Wijkkrant Oost
November 2015 - jaargang 16 - nummer 80 - oplage: 5200

Wijkgericht

E
N

d e

w i j k

w a a r

d e

Wijkgericht Werken Oost/Hintham, november 2015
Editie Wijkkrant Oost

Mareno
z o
n slaatogeenpbakstenen
k o stuk
m t
Vraag Mareno Scheppard (28) niet om met blote hand een bakstenen
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Uitkijken naar wonen op
het Jan Sluyterscomplex Kinderpersbureau

in tweeën te slaan. De Europees kampioen karate heeft dat nog nooit
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gedaan. Want wat televisieshows en speelfilms ons ook willen doen

geloven, dat door midden slaan van stenen heeft niets van doen met

die sport. Mareno is tegenwoordig vooral bezig met voetbal. Dat hoort
namelijk bij zijn werk als sportopbouwwerker in Oost.
Mareno heeft het druk. Hij zit in het laatste
jaar van de hbo-studie Sportmarketing en –
management in Rotterdam, is topsporter en
werkt sinds kort twintig uur per week in
Oost als sportopbouwwerker. In die functie
biedt hij jongens in dit stadsdeel
sportactiviteiten na schooltijd aan. Niet dat
de meisjes worden vergeten, want een
collega van hem zorgt daar weer voor.

Vrouwen en
hartklachten

Doelbewust
Bij Mareno draait het vooral om het
programma Doelbewust. Jongens leren daar
voetballen en pikken automatisch wijze
lessen mee op het gebied van mentaliteit en
sociale vaardigheden. Dat klinkt misschien
wat heftig, maar valt in de praktijk reuze
mee. “Het is in ieder geval razend populair.

In Oost doen we het nog maar net. Ik begon
met vijf jongens en na nog geen twee
maanden waren het er al twaalf. De groei is
er nog lang niet uit. In Zuid moest mijn
collega zelfs een stop op de aanmeldingen
zetten – er is daar een wachtlijst.”

Naar de reden van de populariteit kan de
Rotterdammer slechts gissen. “Ik heb het ze
nooit gevraagd. Het zal wat van doen
hebben met lekker bewegen, het
wedstrijdelement en de teamgeest. Het is in
ieder geval niet zo dat de jongens verwend
worden. Ik kies er regelmatig voor om
andere sporten aan te bieden dan voetbal en
daar zijn ze wel eens teleurgesteld over. Dat
is goed. Straks, als ze werken, moeten ze
soms ook dingen doen waar ze geen zin in

Mareno Sheppard in de sporthal aan de Rijnstraat.
Op de achtergrond ‘doelbewust’ sportende jongens.

Mareno slaat geen
bakstenen stuk
hebben. Je kunt er maar beter alvast aan
wennen. En ja, dat snappen ze.”

Bescheiden
Over de Bossche jongeren niets dan lof,
trouwens. “Ik heb tijdens mijn stage wel eens
op een Bossche school les gegeven, waarbij

een docent me vooraf waarschuwde. Dat het
drukke, niet al te gemakkelijke jongens
waren. Geen centje pijn. Ik kom uit
Rotterdam en in vergelijking met de
jongeren in die stad is de Bossche jeugd over
het algemeen hartstikke gemakkelijk.”

Soms moet je een deur dichtdoen,
om een andere te kunnen openen.
Spelenderwijs naar verbetering

Het speelplein aan de Van Reysstraat is populair. Misschien wel te populair, want de verschillende groepen
kinderen kunnen het zo nu en dan niet goed met elkaar vinden. Bewoners gaan met ondersteuning van
Divers en andere beroepskrachten op zoek naar verbetering.
Het leek zo leuk: een aantrekkelijk, mede
door bewoners ontworpen, speelplein in
Oost. Maar de praktijk is anders. Kinderen
hebben nogal eens ruzie met elkaar,
sommige kinderen worden geweerd en

door Maria Hornman
Het Wijkplatform Oost houdt na
vijftien jaar op te bestaan. Een
persbericht hierover is op 19 oktober
geplaatst in het Brabants Dagblad.
Twee redenen liggen ten grondslag
aan het besluit om te stoppen. Ten
eerste de ervaring dat het Wijkplatform onvoldoende invloed kan
uitoefenen op gemeentelijke beleid,
dat over de wijk gaat. Op de tweede
plaats het onvoldoende kunnen beschikken over mens- en daadkracht
om een goede afspiegeling van alle
bewoners in de wijk te kunnen zijn.

D

e gemeente gaf in een officiële schriftelijke reactie aan
het besluit van het Wijkplatform te begrijpen. In deze
reactie spreekt de gemeente
waardering uit: “Het Wijkplatform
was de laatste jaren betrokken bij
diverse ontwikkelingen in de buurt,
zoals de herstructurering van de
Oosterplas, de bouw van het hostel,
Vrij Spel, Oosterplas Doet en Wijkplein
Oost. Dankzij het Wijkplatform is in
Oost een mooie traditie ontstaan van
‘wijkschouwen’. Daarbij heeft het
Platform ons als een soort ‘luis in de
pels’ geprobeerd zoveel mogelijk bij
de les te houden”.  
Naast het officiële antwoord van
de gemeente, reageerden ook veel
actieve wijkbewoners en andere samenwerkingspartners. Daarin, naast
spijt en begrip, ook veel waardering
voor de grote inzet van het Wijkplatform en in het bijzonder voor de wijze
waarop Marjolein Thijssen de afgelopen zeven jaar de rol van voorzitter
op zich heeft genomen.
Huidige vorm werkt niet meer
Marjolein Thijssen is blij dat het
besluit genomen is. Na zeven jaar
bevlogen voorzitterschap, waarin zij
zich optimaal voor de wijk heeft ingezet, is het tijd voor een nieuwe wind.
“Toen ik aangaf te willen stoppen als
voorzitter en mijn redenen daarvoor
gaf, deelden de andere wijkplatformleden mijn mening. We hebben toen
gezamenlijk besloten het wijkplatform op te heffen. Het wijkplatform
in de huidige vorm werkte niet meer.
Helaas zijn we voor slechts een deel
van de mensen in de wijk zichtbaar
geweest. Dat komt ook omdat we
veel werk achter de schermen hebben

verricht. Het Wijkplatform heeft altijd
gestaan voor wat bewoners belangrijk vinden. Steeds hebben we bij de
gemeente en instanties aan de bel
getrokken om het perspectief van
bewoners in Oost zichtbaar te maken.
Maar we zijn een te kleine club voor
een grote en diverse wijk. Het is ons
niet gelukt het Wijkplatform groter te
maken en meer bewoners te mobiliseren zich in te zetten voor hun wijk.
De buurttafel Graafsewijk Noord is een
goed voorbeeld van hoe dat wél gelukt is. Hun voorzitter was tevens lid
van het Wijkplatform. Maar eerdere
oproepen om nieuwe wijkplatformleden en buurtambassadeurs leverde
geen reacties op. We kregen echter als
Wijkplatform ook wel eens mopperende reacties. Wat doen jullie eigenlijk?
Als acties van het Wijkplatform niet
meteen iets opleveren voor het eigen
buurtje, voelen sommige mensen zich
snel niet gehoord en erkend. Dat heb
ik als teleurstellend ervaren. Wanneer
je iets in je eigen buurt belangrijk
vindt om te veranderen, ga er dan
zelf iets aan doen met buurtgenoten
of vraag ondersteuning aan het Wijkplatform. Verwacht niet dat anderen
het initiatief nemen en het voor jou

volwassenen klagen hier en daar over
voetballende jongelui in de straat – waarbij
ballen nogal eens tegen auto’s komen. Ook
vervelend: er zijn nogal wat kinderen die
zich niks laten zeggen door volwassenen.

kelijk. Wanneer je als gemeente de
participatie van burgers écht wil ondersteunen, geef dan ook de ruimte
om invloed op beleid en besluiten
uit te oefenen. Onze ervaring met het
Hostel en de inrichting van Plein Oost
leerde ons echter dat de gemeente
haar plannen al lang klaar had en
zich weinig gelegen liet liggen aan de
bewoners in Oost. Niet bepaald een
steun in de rug voor vrijwilligers die
zich volop inzetten voor meer leefbaarheid in de wijk en constructief
willen meedenken.
Het speelplein aan de Van Reystraat.

Bewoners kwamen daarom in actie. Divers
hoorde de klachten aan, voerde met diverse
bewoners thuis gesprekken en belegde een
eerste bijeenkomst.

Die avond werd door veel bewoners vooral
gebruikt om stoom af te blazen. Maar het
leidde ook tot een vervolg: op 12 november
stak een groep positief gestemde bewoners
de hoofden weer bij elkaar. Dit keer met de
bedoeling om op zoek te gaan naar
verbeteringen. Die avond viel net in de
periode dat deze nieuwsbrief werd gedrukt
en dus moet u het zonder verslag daarvan
doen. Wat we wel kunnen melden: Divers
gaat bewoners ondersteunen bij de
uitvoering van verbeteracties. Daarbij gaat
de aandacht onder meer uit naar regels,
praktische zaken, activiteiten, communicatie
en de vraag wat kinderen nodig hebben om
plezierig samen te kunnen spelen. “Want
uiteindelijk gaat het daarom,” licht
wijkwerker Tine Berkers van Divers toe.
“Kinderen moeten fijn kunnen spelen en de
leefbaarheid van de buurt moet worden
bevorderd.” Aan het speelplein al het niet
liggen, de inrichting daarvan wordt door
alle kinderen gewaardeerd.

Nieuwe
pagina
Facebook
De wijkmanager Oost heeft een nieuwe
Facebook-pagina.
Paul Hilgers is wijkmanager Oost en was
tot voor kort te volgen via een eigen
pagina. Dat bleek niet handig. Mocht
Paul ooit verkassen naar een andere
wijk, dan moet zijn opvolger natuurlijk
het opgebouwde netwerk naasdloos
kunnen overnement. En dus besloten de
wijkmanagers hun pagina’s niet langer te
vernoemen naar zichzelf, maar naar de
wijken waar ze actief zijn.

ten. Maar toen we als Wijkplatform
vroegen welke spelregels hiervoor
gehanteerd zouden worden, had men
geen antwoord. Dat roept bij mij vragen op. Hoe kom je tot een dergelijk
plan, zonder over de betrokkenheid
en zeggenschap van wijkbewoners
nagedacht te hebben? Het zou ook
kunnen dat er wel een plan is, maar
dat dit niet met ons gedeeld wordt.

De oude pagina’s blijven nog wel even
bestaan, maar wie benieuwd is naar
nieuws van en over Oost, gepresenteerd
door de wijkmanager: neem een kijkje
op www.facebook.com/pages/
Wijkmanager-Oost-s-Hertogenbosch.

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

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

gaan oplossen en houd op met alleen
maar mopperen.”
Excuus-Truus
”Ik had ook genoeg van de vele
overleggen. We kregen steeds meer
de indruk dat we als excuus-Truus
uitgenodigd werden om het belang
van de wijkbewoners uiteen te zetten
en ons advies uit te brengen. Ik noem
het zo omdat het ons inziens steeds
duidelijker werd dat er met onze
mening nauwelijks iets gedaan werd.
Achteraf kon men dan wel zeggen
dat de plannen aan de wijkbewoners
waren voorgelegd. Dat is erg gemak-

Ruimte voor nieuwe initiatieven
Soms moet een deur dichtgedaan
worden om een andere te kunnen
openen. Marjolein: “Ik hoop dat het
gat dat het Wijkplatform nu achterlaat, het dringende besef doet
ontstaan dat het anders moet. De
gemeente heeft bijvoorbeeld plannen om wijkbudgetten in te voeren.
Dat klinkt leuk en aardig maar het is
vooral een bezuinigingsmaatregel.
Er moet namelijk een kleine twee ton
bezuinigd worden op de wijknetwerken. De gedachte is om wijkbewoners
een vorm van zeggenschap te geven
over de verdeling van deze budget-

Het Wijkplatform heeft zich in het verleden intensief bemoeid met de herinrichting van de Oosterplas

Het is spannend om de stekker eruit
te trekken. Ik ben benieuwd wat voor
effect dit gaat hebben. Wat gaan
wijkbewoners ondernemen? Wat worden de plannen van de gemeente?
Kunnen de visies van beide partijen
hoe in goede samenwerking en afstemming de leefbaarheid van Oost
vorm te geven, bij elkaar komen?
Helaas heb ik niet zo’n vertrouwen in
wethouder Paul Kagie, het gemeentelijk beleid en hoe men met wijken wil
samenwerken. Ik voel geen partnerschap. Zelf blijf ik betrokken bij Oost
doordat ik actief blijf in de redactie
van Wijkkrant Oost. Ik verwacht dat
de wijkkrant de komende tijd een
belangrijke bindende factor kan zijn.
Dat is een van de deuren die nu verder opengaat.” l
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Vacaturebank
ementievrijwilliger;
iets voor u?
Welzijn Divers zoekt
vrijwilligers voor mensen
met beginnende dementie. U kunt
bijvoorbeeld aan de slag met hun levensverhaal. Dementerende ouderen
herinneren zich vaak nog veel van
vroeger. Door die op te halen en vast
te leggen in een levensboek, ervaren
zij weer hun eigen kracht. Maar u
kunt de dementerende oudere ook
helpen met de administratie, een
stukje wandelen of samen een kopje
koffie drinken. Als voorbereiding op
dit vrijwilligerswerk krijgt u een korte
training. Daarnaast biedt Welzijn
Divers goede begeleiding en een
onkostenvergoeding. Belangrijk is dat
u daadwerkelijk van betekenis kunt
zijn voor ouderen die dit hard nodig
hebben. Het is dan ook heel dankbaar
werk. We verwachten van vrijwilligers
dat ze over geduld en een flexibele
instelling beschikken. U moet goed
kunnen afstemmen op de wisselende
behoeften van de dementerende. U
helpt hen om in het dagelijkse leven
de weg te blijven vinden. Dit doet
u in aanvulling op de hulp door de
aanwezige zorgprofessional.
Informatie bij Moniek van Oss,
ouderenwerk Welzijn Divers Telefoon
06 46 76 81 08 of email:
m.vanoss@divers.nl
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Vacaturebank e.a.
Vriendendienst Den Bosch zoekt
vrijwilligers in Den Bosch Oost.

Nieuw buurtinitiatief: Ontmoetingscentrum Plein Oost

De Vriendendienst Den Bosch brengt
mensen met psychische problemen
in contact met vrijwilligers. Veel
mensen met psychische of psychiatrische problemen in Den Bosch Oost
dreigen in een sociaal isolement te
raken. Zij verliezen het contact met
familie, vrienden en mensen in hun
omgeving en trekken zich als gevolg
van hun problemen terug. De drempel om aansluiting te zoeken wordt
dan steeds hoger. De Vriendendienst
organiseert en begeleidt individuele contacten tussen vrijwilligers en
deelnemers. Samen vormen zij een
maatjeskoppel. Wanneer er een “klik”
is tussen de vrijwilliger en de deelnemer ontmoeten zij elkaar regelmatig,
gedurende een jaar. Bezoek krijgen
van een vrijwilliger die een luisterend
oor biedt kan voor iemand die zich
eenzaam voelt veel betekenen. Maar
ook samen sporten, naar de markt
gaan of gewoon een wandeling maken kan een deelnemer helpen.
Op dit moment hebben we een tekort
aan vrijwilligers. Wilt u zich voor deze
doelgroep inzetten dan bent u van
harte welkom.
U krijgt professionele begeleiding en
reiskostenvergoeding.

Bep Biezemans, Paulus Damen,
Willie van Keulen en Manuela van
der Heijden hebben onlangs met
veel enthousiasme de werkgroep
Ontmoetingscentrum Plein Oost
opgericht. Dit initiatief vult de vrijgekomen ruimte nu Trefpunt Oost
gestopt is. Ze willen voor jong en
oud activiteiten gaan organiseren.

Voor informatie kunt u bellen naar:
073-6585903 Mailen kan ook: vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl l

P

aulus was vroeger betrokken bij jeugdactiviteiten in
de Oosthoek. Hij vindt dat er
weinig aanbod is voor kinderen in deze buurt en hij is blij dat hij
in de locatie van Plein Oost jeugdactiviteiten kan gaan organiseren.
De eerste activiteit wordt een
Sinterklaasfeest op 25 november.
Verder denkt de werkgroep aan een
knutselclub en kinderdisco. Manuela vindt een ontmoetingsplek
in de eigen buurt erg belangrijk.
Het Trefpunt bood al een Bingo aan
op woensdagmiddag en die blijft
bestaan. Manuela: ”Buurtgenoten
en buurtorganisaties kunnen in onze
locatie avondjes organiseren. We
denken verder over het organiseren van speciale vrouwenavonden.
We kunnen gebruik maken van een
goed uitgeruste keuken, dus kunnen
we ook iets met gezamenlijk koken
organiseren. Bijvoorbeeld hoe je
voor weinig geld een maaltijd kunt
koken.” Ze hoopt ook dat jongeren

Nieuws van de Oosterhoeve
Sinterklaas overnacht binnenkort op
de Oosterhoeve. Kinderen kunnen
hem komen wekken op zondag 29
november om 12 uur. Zorg dat u op
tijd bent.

V

erder zijn er wat veranderingen bij onze dieren. Varken
Knillis is terug naar
de biologische varkenshouderij waar hij vandaan kwam. Hij
scharrelt nu tussen zijn soortgenoten
in de Grote Wielen in Rosmalen. Bij ons
werd hij een beetje te fel en daardoor
gevaarlijk. Ook het blonde paard Romeo is terug naar de vorige eigenaar.
Die bleek z’n paard erg te missen. Bovendien dreigde onze ezel wat te ver-

eenzamen omdat de twee paarden het
zo goed met elkaar konden vinden.
Via onze jaarlijkse nieuwsbrief hebben
we onlangs een oproep voor donaties
gedaan. Veel dank aan iedereen die
een bijdrage gegeven heeft. Zonder
uw hulp zouden we niet kunnen bestaan. Voor nieuws over onder andere
onze nestkastjes: kijk op onze website
www.stichting-oosterhoeve.nl Verder
zijn we op zoek naar vrijwilligers. Als u
twee uurtjes per maand tijd heeft
bent u al van harte welkom.
Graag tot ziens op kinderboerderij /
zorgboerderij De Oosterhoeve, hoek
IJsselsingel / Dommelstraat. tel.
0623910121 l

advertentie

‘Oosterplas Doet’ krijgt eerste voucher van de Kamer van
DOEN - hulp voor maatschappelijke plannen
Wethouder Kagie reikte op 7 oktober
2015 de eerste ‘vouchers’ van de Kamer
van DOEN uit. OosterplasDoet was een
van de eerste organisaties die deze
voucher kreeg. Hiermee krijgen we
ondersteuning bij het verder uitwerken
van onze maatschappelijke ideeën op
basis van een goed verdienmodel. De
Kamer van DOEN biedt ons uitkomst bij
diverse vragen en dilemma’s waar we in
de praktijk tegen aanlopen.

Kopij bij voorkeur via e-mail
redactie@wijkkrantoost.nl
Uiterste inleverdatum kopij
Nummer 81, 8 januari 2016
Klachten m.b.t. bezorging
redactie@wijkkrantoost.nl

l

Deze krant bevat regelmatig
gemeentelijk nieuws. Daarom
wordt deze huis aan huis bezorgd ook bij adressen met een
‘nee-nee’ sticker.

l

l

Foto Olaf Smit (v.l.n.r. Karin van
Gent (Stichting Oosterplas Doet),
wethouder Paul Kagie en
Ad van Vark (Bij Bomans)

Huiswerkbegeleiding vanuit PleinOost voor kinderen en
jongeren uit Oost en Hintham. We gaan starten in
januari 2016 ... Iets voor jou?
ZZP-er in Den Bosch Oost en Hintham en ...
op zoek naar betaalbare flexplek/ruimte in PleinOost?
Tussen de 18-27 jaar werkeloos en een bijstandsuitkering?
Misschien is een Gunbaan iets voor jou?
Informeer bij stichting OosterplasDoet!
www.oosterplasdoet.blogspot.nl
of bel bij vragen: 0623191806

naar het ontmoetingscentrum komen
en eigen activiteiten gaan opzetten.
Ze gaan er wel voor zorgen dat het
aanbod aan activiteiten laagdrempelig en betaalbaar is.
Naast het Sinterklaasfeest voor kinderen staat ook een activiteit voor oudere en kwetsbare mensen op stapel. Op
19 december serveert de werkgroep
een kerstlunch. Hiervoor kunnen
mensen zich aanmelden. ’s-Avonds
zijn alle buurtbewoners welkom op
een speciale kerstmarkt die om 19.00
uur start. De werkgroep hoopt dat
buurtbewoners met hen mee gaan
denken en hen gaan helpen. Ze zijn
druk bezig met het zoeken van sponsors om geld bij elkaar te krijgen en
met het geven van bekendheid aan
hun initiatief. De Wijkwerkplaats, die
in hetzelfde gebouw gehuisvest is, wil
hun ruime ervaring met de nieuwe
werkgroep delen en hen ondersteunen waar nodig.De werkgroepleden
zijn regelmatig in de ruimte aan de
van Broeckhovenlaan aanwezig.
Wilt u kennismaken of uw bijdrage
leveren? Kom dan even binnenlopen.

U kunt ook een mail sturen naar
Manuela, opo@gmail.com of bellen
naar 06 83948077 l

Wijktheater
Op 17 december 2015 start het nieuwe
Wijktheaterseizoen met veel nieuwe
optredens. Iedereen die mee wil
doen, van jong tot oud, is welkom.
Dus wil je iets laten zien waar je goed
in bent zoals: zingen, dansen, een
muziekinstrument bespelen, gedichten voorlezen, goochelen, verhalen
vertellen: laat het zien in ons Wijktheater.
Aanmelden kan bij Wilma van der
Aalst, email W.vanderaalst@divers.
nl, of telefonisch via 06 55 79 13 62.
De voorstellingen van het Wijktheater in 2016 zijn gepland op: 18 maart,
20 mei en 15 juli. Deze avondvoorstellingen zijn gratis.
Graag tot ziens bij de startbijeenkomst op 17 december in de BBS aan
de Aa, Acasiasingel 77 l

Nieuwe naaiclub in de Stolp
Twee regelmatige bezoeksters van de Creatafel in De Stolp, starten op
donderdagmiddag 7 januari met een nieuwe naaiclub in de Stolp. Diana en
Annemarie hebben elkaar tijdens de Creatafel op dinsdagmiddag leren kennen. Ze hebben beiden veel plezier in het werken met de naaimachine. Het
wordt echter geen naailes. Dat zeggen ze er nadrukkelijk bij. Het gaat hen
om gezellig met elkaar bezig te zijn en kennis en ervaring met elkaar te delen. Je kunt je eigen naaimachine meenemen. De kosten zijn slechts één euro
per keer. Bedoeld om eventuele reparatiekosten aan de naaimachines op te
vangen. Mandemakers Naaimachines geeft hierbij graag ondersteuning.
Belangstelling? Geef je op bij Angelique Fasol: 073-6132289 l

Samen koken en samen eten
bij Wijkpunt Oost-actief
Samen koken en samen eten is heel
gezellig. Tijdens het eten komen
ook de verhalen op tafel. Je luistert
naar elkaar en geeft elkaar complimenten en ondersteuning. Een
gelegenheid om je écht samen met
anderen te voelen.

M

aar regelmatig samen
met anderen eten, is niet
voor iedereen mogelijk.
We denken dat daar wél
behoefte aan is. Daarom gaat Het
Wijkpunt Oost Actief dit organiseren.
Vanaf vrijdag 8 januari 2016 wordt er
van 17.00 tot 20.00 gekookt en gegeten in De Stolp aan de Rijnstraat 497.
Dat dopen we voor die gelegenheid
om tot ‘Smulcentrum’.
We richten ons vooral op mensen uit
de omgeving van de Stolp (Aa-wijk
Zuid). Maar ook andere belangstellenden uit Oost kunnen zich aanmelden. We koken en eten met maximaal
tien mensen per keer.
Voor de kosten hoeft u het niet te
laten. De bijdrage is 3 euro per keer.

Door zelf te koken en samen te
werken met De Graafse Akker kunnen
we de prijs laag houden. Goed en
gezond eten hoeft niet duur te zijn.
Voor mensen die niet goed ter been
zijn kunnen we vervoer regelen.
Wilt u zich aanmelden om een keer
mee te eten? Stuur dan een mail naar
info@wijkpuntoostactief.nl of bel
naar Jan Weijers 06 30091622 of naar
Angelique Fasol 073 6132289.
We zoeken verder vrijwilligers die
kunnen en willen koken, bedienen,
schoonmaken, afwassen of willen
zorgen voor vervoer. Wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger? Mail of
bel dan naar Jan Wijers of Angelique
Fasol.l
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Apart maar toch samenwonen op het Jan Sluyterscomplex
door: Maria Hornman
Met hun rug naar de Aa staan ze op
het fietspad te kijken naar het Jan
Sluitercomplex met de lege voetbalvelden. Een grijze novemberdag en
niets wijst er nog op dat hier in de
loop van 2017 een hele nieuwe woonwijk gerealiseerd zal zijn. Henny van
de Wiel uit Beek en Donk en Annemie
van Eldijk uit Den Bosch kunnen
bijna niet wachten om hier te komen
wonen. Hier worden hun idealen
over goed wonen werkelijkheid.

H

un toekomstige woonplek,
waar ze allebei een appartement kopen, is een complex
voor 45-plussers met 14
wooneenheden, twee woonlagen, een
grote gemeenschappelijke ruimte,
een grote binnenplaats en tuinen
aan de buitenzijde. Het wordt zeer
energiezuinig gebouwd. Een eis van de
gemeente. Ze vielen allebei voor deze
woonvorm. Annemarie: ‘Ik wil heel oud
worden maar ik krijg de bibbers als ik
aan een verzorgingshuis denk. Ik heb

graag mensen om me heen maar ben
ook gesteld op mijn eigen privacy.
Deze woonvorm geeft mogelijkheden
om elkaar te helpen en als het in de
toekomst nodig is, gezamenlijk zorg
in te kopen. Hier krijg ik ook de kans
om met mijn kleine budget een mooi
appartement te kopen. Henny is bereid
een grote boerderij in het buitengebied van Beek en Donk achter te
laten. “Sinds het overlijden van mijn
man zit ik met mijn ziel onder de arm
op die boerderij. Ik wil graag groen
en ruimte om me heen én een mooie
eigen plek met mensen in de buurt. Ik
ben de omgeving eens gaan verkennen en heb langs het IJzeren Kind en
de Oosterplas gelopen. Zoveel groen
en ruimte dicht bij de stad. Hier had
ik alles wat ik wilde bij elkaar. Ik was
verkocht!”
Informatie op Funda
Er moeten nog wel enkele stappen
gezet worden voordat hun dromen
werkelijkheid worden. Om te kunnen starten met het realiseren van het
complex zijn zeven personen nodig.

De hele voorbereiding doen de
toekomstige bewoners zelf. Daarbij worden ze ondersteund door de
Stichting Kilimanjaro Wonen en BIEB.
Dit betekent Bouwen in Eigen Beheer.
Daardoor worden bijna alle praktische
zorgen rondom het bouwen uit handen
genomen, terwijl je toch volledige zeggenschap houdt. Door het ontbreken
van een projectontwikkelaar kunnen
de bouwkosten erg laag gehouden
worden. Henny en Annemie zitten
vanaf het begin in de voorbereidingsgroep. Deze groep werkt samen met
de twee architecten van Kilimanjaro de
plannen uit. Iedereen kan bijvoorbeeld
aangeven hoeveel vierkante meters
men graag wil. Henny: Op deze manier
leer je elkaar als toekomstige bewoners
goed kennen.”
Dit betekent dat er nog drie aanmeldingen nodig zijn. In december wordt
in Den Bosch een informatieavond
georganiseerd en er komt binnenkort
ook informatie op Funda.

Geen grijze muizen
Wat voor persoon moet je zijn om met
plezier in een dergelijke woonvorm
‘apart maar toch samen’ te wonen?
Annemie: “Je moet op de eerste plaats
45-plus zijn en volgens mij positief en

actief in het leven staan en initiatieven
willen nemen. “Schrijf maar, dat we
geen grijze muizen willen” vult Henny
aan “en dat vooral ook mannen welkom zijn.” Beide vrouwen zijn nieuwsgierig naar hoe het is om in Oost te
wonen. Annemie: “Ik heb al gehoord
dat hier veel georganiseerd wordt.” Ze
denken erover om de gemeenschappelijke ruimte straks ook open te stellen
voor buurtactiviteiten. Als nieuwe buren staan ze open voor contacten met
gevestigde wijkbewoners. Annemie
en Henny zouden wel eens de beste
buurvrouwen kunnen worden, die je
jezelf zou wensen!
Wie meer wil weten kan op de volgende sites meer informatie vinden:
kilimanjarowonen.nl of www.
vrijspel-shertogenbosch.nl. Je kunt
ook via email contact opnemen met
Annemie van Eldijk: annemie1997@
hotmail.com.
Wil je de informatieavond bijwonen?
Mail dan naar Kitty Hesen van Kilimanjaro Wonen: kitty@kilimanjarowonen.nl Deze zin toevoegen l

De succesfactor? Dat zijn de jongeren zelf
Ervaringen na een jaar Jeugdhulpverlening Herlaarhof in de Seringenstraat
Door: Marjolein Thijssen.
“Ja, we waren hartstikke kwaad!
Tijdens de vergaderingen van de
beheergroep van het Hostel hebben
we een jaar lang gevraagd wat de
plannen waren voor het pand aan
de Seringenstraat. Dat zou namelijk
vrij zou komen na de opening van
het nieuwe Hostel. Al die tijd hoorden we: ‘Helaas, we weten het nog
niet’. Opeens werd ons meegedeeld
dat besloten was om er jongeren
naar toe te verhuizen, die tot dan
toe op een andere locatie van Herlaarhof woonden.”

P

aul Becx, lid van de Hostelbeheergroep en de bewonerscommissie Herlaarhof,
herinnert het zich nog goed.

“Dit speelde in september 2014. Het
was alsof men een bom dropte. We
maakten ons zorgen. Eerder hadden
we veel overlast gehad van bewoners
uit dit pand aan de Seringenstraat.
Juist omdat we herhaling wilden
voorkomen, vroegen we om overleg
en helderheid. En dan dit.”
Maar Paul liet het er niet bij zitten.
Samen met nog een buurtbewoner
stopte hij bij alle buurtbewoners een
brief in de bus. “In die brief werden
we uitgenodigd om mee te denken
hoe we om wilden gaan met deze
situatie”, vertelt Cootje Brobbel, een
van de leden van de bewonerscommissie Herlaarhof. “Ik wilde dat wel.
Ik ben trots op deze wijk. We hebben
een mooie geschiedenis van gastvrijheid op Oost en mijn kinderen hebben
hier een hele fijne jeugd gehad. Ik

Advertentie

gun dat deze kinderen ook.”
Harde afspraken
Er kwam een bewonerscommissie met actieve buurtbewoners. Zij
gingen met afgevaardigden van de
gemeente, Reinier van Arkel en de
groepsleiding om de tafel zitten.
De kinderen schoven af en toe ook
aan. Het was vanaf het begin af aan
duidelijk dat alle betrokkenen belang
hadden bij een positief resultaat,
waar iedereen zich in zou kunnen vinden. Dat zorgde voor een open sfeer
tijdens het overleg, dat gericht was
op samenwerking en transparantie. Er
werden stevige en heldere afspraken
gemaakt, gericht op een fijne leefomgeving voor iedereen. Paul en Cootje
zijn er unaniem over eens dat die afspraken, die in een convenant werden
vastgelegd, erg belangrijk waren. “Ze
gaven een duidelijk kader en boden
helderheid over wat we van elkaar
mochten verwachten. Iedereen wist
waar men zich aan te houden had en
wat de gevolgen zouden zijn van het
niet nakomen van deze afspraken.”
Het convenant is door het bewonerscomité, Herlaarhof en de gemeente
ondertekend. De afspraken gingen
over: een proefperiode van een jaar,
de 24 uurs begeleiding, mogelijke
geluidsoverlast en een geleidelijke instroom van jongeren. Daarin hebben
alle partijen hun verantwoordelijkheid
genomen. In het begin liep iedereen een beetje op zijn tenen, omdat
men de afspraken wilde waarmaken.
Tegelijk tastten de kinderen soms

de grenzen van de overeengekomen
regels uit. Maar daar zijn het kinderen voor. Paul: “We hadden bijvoorbeeld de afspraak dat er na tien uur
‘s-avonds geen jongeren meer buiten
zouden hangen. Dit in verband met
geluidsoverlast. Maar als ze buiten
in hun tuin stonden en met elkaar
praatten, konden we alles letterlijk
horen. Dat komt ook door de ligging
van het gebouw. Dan belde ik op, dat
dit niet de afspraak was. Toen bleek
dat men echt niet besefte hoe gehorig
het was en hun gesprekken woordelijk
te volgen waren. Daarna verbeterde
het.”
Waardering voor open
communicatie
Paul en Cootje benadrukken dat harde, niet vrijblijvende afspraken heel
belangrijk waren. Nu deed iedereen
zijn best. Het ging om het welslagen
van deze nieuwe buurtsituatie en niet
om elkaar tegen te werken. Omdat we als bewonerscomité konden
meebeslissen, bijvoorbeeld over de
geleidelijke instroom van jongeren,
voelden we ons serieus genomen. Dat
maakte in alles het verschil. Daarnaast
maakten we kennis met de jongeren
zelf. We gingen ons verbonden voelen
met de groepsleiding en de jongeren
en konden ons goed inleven in hun
belang om hier een goede woon- en
leefplek te laten ontstaan. Susan
Harmsen, teamleider van Herlaarhof
herkent dit: “Laatst hebben de jongeren op hun persoonlijke netwerkdag
de buurtbewoners uitgenodigd. Dat
geeft wel aan hoe belangrijk zij hen
vinden. Het was erg gezellig dat de

uitgenodigde buurtbewoners er ook
waren. Vanuit de groepsleiding en de
jongeren is veel waardering voor de
open communicatie en het persoonlijke contact. Dat doet de jongeren
erg goed. Het stimuleert ons en de
jongeren om te blijven participeren in
de buurt.”
Hoe gaat het nu verder? “De proefperiode van een jaar is met glans
doorlopen en we blijven als bewonerscomité bestaan. Wel met minder
frequent overleg. We komen enkele malen per jaar bij elkaar in de
Seringenstraat. Dan drinken we thee
met de groepsleiding en de jongeren
terwijl we alles even doorspreken.
Voor de jongeren is het echt een thuis
geworden. Zij wonen hier erg graag
omdat het zo rustig is. Ze doen er ook
erg hun best voor om hier te kunnen
blijven. Wij doen allemaal ons best
maar zij maken het waar. Dat geeft
vertrouwen dat het goed zal blijven
gaan.” l
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Mededelingen van ‘S-SPORT

L

Leff

EFF staat voor Lifestyle, Energy,
Fun & Friends. Dit is een programma voor kinderen van 7
tot 13 jaar en hun ouders, die
boven een gezond gewicht
zijn. Kinderen en ouder werken samen
om op een leuke manier om in tien
weken fitter en gezonder te worden
en te blijven. Het gaat erom dat je
samen plezier hebt in een gezonder
leven!
Wereldwijd zijn ruim 85.000 kinderen
en ouders op deze plezierige manier
fitter geworden. Het programma
werkt echt, al meer dan 10 jaar!

een ouder) een account aan. Dat hoef
je maar één keer te doen. Daarna kun
jij je inschrijven voor zoveel cursussen
als jij wilt ( en mag).
Als je goed kijkt, zie je dat je met veel
cursussen het hele schooljaar kunt
meedoen. Dus niet alleen in oktober,
maar bijvoorbeeld ook in mei.
Bewaar het boekje dan ook goed voor
de rest van het schooljaar! l

Wil jij ook samen met je kind meedoen aan LEFF? In maart start er in
onze wijk een nieuwe cursus.
Op www.start-leff.nl vind je meer
informatie.
Let op: LEFF is gratis!
Bucketbal
Op woensdag 21 oktober was er voor
de groepen 6 van BS Oberon, BS
Aquamarijn, BS het Rondeel en BS Kameleon het bucketbaltoernooi in het
Sportiom. De kinderen hebben deze
ochtend in mixed teams verschillende
wedstrijdjes gespeeld. Het was een
erg leuke, sportieve en actieve ochtend. Na de poulewedstrijden hadden
de nummers 1 en 2 van iedere poule
nog de kans om de finale te halen. De
finale is uiteindelijk gewonnen door;
team België.
Judo
Ook dit jaar gaan starten we weer een
schooljudo project. Alle groepen 3

en 4 van de basisscholen in zuidoost
krijgen drie weken lang één uur per
week judoles krijgen. In alle gymzalen
zorgen we voor judomatten en alle
kinderen krijgen de beschikking over
een judopak. Zo kun je op een leuke,
uitdagende en stoere manier leren
judoën. De lessen vinden plaats tussen november en februari. De lessen
worden gegeven door Judoschool
Jijuba

Wat hangt hier
aan de boom?

Wie neemt de plaats van
jeugdredacteur Tess in?

J

ammer
dat
Tess,
onze
jeugdredacteur
gestopt is.

door Tjeu Cornet

D

e bomen en struiken in
Pluktuin De Vliert doen het
goed. Na drie jaar zijn ze
nog best klein, maar de
meeste dragen al wel vrucht. Op de
foto zie je de mispelboom.
Boordevol rijpe, bijna rotte mispels.

Haar column
in de vorige wijkkrant was de laatste. Als redactie vonden we het erg
leuk om de eigen kijk van Tess op
het wijkgebeuren te kunnen lezen.
Ze kon er enthousiast over schrijven. We bedanken haar voor het
feit dat ze bijna een jaar lang bij de
Wijkkrant betrokken wilde zijn.
Welke jongeren willen de plaats
van Tess innemen en jeugdredacteur worden? Schrijf je graag?
Droom je er wel eens van om
journalist te worden? Heb je een
neus voor nieuwtjes? Wil je (leren)
interviewen?
Reageer dan naar de redactie:
redactie@wijkkrantoost.nl en we
nemen contact met je op.
Zou je wel graag willen maar denk
je: ‘Kan ik dat wel? We kunnen je
coachen bij het schrijven en het
bedenken van onderwerpen.
Er valt veel te leren als jeugdredacteur! Het kan niet anders of er
lopen veel jongeren met schrijftalent in onze wijk rond. We hopen
op veel reacties! l

Geslaagde Bossche Zwem4Daagse
door: Martin Martens

V

an 20 tot en met 23 oktober
2015 organiseerden vier
Bossche zwemverenigingen (BZV, BRB, JOV Flipper
en de Bossche Watervrienden), de
jaarlijkse Bossche Zwem4Daagse in
het Sportiom. Elke deelnemer, jong of
oud, kon zich laten sponsoren voor de
te zwemmen afstand. De opbrengst
hiervan kwam ten goede aan het
Jeugdsportfonds.
Twintig kinderen en 31 volwassenen
zwommen vier dagen achter elkaar
een afstand van 250 meter, 500 meter
of 1.000 meter. Iedereen kreeg na

Hallo allemaal,

W

Wij zijn de kinderraad en het kinderpersbureau. Wij zijn
Sofia, Brandy, Doha en
Lindsey. Wij komen van
verschillende basisscholen, zoals
het Rondeel en Oberon. We komen
uit de groepen 7 en 8. Er werd ons
gevraagd of wij hier aan mee wilde
werken.
e hebben er aan mee gedaan omdat
we het een goed initiatief vinden.
Willen jullie ook meedoen met kinder-

Sjors Sportief
Alle kinderen (en ouders) opgelet!
De inschrijving voor Sjors Sportief is
geopend!!nDe Sjorsboekjes zijn ook
in onze wijk uitgedeeld. Het is een
superleuk boekje geworden waar
heel veel sporten in staan. Meedoen
is gratis of je kunt voor een klein
bedrag meedoen! Weet jij al wat je
wilt gaan doen? Ga dan naar www.
sjorssportief.nl en maak ( samen met

afloop een medaille en een diploma.
Naast het zwemmen gaf de Bosche
Reddingsbrigade op dinsdag een
mooie demonstratie. Op donderdag
werd dit gevolgd door een demonstratie van JOV Flipper.
Het Jeugdsportfonds gebruikt het gekregen sponsorgeld om kinderen die
het lesgeld voor zwemles niet kunnen
betalen tóch veilig te leren zwemmen.
Kinderen van 4 tot en met 18 jaar
krijgen de kans om lid te worden van
een sportvereniging . Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en het
lesgeld. Een van de jonge deelnemers, Dylan Link, heeft € 25,- aan
sponsorgeld opgehaald. Het bestuur
van het Jeugdsportfonds was bij deze
veel mensen blij te maken met onze
nieuwe ideeën. Onze plannen als
Kinderraad zijn: het milieu een handje
helpen. We gaan een prullenbak
ontwerpen om mensen te kunnen motiveren om meer afval weg te gooien.

raad en kinderpersbureau? Sluit je
dan aan. Wij vinden het belangrijk
dat de kinderen in de wijk dingen
ook zelf mogen beslissen. Wij komen
samen om te kijken wat we kunnen
opzetten voor de kinderen uit de wijk
en wat zij willen.
Wij mogen hier ook zelf dingen
verzinnen, die wij leuk en belangrijk
vinden voor de wijk. Wij hopen nog

We gaan proberen om die prullenbak
zo leuk mogelijk te maken. Wij komen
op elke woensdagmiddag samen om
14.30uur in de Brede Bossche school
aan de AA. Dat is bij het Rondeel.
Heb je ideeën, vragen of ben je gewoon nieuwsgierig?
Kom dan eens langs. l

Het vruchtvlees kun je zo in je mond
knijpen. Je proeft dan de ietwat
weeïg zoete gelei, maar ook vier
dikke pitten. De pluktuin wordt
onderhouden door buurtbewoners.
Ze doen alleen wat echt nodig is,
zodat er ook allerlei wilde planten en
bloemen groeien. Je vindt Pluktuin
De Vliert vlak na de rotonde aan de
Graafseweg richting stadion De Vliert
en Sportiom.
Wil je meewerken in de pluktuin?
Bel dan met Femke Obbema,
06 - 48 88 55 75.
Volg ons ook op Facebook. l

Zaalvoetbal
Ben jij tussen 8 en 14 jaar en wil jij
graag eens per week een partijtje
zaalvoetballen met een groep
jongens of meisjes van jouw
leeftijd?
We willen op donderdagavond van
18.30 tot 20.00 in de sportzaal bij de
Aquamarijnschool in de Rijnstraat
starten met een nieuwe groep
zaalvoetballers.
Heb je interesse?
Neem contact op met Louis,
telefoonnummer 073 6130784, of
Ton, telefoonnummer 073 6147984l
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Vrouwen en hartklachten

Voorkom vallen op
oudere leeftijd

M

Marjolein, een vrouw van 47 jaar,
overleed onverwacht aan een
hartstilstand. Kort daarvoor voelde
zij zich niet lekker en had zich laten
onderzoeken in het ziekenhuis. Er
werd echter niets gevonden. Dit
tv- spotje van de Hartstichting heb
ik de afgelopen weken tientallen keren gezien en gehoord. De
Hartstichting wil Nederlanders
bewust maken van het feit dat hart
-en vaatziekten vaker voorkomen
dan we denken. Ook bedenken we
vaak te laat dat bepaalde klachten
van het hart afkomstig kunnen zijn.
Waarom is deze extra aandacht zo
belangrijk?

L

Lang werd gedacht dat harten vaatziekten vooral een mannenziekte waren. Dit inzicht
is veranderd. Wereldwijd zijn
hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. In
Nederland overlijden jaarlijks meer
vrouwen dan mannen aan hart- en
vaatziekten.Het stellen van een goede
diagnose is bij vrouwen moeilijker
dan bij mannen.
Nog steeds wordt bij bepaalde
symptomen die vooral bij vrouwen
voorkomen niet aan hart of vaatproblemen gedacht.
Risicofactoren
De bekendste voorbeelden van harten vaatziekten zijn een hartinfarct of
een beroerte (herseninfarct). Beide
het gevolg van afsluiting van een
bloedvat door aderverkalking.
De belangrijkste risicofactoren voor
het krijgen van hart- en vaatziekten
zijn, voor zowel mannen als vrouwen:
roken, overgewicht, hoge cholesterol,
hoge bloeddruk, suikerziekte en erfelijke factoren. Tot de overgang lijken
vrouwen een bescherming te hebben
tegen hart- en vaatziekten. Na de
overgang neemt het risico echter toe.
De risicofactoren zijn: hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte,
overgewicht en diabetes. Vrouwen,

die die tijdens de zwangerschap hoge
bloeddruk of suikerziekte hebben gehad, hebben eveneens een verhoogd
risico op hart- en vaatziekten.
Vrouwen hebben andere klachten
dan mannen
Vrouwen met een hartinfarct hebben vaak minder typische klachten.
Daarom is het belangrijk om een
beeld te hebben van de eerder genoemde risicofactoren. Ook worden
hartklachten nog al eens verward met
overgangsklachten. De meest voorkomende klacht bij een hartinfarct is
een beklemmende of drukkende pijn
op de borst die kan uitstralen naar
de bovenarmen, hals, kaken, rug
en maagstreek.
Deze pijn duurt ook in rust langer
dan 5 minuten en kan samengaan
met zweten, misselijkheid of braken.
Daarnaast hebben vrouwen, vaker
dan mannen één of meer van de
volgende klachten:
l pijn in de bovenbuik, kaak,
nek of rug
l pijn tussen de schouderbladen
l kortademigheid
l extreme moeheid
l duizeligheid
l onrustig gevoel, angst,
snelle ademhaling

Twijfelt u of uw klachten afkomstig
zijn van het hart? Overleg dan met
uw huisarts.Ga van tevoren na of
u risicofactoren heeft voor hart- en
vaatziekten. Houdt voor u zelf bij
wanneer de klachten optreden en hoe
lang ze duren.

Kim van der Kuijp.
Huisarts Samen Beter l

I

In het kader van de Ziekendag
van 13 september kregen alle
aanwezigen een presentje. Wie er
niet bij kon zijn, kreeg dit thuisbezorgd door een vrijwilliger.
Op 24 november is Sint Nicolaas ons

tijdens de middag komen bezoeken.
Op 10 december koken we in de kantine van B.V.V. een diner voor gasten,
die niet bij ons vorige diner aanwezig
konden zijn. Onze vrijwilligers maken
dit diner met behulp van dinerpakketten van de Jumbo. Op 11 december
gaan we kerstpakketjes naar alle onze
gasten brengen. Maar ook voor onze
vrijwilligers is er een kerstpresentje.
Dat wordt ons aangeboden door de
Riki Stichting.Verder mogen we met
gasten gaan eten bij Resto van Harte.

Voor onze gasten is dit gratis.
Wilt u meedoen met onze activiteiten? Of wilt u ons juist als verpleegkundige ondersteunen bij onze
activiteiten? Dan mag U contact
opnemen met Sanne Kwaks
06-53590275 of Ria de Kock 0736142600 l

Sociaal café over de aanpak van eenzaamheid

O

p woensdagmiddag 14
oktober werd in wijkcentrum de Stolp voor de
vierde keer het Sociaal
café georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomst brachten buurtbewoners en wijkprofessionals elkaar
op de hoogte van initiatieven die
ondersteunend kunnen zijn voor
mensen die eenzaam zijn. Over
veel van deze initiatieven leest u
ook in deze wijkkrant. Zoals de
activiteiten van Wijkpunt Oost-Actief, de activiteiten voor buurtbe-

woners in De Grevelingen en Park
Eemwijk en activiteiten in Plein
Oost aan de van Broeckhovenlaan.
Uiteraard is het deelnemen aan een
groep niet voor iedereen, die zich
eenzaam voelt, de beste oplossing. Maatschappelijk werkers
Angelique Fasol en haar collega
Maria Straatman, werkzaam vanuit
het Wijkpunt Oost-Actief, hebben altijd eerst een gesprek met
mensen om uit te zoeken wat hun
probleem is en waar zij behoefte
aan hebben. Dit leidt soms tot een

nen langer in
het lichaam
en werken ze
sterker. Hierdoor wordt
de kans op
bijwerkingen
groter.
Hoe kunt u
zelf verder
het
valrisico
beperken?
Wie zich niet fit voelt en daardoor
weinig actief is, loopt alleen daardoor al een grotere kans te vallen.
Spieren hebben oefening nodig.
Als het even mogelijk is, blijf dan in
beweging. Zelf boodschappen doen,
een eindje wandelen of meedoen met
‘Meer bewegen voor ouderen’ (vaak
georganiseerd door de Thuiszorg).
Alles helpt om een betere conditie
te houden en daarmee het risico op
ongelukken te verkleinen.
Losliggende kleedjes en lange
snoeren van elektrische apparaten
zijn bekende struikelblokken voor
mensen die niet goed ter been zijn.
Het is zinvol om samen met iemand
anders het huis eens door te lopen en
de snoeren zo veel mogelijk langs de
plint te leiden en de kleedjes vast te
leggen of te verwijderen.
Hoe meer medicijnen iemand
gebruikt, hoe groter het valrisico.
Het gebeurt nogal eens dat iemand
een middel al jaren slikt zonder dat
het zeker is of dat nog wel nodig
is. Wie meer medicijnen gebruikt,
doet er goed aan met de huisarts
te overleggen of alle middelen nog
nodig zijn en of de gebruikte doses
nog kloppen. U kunt hiervoor ook
bij uw apotheek terecht. Samen kunt
u uw medicijnen doornemen, om te
kijken of ze nog nodig zijn en of u
ze nog op de juiste wijze gebruikt.
Denk daarbij ook aan de middelen
die u zonder recept gebruikt. Bij
problemen zoekt de apotheker een
oplossing en als het nodig is overlegt
hij met uw arts.
Joost van Roosmalen, apotheker
Apotheek Cleij l

Advertentie

Bericht van Zonnebloem Oostelijk Zon.
Tijdens ‘De week van de eenzaamheid’ van donderdag 24 september
tot en met zaterdag 3 oktober 2015
hebben wij op dinsdag 29 september een spelletjesmiddag gehouden
voor onze gasten.

Met
het
ouder
worden nemen spierkracht, uithoudingsvermogen,
reactiesnelheid en coördinatie af.
Ouderen lopen een groter risico
om te struikelen of te vallen. Eén
op de drie thuiswonende ouderen
valt minstens eenmaal per jaar en
15% valt vaker. Met soms ernstige
gevolgen: een botbreuk kan leiden
tot blijvende invaliditeit en verlies
van zelfstandigheid.
Er zijn verschillende oorzaken
waardoor ouderen zo veel vlugger
vallen. Het lichaam verandert bij
het ouder worden. Met het stijgen
van de leeftijd, wordt het lichaam
minder soepel. Niet alleen de knieën,
ook inwendig. Zo zijn ouderen vaak
duizelig als ze snel zijn opgestaan.
Dat komt doordat het bij hen wat
langer duurt voordat de bloeddruk zich heeft aangepast aan het
rechtop staan Andere oorzaak van
vallen kan een ziekte zijn. Er zijn
verschillende ziekten die het risico op
vallen vergroten. Sommige daarvan
komen juist bij ouderen veel voor.
Voorbeelden zijn: diabetes (schommelingen in de bloedsuikerspiegel
kunnen duizeligheid veroorzaken),
de ziekte van Parkinson (een slechte
aansturing van de spieren) en reuma
(aandoening van de gewrichten).
Daarnaast kunnen sommige medicijnen (en hun bijwerkingen) het risico
op vallen vergroten.
Een aantal medicijnen staat erom
bekend dat ze de kans om te vallen
groter maken. De meest gebruikte
zijn: slaap- en kalmeringsmiddelen,
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en middelen tegen depressie.
Veel medicijnen hebben bijwerkingen. Een veel voorkomende bijwerking is duizeligheid. Ook daardoor
is dus de kans op vallen groter.
Bovendien gaan bij ouderen de lever
en nieren trager of minder goed
werken. Daardoor blijven medicij-

aantal huisbezoeken of een verwijzing naar een activiteit in de wijk.
Ook werken ze samen met Gezondheidscentrum Samen Beter. Zowel
de huisartsen als de praktijkondersteuner verwijzen mensen, waarvoor het alleen zijn een probleem
is, door naar het steunpunt.
Meggy van Kruijsdijk,
huisarts/directeur Gezondheidscentrum Samen Beter l
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Allerlei

de voordeur
bij Riek en Henk Bouwmans
We zijn achter de voordeur bij Riek
(72) en Henk Bouwmans (71). Ze
wonen in de Almhof, voelen zich
Bosschenaren in hart en nieren en
wonen beiden hun hele leven in Den
Bosch Oost.
Riek gaf aan veel te vertellen te
hebben. Henk moest er over nadenken of hij voor dit gesprek wel
thuis wilde blijven. Toch was hij er.
Kwam af en toe luisteren en deed
desgevraagd zijn zegje.

Daar werkten destijds meer dan 800
vrouwen en 100 mannen. Omdat
beiden pas veertien waren, konden
ze één dag per week een bedrijfsopleiding volgen en vier dagen werken.
Riek achter de naaimachine en Henk
op de pers- en strijkafdeling. Daar
begon hun verkering. Riek stopte na
twaalf jaar bij de Enci. Henk kwam na
dertien jaar op straat te staan. Enci
sloot haar deuren om de productie in
Polen voort te zetten. Gelukkig kon
hij bij Michelin terecht. Een andere
bekende Bossche fabriek.

iek en Henk werkten al vanaf
hun veertiende bij Enci in de
Cypresstraat. Oudere lezers
herinneren zich vast nog wel
het confectieatelier, waar
kleding gemaakt werd voor C & A.

In 1965 trouwden ze. In die tijd was
het moeilijk om een huis te vinden.
Ze konden op de bovenverdieping in
het huis bij de opa en oma van Riek
terecht. Die woonden in de Almhof en
hadden ruimte over. Ze kregen een

door Mieke Verberne

R

zoon en een dochter. Toen haar opa
en oma meer hulp nodig hadden,
kwam deze zorg op de schouders
van Riek. Dat was zwaar. Vooral het
gebrek aan privacy maakte het soms
lastig. ‘Ik wil nooit zo afhankelijk van
mijn kinderen zijn”, zegt Riek. Na het
overlijden van de opa en oma van
Riek, konden zij in het huis blijven
wonen. Daar wonen ze nu nog steeds.
Henk kwam in 1984 opnieuw op straat
te staan. De Michelin fabriek werd
gesloten. Hij was toen 51 jaar en net
arbeidsongeschikt verklaard vanwege
rugklachten. Het viel hem zwaar.
Tot aan de laatste dag hielp hij mee
de fabriek te ontmantelen. Ineens
zat hij thuis. Hij hield van vogels en
dwergpapegaaien kweken. Er kwam
een grote kooi in de tuin. Hij had
succes bij fokwedstrijden en kwam
regelmatig met een beker thuis. Sinds
twee jaar is de kooi weer afgebroken
en zijn de vogels verkocht. Het werd
teveel. Er bleef genoeg te doen voor

Henk: “Ik ben al 25 jaar vrijwilliger
bij de Stolp. Dat is mijn tweede huis
geworden.” ”Hij kan er beter zijn bed
neer zetten”, zegt Riek. Verder helpt
hij de visboer op het Rivierenplein.
Hij laat meerdere keren per dag diens
honden uit. In zijn eigen buurtje zet
hij voor oudere mensen de vuilnisbak
buiten en knapt kleine karwetjes op.
Riek is niet zo uithuizig. Maar dat is
ook niet nodig want ze krijgt veel
bezoek. Ze maakt altijd een hele grote
pan bruine bonensoep want daar
heeft ze klanten genoeg voor. Riek is
de afgelopen jaren flink ziek geweest.
Dat heeft ze goed doorstaan dankzij
veel hulp van haar dochter, haar zus
en mensen uit de buurt. Ze blijft optimistisch: “Ik houd niet van zeuren,
daar schiet je niks mee op”. Inmiddels gaat het weer de goede kant op
al begint haar knie nu wat moeilijk te
doen.

Riek wil, na enige aarzeling, wel
op de foto voor de wijkkrant. Henk
beslist niet: “Ik wil nooit op de foto.
Daar houd ik niet van”. Toch laat
hij een foto zien van een interview,
dat het Brabants Dagblad tien jaar
geleden met hem gehouden heeft.
Als onderdeel van een serie portretten van mensen die nooit op vakantie gaan, vanwege een hobby of
andere omstandigheden. Ook al zijn
de vogels nu weg, toch geeft hij nog
steeds niets om vakantie. Riek wel en
die trekt er met haar zus of dochter
op uit. Eind november zijn Henk en
Riek 50 jaar getrouwd. Dat gaan ze in
familiekring vieren. In de omgeving
van hun huis is er ondertussen sprake
van verjonging. Riek is daar blij mee
en geniet van de kinderstemmetjes.
“Al die kinderen, die op het plein
spelen, dat vinden we leuk. Laat ons
maar lekker hier wonen, dit is ons
huis, dit is onze buurt.” l

Dank Dank Dankel
je W
I
Onder de naam ‘Dank je wel’biedt de wijkkrant wijkbewoners de gelegenheid aan om een taart te overhandigen aan iemand die dit verdient.

door Mieke Verberne

edere donderdagavond wordt
in bij kinder- en zorgboerderij Oosterhoeve een driegangen
menu geserveerd, waar iedereen
tegen betaling van 4,50 euro aan
kan deelnemen. De vrouw achter de
schermen die wekelijks zorgt voor
deze heerlijke maaltijden is Sylvia
Galiart. Ze bedenkt de recepten, zorgt
mee voor de inkopen èn kookt. Dit alles als vrijwilliger. De gebruikers van
deze maaltijden wilden hun waardering voor Sylvia’s inzet laten blijken.
Daarom kreeg zij deze keer de taart
van Lisa. Elly Desar, die regelmatig op
donderdag aan tafel schuift, bood de
taart aan als dank voor het vele werk
dat Sylvia doet. Bijna dreigde het mis
te gaan. Ook de taart van een ervaren
bakster kan mislukken. Op het nippertje, kort voordat de taart zou
worden aangeboden, lukte het Lisa
een nieuwe taart te maken. Helaas
was er geen tijd meer om er ‘bedankt’
op te zetten. Maar ook zonder die
tekst kwam de boodschap goed over
en Sylvia was erg blij met deze blijk
van waardering. l

Dank

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

je Wel
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Buurthuis Graafsewijk Noord
Adres: Lucas van Leijdenstraat 27

Binnen de groepen zijn nog enkele
plaatsen vrij. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het
servicepunt Sport en Bewegen
073 - 615 97 77

Rommelmarkt-/jaarmarkt
Werkgroep Graafsewijk Noord
Werkgroep Graafsewijk Noord
heeft haar 34e activiteitenseizoen
weer geopend met een grandioze rommel-/jaarmarkt op de
speelplaatsen aan de Lucas van
Leijdenstraat. Er viel genoeg te
snuffelen op de markt. Voor de
kinderen waren er gratis traktaties
(snoep, ijs, poffertjes, popcorn) en
zij konden zich vermaken op het
springkussen of zich laten schminken. De gehele dag werd muzikaal
ondersteund door Discotheek “El
Loco” , Zanger Frank Hoek en CV
“Knoidum” Er werden ook veel
prijzen weggegeven tijdens het
Rad van Avontuur. De opbrengst
was voor het vrijwillige jeugd- en
jongerenwerk in de wijk. De prijzen
voor het Rad van Avontuur zijn
beschikbaar gesteld door de volgende vaste sponsors en winkeliers
uit de directe omgeving, die wij bij
deze willen bedanken.
Pizzeria da Lino,Princen Sport, v.
Woensel Bloemen, Lanny Mei, Albert Heijn, Cafetaria De IJsbeer,
Croissanterie Le Jardin, FC Den
Bosch,

John’s Hairstyling, Fabricom-GTI,
Fred van der Heijden, Bloemsierkunst Peter Kuys, Dierenspeciaalzaak v.d. Veer, Johan
en Miep, Piet en Twan, Rik van
Dalsen, Schouten Automaten,
Little Car Company, Discotheek El
Loco, Sportiom, Schilderwerken
Jos Hoffman, Lika Den Bosch,
Friethuis De Dageraad,GSM
Today, Romy en Piet, Interieurbouw van Dalsen bv, Van Baars
Timmerwerken, JH Websign,
Garagebedrijf Weber, Mevr. Verharen, Brabants Tegelhuis, Schildersbedrijf Glansrijk, JLangenhof
schoonmaak- en kluswerkzaamheden, Raoul v.d. Veer Bloemen
en Planten,

Op 15 december is het 25 jaar geleden dat Buurthuis Graafsewijk Noord officieel geopend werd. Helaas was in deze krant geen plaats meer voor een
uitgebreide terugblik op de betekenis van het buurthuis voor de wijk, de
afgelopen 25 jaar. Dat komt in de volgende wijkkrant.

10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

Gymnastiek
		 Park de Grevelingen
Rikken tot Rummicub 		 Park Eemwijk
Mannengroep		 Park de Grevelingen

10.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
		
Woensdag 10.00 uur
14.00 uur

Creatief locatie 		 Park de Grevelingen
Muziek middag 		 Park Eemwijk
Jeu de Boules		 Park Eemwijk

Donderdag

10.00 uur
10.00 uur

Boccia 		 Park de Grevelingen
Reizen tot recreatie film 		 Park Eemwijk

Vrijdag

10.00 uur
14.00 uur
14.15 uur
		

Rummicub en creatief 		 Park Eemwijk
Spelmiddag 		 Park de Grevelingen
Hersengymnastiek
wijkbewoners		 Park Eemwijk

Bingo:

14.00 uur
14.00 uur
		
19.00 uur

23 nov, 28 dec, 25 jan.		 Park Eemwijk
4,18 nov, 2,16 dec,
6, 20 jan. 		 Park de Grevelingen
25 nov, 23 dec, 27 jan 		 Park de Grevelingen

Sociëteit
Sociëteit

12 nov, 10 dec, 14 jan.
Park Eemwijk
27 nov, 25 dec, 22 jan.		 Park de Grevelingen

Dinsdag

14.15
14.30uur

Workshops 10.00 uur
		
		

Geheugengroep 		 Park de Grevelingen
Boccia 		 Park Eemwijk

Creatief Vrijdag
Park Eemwijk
Mozaïek, Bloemschikken, Zijdeschilderen, etc.
Vraag naar de mogelijkheden

Voor meer informatie betreffende de activiteiten kunt u contact opnemen
met: Park de Grevelingen, Hetty Petit 073-8229321 of Park Eemwijk 0738228701, Jacqueline Cornelissen 073-8228709.
Kijk voor actuele informatie over workshops en muziekactiviteiten op
www.vanneynsel.nl
We zijn er dit jaar vroeg bij:
Voor iedereen Prettige Kerstdagen
gewenst van:
Buurttafel Graafseweg Noord l

Meer Bewegen Voor Ouderen:
Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag
13.00u – 14.00u
		
Gym
Maandag
14.00u – 15.00u
		
Gym
Dinsdag
11.00u – 12.00u
		
Yoga
Donderdag
09.30u – 10.30u
		
Gym
Donderdag
10.30u – 11.30u
		
Gym

25-jarig Jubileum Buurthuis Graafsewijk Noord

Activiteiten Park De Grevelingen en Park Eemwijk
Maandag

Loodgietersbedrijf Bob Meeuwsen, GPR Uden, Discotheek El
Loco, Brabants Handelshuis,
Spruco,Tegelzettersbedijf Hoedemakers VOF

Activiteiten December:
Vrijdag
04 december
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Woensdag
16 december
Kerstknutselen* 10.30 – 12.00 u
Woensdag
16 december
Volw. Knutselen 20.00 – 22.00 u
Kerst*
Zaterdag
19 december
25 jaar Buurthuis*
Activiteiten Januari:
Vrijdag08 januari		
Nieuwjaarskaarten
inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag15 januari		
Kinderdisco
18.30 – 20.00 u
Vrijdag
29 januari
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag
30 januari
Carnavalsknutselen*
		
10.30 – 12.00 u
Activiteiten Februari:
Vrijdag05 februari		
Carnavalsdisco 15.00 – 17.00 u
Vrijdag05 februari		
Carnavalsavond 20.00 – 00.30 u

Zaterdag
Familiecarnaval
Zaterdag
Kinderbingo*
Zaterdag
Doedag*

06 februari
13.11 – 17.11 u
20 februari
14.00 – 15.30 u
27 februari
10.30 – 12.00 u

* voor deze activiteiten dien je je
vooraf op te geven bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17,
tel: 073 – 614 40 70
Vaste groepen van Buurthuis
Graafsewijk Noord
Maandag
18.30u – 19.30u
Steps 		
Volwassenen
Maandag
19.30u – 20.30u
Beatballet
Volwassenen
Dinsdag
19.00u – 20.00u
Zumba		
Volwassenen
Woensdag
14.00u – 15.30u
Kinderknutselclub 5 t/m 9 jaar
Donderdag
18.00u – 19.00u
Kinderdansgroep 4 t/m 7 jaar
Donderdag
19.00u – 20.00u
Tienerdansgroep vanaf 8 jaar
Voor meer informatie over één
van deze clubs kunt u contact
opnemen met de vrijwilligers van
Buurthuis Graafsewijk Noord op
tel: 073 – 612 47 68 (avonduren)
of kom gewoon eens een kijkje
nemen. l

Activiteiten Wijkwerkplaats Oost
Onze nieuwe ruimtes in Plein
Oost zijn ingericht. Het was een
hele toer om alles op de juiste
plaats te krijgen. Iedereen is erg
tevreden met het resultaat. We
zijn er op vooruit gegaan.
Wij zijn er trots op dat we met zeventig vrijwilligers (met en zonder
beperking) op deze manier bijdragen aan het welzijn van de wijk.
Klaasjes Snuffelhoek zit nu aan de
voorkant van het gebouw, met een
mooie etalage.
Nieuw is onze rustruimte. In onze
Crearuimte wordt hard gewerkt.
We maken prachtige producten.
Zoekt u een mooi gemaakt en
zeer betaalbaar cadeautje voor
iemand: loop dan eens binnen.
Verder beschikken we over een
Brabants ingericht keukentje,
waar iedereen zich thuis voel. En
natuurlijk onze houtwerkplaats.
Daar maken we: houten beelden,

kerststallen, vogelhuisjes, miniaturen, zelf ontworpen kunst
voorwerpen. Ook repareren we
houten voorwerpen voor de minst
draagkrachtigen.
Tot slot beschikken we nu over een
opslagruimte voor Klaasjes Snuffelhoek, een reparatiewerkplaats
én opslagplaats voor rollators en
rolstoelen en kleine huishoudelijke
artikelen en geschikte ruimtes voor
schuur- en schilderwerk.
Het afgelopen jaar hebben we
speelgoed verzameld. Dit hebben
we aan basisschool Het Rondeel
gegeven. Zo kan ieder kind iets
in de schoen krijgen met Sinterklaas. Vooral de kinderen die met
armoede te maken hebben.
Tot slot repareren vrijwilligers
iedere donderdagmorgen kapotte
kleding voor wijkbewoners. Hier
wordt goed gebruik van gemaakt.

Openingstijden
De wijkwerkplaats is iedere dag
geopend van 9.00 uur tot 16.00
uur
Klaasjes Snuffelhoek is iedere
morgen geopend van 9.00 uur tot
12.00 uur
Op DONDERDAG ook in de middag
tot 15.00 uur.
Wilt U eens komen kijken? Maak
dan een afspraak. Een van onze
vrijwilligers leidt u dan rond.Telefoonnummer: 06 53352507. l

Advertorial.

YOGA bij Luna Mystica . “Feel good, be good and do good”
Mijn naam is Bella Hexspoor, Ik heb de 4-jarige Yoga & Vedanta opleiding gedaan en ben aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland. Ik heb meer dan 20 jaar in de zorg gewerkt als bewegingsagoge en yogadocente.
Om nog meer mijn hart te volgen en mijn kennis en ervaring te delen, ben ik mijn eigen bedrijf Luna Mystica gestart.
Ik bied Hatha Yoga aan in een groep van maximaal zeven personen met aandacht voor individuele mogelijkheden.
Ik wil yoga graag voor iedereen toegankelijk maken. Door de inhoud van mijn lessen steeds af te stemmen op cursisten, door twee tarieven te hanteren, afhankelijk van het inkomen, door een ontspannen sfeer en mijn brede ervaring
in het begeleiden van mensen. Maar vooral door mijn liefde en plezier in yoga. De yogales bestaat uit versterkende,
soepel makende lichaamshoudingen (asana’s), ademhalingsoefeningen (pranayama), meditatie en ontspanning .
Dit alles met het accent op de verbinding tussen lichaam en geest en aandachtig aanwezig zijn.
Locatie: kinder- en zorgboerderij de Oosterhoeve, hoek IJssel singel/ Dommelstraat in Den Bosch.
Een prachtige, natuurlijke omgeving.
Lestijden: maandagmorgen van 9.15-10.15 en dinsdagavond van 19.00-20.00.
Na afloop drinken we een kopje thee. Instromen kan altijd. U bent van harte welkom!
Voor aanmelding en informatie: 06-21701013 (graag na 19.00). luna13mystica@gmail.com www.lunamystica.nl
“Ontspanning is de bron van de scheppende gedachte. Ontspanning is ook yoga in zuivere vorm.
Er kan geen echte schoonheid zijn zonder ontspanning” (A.v. Lysebeth)} Namaste, Bella Hexspoor

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, november 2015
Editie Wijkkrant Oost

Mareno slaat geen bakstenen stuk
Vraag Mareno Scheppard (28) niet om met blote hand een bakstenen
in tweeën te slaan. De Europees kampioen karate heeft dat nog nooit
gedaan. Want wat televisieshows en speelfilms ons ook willen doen
geloven, dat door midden slaan van stenen heeft niets van doen met
die sport. Mareno is tegenwoordig vooral bezig met voetbal. Dat hoort
namelijk bij zijn werk als sportopbouwwerker in Oost.
Mareno heeft het druk. Hij zit in het laatste
jaar van de hbo-studie Sportmarketing en –
management in Rotterdam, is topsporter en
werkt sinds kort twintig uur per week in
Oost als sportopbouwwerker. In die functie
biedt hij jongens in dit stadsdeel
sportactiviteiten na schooltijd aan. Niet dat
de meisjes worden vergeten, want een
collega van hem zorgt daar weer voor.
Doelbewust
Bij Mareno draait het vooral om het
programma Doelbewust. Jongens leren daar
voetballen en pikken automatisch wijze
lessen mee op het gebied van mentaliteit en
sociale vaardigheden. Dat klinkt misschien
wat heftig, maar valt in de praktijk reuze
mee. “Het is in ieder geval razend populair.

In Oost doen we het nog maar net. Ik begon
met vijf jongens en na nog geen twee
maanden waren het er al twaalf. De groei is
er nog lang niet uit. In Zuid moest mijn
collega zelfs een stop op de aanmeldingen
zetten – er is daar een wachtlijst.”
Naar de reden van de populariteit kan de
Rotterdammer slechts gissen. “Ik heb het ze
nooit gevraagd. Het zal wat van doen
hebben met lekker bewegen, het
wedstrijdelement en de teamgeest. Het is in
ieder geval niet zo dat de jongens verwend
worden. Ik kies er regelmatig voor om
andere sporten aan te bieden dan voetbal en
daar zijn ze wel eens teleurgesteld over. Dat
is goed. Straks, als ze werken, moeten ze
soms ook dingen doen waar ze geen zin in

Mareno Sheppard in de sporthal aan de Rijnstraat.
Op de achtergrond ‘doelbewust’ sportende jongens.
hebben. Je kunt er maar beter alvast aan
wennen. En ja, dat snappen ze.”
Bescheiden
Over de Bossche jongeren niets dan lof,
trouwens. “Ik heb tijdens mijn stage wel eens
op een Bossche school les gegeven, waarbij

een docent me vooraf waarschuwde. Dat het
drukke, niet al te gemakkelijke jongens
waren. Geen centje pijn. Ik kom uit
Rotterdam en in vergelijking met de
jongeren in die stad is de Bossche jeugd over
het algemeen hartstikke gemakkelijk.”

Spelenderwijs naar verbetering
Het speelplein aan de Van Reysstraat is populair. Misschien wel te populair, want de verschillende groepen
kinderen kunnen het zo nu en dan niet goed met elkaar vinden. Bewoners gaan met ondersteuning van
Divers en andere beroepskrachten op zoek naar verbetering.
Het leek zo leuk: een aantrekkelijk, mede
door bewoners ontworpen, speelplein in
Oost. Maar de praktijk is anders. Kinderen
hebben nogal eens ruzie met elkaar,
sommige kinderen worden geweerd en

volwassenen klagen hier en daar over
voetballende jongelui in de straat – waarbij
ballen nogal eens tegen auto’s komen. Ook
vervelend: er zijn nogal wat kinderen die
zich niks laten zeggen door volwassenen.

Bewoners kwamen daarom in actie. Divers
hoorde de klachten aan, voerde met diverse
bewoners thuis gesprekken en belegde een
eerste bijeenkomst.
Die avond werd door veel bewoners vooral
gebruikt om stoom af te blazen. Maar het
leidde ook tot een vervolg: op 12 november
stak een groep positief gestemde bewoners
de hoofden weer bij elkaar. Dit keer met de
bedoeling om op zoek te gaan naar
verbeteringen. Die avond viel net in de
periode dat deze nieuwsbrief werd gedrukt
en dus moet u het zonder verslag daarvan
doen. Wat we wel kunnen melden: Divers
gaat bewoners ondersteunen bij de
uitvoering van verbeteracties. Daarbij gaat
de aandacht onder meer uit naar regels,
praktische zaken, activiteiten, communicatie
en de vraag wat kinderen nodig hebben om
plezierig samen te kunnen spelen. “Want
uiteindelijk gaat het daarom,” licht
wijkwerker Tine Berkers van Divers toe.
“Kinderen moeten fijn kunnen spelen en de
leefbaarheid van de buurt moet worden
bevorderd.” Aan het speelplein al het niet
liggen, de inrichting daarvan wordt door
alle kinderen gewaardeerd.

Nieuwe
pagina
Facebook
De wijkmanager Oost heeft een nieuwe
Facebook-pagina.
Paul Hilgers is wijkmanager Oost en was
tot voor kort te volgen via een eigen
pagina. Dat bleek niet handig. Mocht
Paul ooit verkassen naar een andere
wijk, dan moet zijn opvolger natuurlijk
het opgebouwde netwerk naasdloos
kunnen overnement. En dus besloten de
wijkmanagers hun pagina’s niet langer te
vernoemen naar zichzelf, maar naar de
wijken waar ze actief zijn.
De oude pagina’s blijven nog wel even
bestaan, maar wie benieuwd is naar
nieuws van en over Oost, gepresenteerd
door de wijkmanager: neem een kijkje
op www.facebook.com/pages/
Wijkmanager-Oost-s-Hertogenbosch.

Het speelplein aan de Van Reystraat.

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

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

