur  Boccia   Park de Grevelingen
 10.00 uur  Reizen tot recreatie film   Park Eemwijk

vrijdag  10.00 uur  Rummicub en creatief   Park Eemwijk
 14.00 uur  Spelmiddag    Park de Grevelingen
 14.15 uur Hersengymnastiek 
  wijkbewoners  Park Eemwijk

Bingo: 14.00 uur  3e maandag van 
  de maand  Park Eemwijk
 14.00 uur 1e en 3e woensdag 
  van de maand    Park de Grevelingen
           19.00 uur 4e  woensdag 
  van de maand   Park de Grevelingen
 
Sociëteit 14.15- 18.30  2e donderdag 
  van de maandag Park Eemwijk
Sociëteit           14.30uur        4e vrijdag van de maand  Park de Grevelingen

Sociëteit op zondag (14.00 – 17.00) 20 sept., 
  18 okt. en 29 nov.     Park Eemwijk

Workshops  10.00 uur Vrijdag Park Eemwijk
  Herfststuk maken      2 en 9 oktober  
  Mozaïek 16 en 23 oktober
  Zijdeschilderen    6 en 13 november 
 
Voor meer informatie betreffende de 
activiteiten kunt u contact opnemen met: 
Park de Grevelingen,Hetty Petit 073-
8229321 of Park Eemwijk 073-8228701, 
Jacqueline Cornelissen 073-8228709.
Kijk voor actuele informatie over work-
shops en muziekactiviteiten op www.
vanneynsel.nl. l

 activiteiten De stolp en Wijkpunt Oost actief   
MAANDAG
09.15 uur  Yoga (Vivent)
09.30 uur  Gezond bewegen  
 (van Neijnsel)
10.30 uur  Yoga (Vivent)
10.45 uur  Gezond bewegen  
 (van Neijnsel)
14.00 uur  Bingo 
18.00 uur  Zwangerschapgym  
 (Vivent)
19.00 uur  Biljartver. de Stolp
19.00 uur  Rechtswinkel  
(2e maandag v.d. maand)
20.00 uur  Muziekver. 
 “De Vriendenkring”

DINsDag
09.00 uur  Computer les
13.30 uur  Creatafel
14.00 uur  Computerles
19.00uur  Theorieles Auto  
 (autorijschool Coenen)
20.00 uur  Harmonie Glorieux

WOENsDag
09.15 uur  Do-In Yoga
13.00 uur  Biljartver. 
 ‘T wordt nooit wé
14.00 uur  Computerles
13.00 uur  Fysiotherapie B Derxks
18.30 uur  Biljartver. BSV
19.00 uur  Do-in Yoga
19.30 uur  Hengelsportver. HSV
20.00 uur  Improvisatiever.  
 Zoetelieve

DONDErDag
13.30 uur  Smartlappenkoor  
 de Bossche Jankers
19.00  Rechtswinkel 
(4e donderdag van de maand)
20.00 uur  C.V de Mexicanen
20.00 uur  Koor Voluum
20.00  C.V de vrolijke druiven

vrIjDag
09.00 uur  Yoga
19.30 uur  Percussieband 
20.00  C.V de Gieters

ZONDag
11.00 uur  C.V de Vrolijke 
 Vagebonden

Wandelen met wijkpunt Oost
Iedere woensdagochtend kunt u 
zich melden bij de Stolp voor een 
wandeling van een uur. Iedereen 
die wel zin heeft in een wandel-
tochtje en liever niet alleen gaat 
is welkom. Hoe snel en hoe ver er 
gelopen wordt hangt af van de 
conditie en mogelijkheid van de 
deelnemers. 
Zin om een keertje mee te lopen 
om te bekijken of het iets voor u 
bent? Kom dan op woensdagoch-
tend om 9.30 uur naar de Stolp en 
wandel mee. 
Na afloop drinken de wandelaars 
die zin hebben nog een kopje kof-

fie of thee in de Stolp. 
Ook u bent welkom, kom erbij! 
Voor meer informatie: 
Mieke 06 36533432 l

Wijkpunt Oost-actief wil zich in-
zetten voor de bewoners in de wijk 
en is daarom  geïnteresseerd in 
de behoeften en interesses van de 
bewoners van de Aawijk-zuid.
De Stolp heeft een ontmoetings-
functie  in de wijk en kan daardoor 
ook een rol spelen voor mensen 
die hun sociale netwerk willen 
verruimen.

Zou u het leuk vinden een acti-
viteit te ondernemen, of heeft u 
ideeën die u verwezenlijkt zou wil-
len zien? Laat het ons weten en wij 
proberen zo goed mogelijk op uw 
behoeften aan te sluiten. U kunt 
contact op nemen met Angelique 
Fasol 073-6132289 l

Oogstfeest op zaterdag 
26 september
Wat hadden wij een goed teeltsei-
zoen! De afgelopen maanden heb-
ben we overvloedig kunnen oog-
sten. Dankzij het harde werken van 
de makkers, de aanmoediging en 
het enthousiasme uit de omgeving 
en onze goede bodem! Dit vraagt 
om een oogstfeest.  We nodigen 
iedereen uit om samen met ons te 
dineren en een kijkje te nemen op 
de akker. Dit  jaar hebben we niet 
alleen veel geoogst maar ook nog 
eens ‘blotevoetenpad’ (BVP De 
Bossche Baaierd) en het Labyrint 
erbij gekregen.ker. 

Wees welkom op het Oogstfeest en 
schuif aan bij het  Lange Tafeldiner 
op zaterdag 26 september. 

vanaf 14:00 zijn er diverse 
activiteiten voor kinderen en 
volwassenen. 
- Bodemworkshop door Velt
- Koken in de mobiele keuken
- strofiguren knutselen
- reuze bellen blazen
- quiz voor kinderen over de akker
- boom klimmen
Om 18:00 kunt u aanschuiven bij 
het lange tafel diner. 
Vanaf 19:30 start het avond pro-
gramma.

Wilt u volgend jaar ook wekelijks 
groente oogsten of vindt u het 
leuk om mee te werken? 

Schrijf je dan in tijdens het 
oogstfeest als Makker van de 
Akker 2016. l 

aan de Pieter Breugelstraat 2 is 
sinds enige tijd de winkel sMOOXX 
te vinden. Eigenaar is Wilco van 
Os. De winkel heeft niets van 
een bedompte en kleine sigaret-
tenwinkel. Integendeel: de zaak 
oogt ruim en aantrekkelijk. Het 
assortiment van navullingen voor 
de e-sigaret is ruim. Er zijn wel 75 
verschillende smaken op voorraad. 
Die hebben soms exotische namen 
zoals “1000 en één nacht” of “Blue 
Magic”  Men kan verder kiezen 
uit diverse fruitsmaken, zoals 
aardbei, framboos en appel maar 
ook uit ‘mint’ of ‘koffie’ en wel 15 
verschillende tabakssmaken.  

Goedkoper dan gewone sigaret
De elektronische sigaret of e-sigaret 
wordt vooral gebruikt door mensen 
die voorheen een ‘gewone’ sigaret 

rookten. Ze gebruiken de e-sigaret 
om van het roken af te komen en – 
niet onbelangrijk- om minder geld 
kwijt te zijn. Ook zijn er mensen die 
het gewoon lekkerder vinden. Je hebt 
namelijk geen vieze nasmaak, zoals 
bij echte sigaretten. 
Gemiddeld besteedt een roker 2500 
euro per jaar. Voor een e-sigaret 
liggen de kosten zo’n 75% lager. Een 
roker die overstapt, bespaart dus al 
snel een paar duizend euro!  
Een startset heb je al voor 20 euro.

Wilco zelf heeft 32 jaar gerookt. 
Toen hij besloot daarmee te stop-
pen, begon hij met e-sigaretten. Hij 
proefde zijn eerste e-sigaret in een 
schuurtje, bij iemand achter het huis, 
waar men het met de hygiëne niet zo 
nauw kwam. ‘Dat kan beter’ dacht 
hij. Uiteindelijk was deze ervaring de 
aanleiding om zelf met SMOOXX te 
beginnen. Hij rookt inmiddels alleen 
nog maar e-sigaretten. Vooral omdat 
hij het lekker vindt. 

Minder gezondheidsrisico
De markt voor e-sigaretten in Ne-
derland is nog klein. Instanties in 
Nederland, die zich met gezondheids-
voorlichting bezig houden, zijn terug-
houdend. Toch blijkt uit informatie 
van het Trimbos Instituut, dat er geen 
aanwijzingen zijn dat roken van e-
sigaretten leidt tot tabaksverslaving. 
Is de e-sigaret een goed hulpmiddel 
bij het stoppen met roken? 

Wilco schat dat op dit moment 10 tot 
15% van de mensen die met elektro-
nisch roken begint, dit blijft doen en 
de gewone sigaret laat liggen. De rest 
valt vroeg of laat terug. Het vraagt 
dus om doorzettingsvermogen. 

Onderzoek in Engeland
In Engeland is onlangs de aanbeve-
ling is gedaan om het gratis verstrek-
ken van een e-sigaret binnen het 

Engelse ziekenfonds mogelijk te ma-
ken voor mensen die willen stoppen 
met roken. Dit op basis van onderzoek 
door enkele universiteiten. Het roken 
van e-sigaretten zou 95% veiliger zijn 
dan gewoon roken. Het overstap-
pen op een e-sigaret zou rokers, die 
zonder succes al verschillende andere 
pogingen gedaan hebben, kunnen 
helpen om te stoppen.  
Wilco is blij met deze nieuwe informa-
tie en heeft het krantenartikel dan ook 
op de toonbank gezet. Voor jongeren 
onder de 18 zijn de regels duidelijk. 
Die moeten zich kunnen legitimeren 
en als ze geen 18 zijn, verkoopt hij 
niets aan ze.

Smooxx is de goedkoopste aanbie-
der in de regio door eigen import en 
dankzij een uniek spaarsysteem spaar 
je supersnel voor gratis producten of 
hoge kortingen.

Meer informatie: www.smooxx.coml

OOgsTfEEsT OP ZaTErDag 26 sEPTEMBEr

advertorial.

sMOOXX:  nieuwe speciaalzaak voor elektronische sigaretten



W
door Maria Hornman

e zijn achter de voor-
deur bij Chris Burgers en 
zijn vrouw Carla. Geen 
geboren Bosschenaren. Ze 

wonen nu ruim acht jaar in een mooie 
en ruime flat aan de Sumatrastraat en 
woonden daarvoor negen jaar in Ros-
malen. Chris is geboren in Utrecht. Hij 
is gaan schrijven kort na zijn pensio-
nering. Maar dat blijkt niet zijn enige 
hobby te zijn.
Boven de koelkast in de keuken hangt 
een grote foto van een prachtige zeil-
boot. De naam van de boot: ‘Kuuks’. 
Daarmee heeft hij enkele mooie 
tochten gemaakt. Onder meer van 
Zeeland naar Plymouth in Engeland. 
Dat was hun eerste tocht nadat Carla 
en hij met pensioen waren en wilden 
afkicken van de vele verplichtingen 
die hun werkend leven kenmerkten. 
Chris laat een mooi fotoboek zien 
van deze tocht met als titel ‘Zeilend 
Ont-moeten’. Hij laat ook een stapel 
schriften zien waarin hij zijn beleve-
nissen tijdens eerdere zeiltochten, die 
onder meer met zus en vrienden zijn 
gemaakt, heeft opgeschreven. Evenals 
een map waarin hij alle uitgeprinte 
blogs, die hij op de website ‘Waar 
ben je nu?’heeft geplaatst, heeft ver-
zameld en die hem een aantal trouwe 
leesfans opleverden. 

HulP vaN ENgElsE kusTWaCHT
De ‘Kuuks’ ging helaas steeds meer 
kuren vertonen en bleek toch niet 
zo’n goede boot te zijn. Chris en Carla 
zijn een keer met een oververhitte 
motor gestrand voor de kust van 
Engeland en moesten via de marifoon 
de hulp van de Engelse kustwacht in-
roepen. De boot bleef mankementen 
vertonen en werd daarom steeds meer 
een blok aan het been (financieel 
gezien) en is uiteindelijk verkocht. Nu 
maken ze nog steeds zeiltochten maar 
dan met de boot van vrienden.
Vier jaar heeft Chris aan zijn boek ge-
werkt. Al vanaf het begin wist hij dat 
zijn verhaal zich rondom het voetbal-

len zou afspelen. Ook had 
hij meteen een voorstel-
ling bij zijn hoofdpersoon. 
Die moest ambitieus zijn, 
gevoelig voor status en het 
snelle geld. ‘Ik ben een 
echte amateur’ zegt Chris 
over zichzelf. ‘Ik schrijf 
wanneer ik zin heb. Soms 
een paar maanden niet. 
Ik ben gewoon voor-
aan begonnen en heb 
langzaam naar het einde 
gewerkt. Soms werd ik ’s nachts 
wakker met een idee. Dan ging ik 
direct uit bed om het op te schrijven. 
Bepaalde details van het verhaal 
borrelden spontaan op. Ik heb wel 
precies bijgehouden in een schema 
wat alle personen in mijn boek doen 
op welk moment. Want dat moest wel 
kloppen en geloofwaardig zijn.’ 
Het verhaal speelt zich af bij de 
fictieve semi-professionele voetbal-
vereniging VV Telgter, op de Veluwe. 
Chris heeft vaak Google Maps geraad-
pleegd om alle plaatsen en straten in 
deze streek goed te kunnen gebrui-
ken. Een andere informatiebron was 
een dossier over een proces tegen een 
chinees, die beschuldigd werd van 
match-fixing. 

sPaNNEND EN MakkE-
lIjk lEEsBaar
Inmiddels is zijn boek 
door tientallen mensen 
in de kring van familie, 
vrienden en kennis-
sen gelezen. De reacties 
zijn goed. Het boek is 
spannend, gemakkelijk 
leesbaar en veel mensen 
hebben het in één keer 
uitgelezen omdat ze willen 
weten hoe het afloopt. 
Exemplaren van zijn boek 

liggen bij ‘Primera’ op de hoek van 
het Rivierenplein en bij ‘Adriaan 
Heinen’.   

Hij hoopt door meer bekendheid te 
geven aan zijn boek, nog meer exem-
plaren te verkopen.
Inmiddels heeft hij plannen voor een 
nieuw boek. Dat speelt dit keer in 
het bankwezen. Een omgeving die 
hem goed bekend is. In dit boek wil 
hij meer psychologie stoppen én het 
moet opnieuw een spannend verhaal 
worden.

Bezigheden genoeg dus. Chris is 
verder actief bij tennisvereniging 
Maliskamp in Rosmalen, waar hij 
onder meer lid is van de recreatie- 
en de culinaire commissie. Met zijn 
directe woonomgeving in Oost lijkt 
hij minder binding te hebben. In 
tegenstelling tot Carla. Die kookt sa-
men met een buurvrouw één keer per 

maand voor de twintig bewoners van 
Woonvoorziening Humanitas in de 
Javastraat om de hoek. Ze is hiermee 
begonnen, na bezoek aan een open 
dag voor buurtbewoners.
Een presentexemplaar van Chinees 
Voetbal ligt nu thuis op tafel. ‘Ga je 
het lezen?’vraagt Chris? Ik hoef vol-
gens hem helemaal niet van voetbal 
te houden. Dat doet hij zelf ook niet. 
Het wachten is nu op voldoende tijd 
om rustig met dit boek op de bank te 
kruipen. Misschien kom ik daar ook 
niet meer vanaf voordat het uit is.
 
Wie belangstelling heeft  voor het 
boek van Chris kan dit via de web-
winkel van www.boekscout.nl bestel-
len. Hiervoor moet je de titel van het 
boek ‘Chinees Voetbal’ invullen.  l

 Wijknieuws
d e  w i j k  w a a r  d e  z o n  o p k o m t

wijkkrant oost8
schrijven als serieuze hobby

Hij had nooit durven dromen dat hij nog eens een boek zou schrijven. Hij 
dacht eerder aan het maken van een film. Tijdens een workshop schrij-
ven, bij de allereerste opdracht, om vijf minuten zonder nadenken iets 
te verzinnen en meteen op te schrijven, stond het zweet in zijn handen. 
Non-fictie schrijven: dat kon hij. Zowel voor zijn werk als organisatieadvi-
seur bij de sNs bank als privé. Dat laatste in de vorm van reisverslagen en 
blogs over 35 jaar zeilen. 
Maar het schrijven van fictie kreeg hem te pakken.Hij ging  een cursus ‘cre-
atief schrijven’ volgen aan de volksuniversiteit. sinds 8 mei is zijn eerste 
boek ‘Chinees voetbal’ verschenen en verkrijgbaar via www.boekscout.nl.
Het is een thriller van 300 pagina’s waarin de hoofdpersoon wordt ge-
chanteerd om voor de Chinese gokmaffia uitslagen van voetbalwedstrijden 
te manipuleren en die daardoor dik in de problemen komt.

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.  

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

door: Mieke Verberne

arco van Nunen werkt al 
bijna 6 jaar vier ochten-
den per week bij de Stolp. 
Hij houdt de boel schoon, 

zorgt voor koffie en thee en sjouwt 
met tafels en stoelen als dat nodig 
is. Tot grote tevredenheid van de 
beheerders en Marco zelf. Marco heeft 
een bijzonder verhaal. Hij was acht 
jaar hij toen zijn leven door een dra-
matische gebeurtenis totaal veran-
derde. Met zijn broer en zijn moeder 
was hij met de fiets op weg naar huis 
om daar naar een aflevering van de 
smurfen te gaan kijken. Onderweg 
werd hij met zijn fiets geschept, 
raakte  zwaargewond en werd in 
coma opgenomen in het ziekenhuis. 
Zes weken later ontwaakte hij,  nadat 
zijn vader de tv had aangezet en een 
smurfenlied te horen was. Toeval, wie 
zal het zeggen. In ieder geval spelen 
vanaf dat moment smurfen een grote 
rol in zowel het leven van Marco als 
dat van zijn moeder. 

De moeder van Marco is actief bij het 
Fonds Gehandicaptensport. Omdat 
zowel haar zoon Marco, als het Fonds 
Gehandicaptensport dit jaar 40 jaar 
worden wil zij daar op een leuke 

manier aandacht aan besteden. 
Op zondag 27 september heeft zij 
een smurfenfietstocht georgani-

seerd en deze gecombineerd met een 
smurfenbeurs. De opbrengst is voor 
het fonds. 
Marco woont zelfstandig en dat lukt 
goed met de steun 
van zijn familie. 
Hij heeft lang bij 
de Weenergroep 
in de grafische 

sector gewerkt. Toen die afdeling 
werd opgeheven was Marco maar erg 
blij dat hij bij de Stolp terecht kon. 
Angelique van de Stolp wil hem graag 
een taart aanbieden om hem daar-
mee te bedanken voor alles wat hij in 
de Stolp heeft gedaan en zal blijven 

doen. “Ik heb het 
hier zo naar mijn zin, 
ik wil hier echt niet 
weg” zegt Marco met 
een big smile.  l

Taart voor Marco

M

A c h t e rde voordeur

p woensdagmiddag 21 
oktober van 14-17 uur 
vindt het kinderoogstfeest 
plaats in buurttuin de 
Graafsehof. Samen met 

alle kinderen van de kindertuin en 
alle andere kinderen van Oost die 
het leuk vinden om te komen, slui-
ten we het seizoen af. 

Wat we gaan doen bedenken we de 
komende weken samen met de kids 
van de kindertuin. Je bent vanaf 
6 jaar welkom om mee te komen 
organiseren.
De entree van de Graafsehof en de 
Graafse Akker is via de grote meta-
len poort aan de parkeerplaats van 
het  Mgr van Roosmalenplein. l 

O
Het kinderoogstfeest op de graafsehof


