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Wijkkranten zoeken
elkaar op

Achter de voordeur bij
Rechtswinkel voor
kosteloos juridisch advies Gerard en Goof Wijnen

Laat elkaar vaker weten:
Fijn dat je er bent!
Ging U ook met nieuwe voornemens het nieuwe jaar in?
We hebben de wensen en voornemens van enkele wijkbewoners vastgelegd. Mildred van den Broek zei: “Mensen
moeten meer lachen en gewoon even laten weten: Fijn dat je er bent”. Dit lijkt ons een mooi voornemen voor 2016.
“Ik ga me verdiepen in het verbinden
van werken en leren. In mijn werk
op het Koning Willem 1 College doe
ik dat uiteraard al. Dat vind ik zo
interessant dat ik in oktober start met
een leergang voor verdieping in dit
onderwerp.

Hanneke Derks (70)
Een jaar geleden ben ik verhuisd van
een eengezinswoning in Hintham naar
een flatje aan de Aa in de wijk Oost.
Het kost wel wat tijd om van zo’n
nieuwe plek je eigen honk te maken.
Maar ik ben nu aardig op weg. Voor
2016 heb ik me voorgenomen meer
tijd voor mezelf te nemen. Door te
genieten van de natuur die hier op
Oost zo royaal voor handen is. Wat is
er mooier dan wandelen in de winterzon rond de Oosterplas. Ik vind dat
de omgeving van de Oosterplas zo
goed bijgehouden wordt, daar geniet
ik van.

Dank aan alle
donateurs en
adverteerders in 2015
Een jaar geleden hebben we de
actie ‘Help de Wijkkrant naar de
100’ gehouden. Naast veel gulle
gevers aan de collecte hebben
ook veel organisaties en mensen in 2015 een bedrag gestort
op onze girorekening. Iedereen
zeer bedankt hiervoor. Zonder al
deze financiële steun had u geen
Wijkkrant meer om te lezen. We
hopen ook in 2016 op gulle giften
te mogen rekenen.
Het gironummer is:
NL13RABO0171917480
t.a.v. Wijkkrant Oost Den Bosch
We bedanken:
Dhr. J.Brands, dhr. C. van Diepen,
dhr. en mevr. Donkers-Stekelenburg, T.Kranenburg, mevr.
E. van Malsen, dhr. J. van Rooij,
M.Rovers, dhr. J.Weijers.
Apotheek Cleij, Samen Beter, GGD
Hart van Brabant, van Neijnselstichting, Divers, de Oosterhoeve,
de Zonnebloem, Wijkcentrum De
Stolp, Oosterplas Doet.
Adverteerders: John’s Hairstyling,
Print Best, Autorijschool Coenen,
Huidzorg 073, Yoga Puur en Helder, Huidgericht, Smooxx, Yoga
Bella Hexpoor. l

” Hun kinderen Fedde en Jannes
hebben ook hun wensen. Feddes allergrootste wens is “dat ik nu al jarig
ben!” Jannes kijkt uit naar augustus
2016, “want dan word ik vier en mag
ik naar school!” l

Mildred van den Broek (65)
met hond Nina.
Wat ik hoop is dat vuurwerkbommen
afgeschaft worden. Omdat dieren
dit verschrikkelijk vinden. En dat de
mensen meer lachen. Gewoon even
laten weten: “ Fijn dat je er bent.”
Iedere dag een glimlach kost niets
en betekent zo veel. Daarmee geven
mensen erkenning aan elkaars bestaan l
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Hank (43 jaar), Inge,
Fedde en Jannes Koeslag
”Ik hoop dat ik dit jaar een plek vind
waar ik met mijn opleiding aan de
slag kan. Ik heb in 2015 gekozen voor
een carrièreswitch naar het onderwijs
en ben daarvoor cursussen en stages
aan het lopen. Dit wil ik in 2016 nog
intensiever voortzetten.” Vriendin
Inge gaat dit jaar ook met een opleiding aan de slag:

Serge Rossmeisl (41)
met hond Roki
Met mijn gezin hebben we teruggekeken op 2015 en de kernwoorden
daarvan zijn vooral; muziek. Mijn
vrouw en kinderen spelen gitaar en
piano en ikzelf ook gitaar.
Het jaar 2015 was wel een jaar waar
we niet omheen konden door wat er
allemaal in de wereld gebeurt. Dat
maakt wel eens moedeloos. Voor 2016
wil ik mijn vriendschappen weer gaan
aanhalen. Te vaak denk je, dat komt
wel, maar voor je het weet is het jaar
voorbij. En verder is ook voor 2016 het
kernwoord; muziek. En ik wil graag
het leven met mijn gezin in stand
houden, dat is zo de moeite waard l

Jaarlijkse bijeenkomst Buurttafel
Graafsewijk Noord
Buurttafel Graafsewijk Noord
organiseert een keer per jaar een
bijeenkomst voor alle bewoners
van Graafsewijk Noord. De eerstvolgende bijeenkomst is:
Donderdag 25
februari 2016
om 19.30 in
Buurthuis Graafsewijk Noord
aan de Lucas
van Leydenstraat 27.Iedereen uit de
wijk mag aanschuiven en meepraten
over zaken, gebeurtenissen, nieuwe
initiatieven, aandachtspunten die
betrekking hebben op onze eigen
buurt. Juist u als medebewoner
weet heel goed aan te geven wat
belangrijk is om het woonklimaat en
de leefbaarheid in onze wijk goed te
houden en te verbeteren. Kom met
nieuwe ideeën en suggesties. Samen
zorgen wij voor beter.
De volgende gastsprekers
zijn uitgenodigd:
l Jan Poelstra, wijkmanager voor
Oost en Hintham.
l Een vertegenwoordiger van de
Afvalstoffendienst, gemeente ’sHertogenbosch.
l Lydie van den Broek-Habraken,
wijkagente Graafsepoort Noord en
opvolgster van wijkagent Gerard
Hermsen.
De bijeenkomst wordt gehouden in het
Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas van
Leydenstraat 27. Aanvang : 19.30 uur
(tot circa 21.30 uur).
Wilt u meer informatie over de
bijeenkomst, dan kunt u een e-mail
sturen naar het secretariaat van
de Buurttafel Graafsewijk Noord:
buurttafelgraafsewijknoord@
gmail.com of telefonisch contact
opnemen. 06 - 16475315 l

Redactie Wijkkrant
zoekt webredacteur
In het komende jaar gaan we onze
website uitbreiden. Nu is www.wijkkrantoost.nl vooral een plek waar
de wijkkrant digitaal te lezen is en
waar u in het archief oude wijkkranten en foto’s nog eens kunt doorkijken. We willen meer ruimte gaan
bieden voor actuele berichten en
aankondigingen van activiteiten.
We zoeken voor deze website een
webredacteur.Belangstelling? Stuur
een mail naar redactie@wijkkrant.nl
en wij nemen contact met je op. l
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Vacaturebank e.a.
Noten mag je kraken, mensen nooit
Met deze slogan gaat
Wijkwerkplaats Oost 2016 in.

Vacaturebank

H

oudt u van regionale
geschiedenis, presenteren
voor kinderen,
fietsen of wandelen
in ’s-Hertogenbosch?
Stichting De Groene Vesting zoekt
nieuwe mensen voor het lesprogramma voor basisscholen over de Linie
van 1629. Om aan de groeiende vraag
vanuit basisscholen te kunnen voldoen, zoekt de Werkgroep Educatie,
onderdeel van de Stichting De Groene
Vesting, enkele nieuwe mensen, die
dit lesprogramma mee uit willen voeren en eventueel inhoudelijk verder
willen ontwikkelen.
Op basisscholen komt in groep zes
tot en met acht de Tachtigjarige
Oorlog voorbij tijdens de geschiede-

Colofon
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Wijkkrant Oost
- Verspreidingsgebied:
AA-wijk Noord/Zuid, 			
Graafsewijk Noord/Zuid, 		
Grevelingen,
Hinthamerpark.
- Verschijnt gratis 5 keer per jaar
- Website: www.wijkkrantoost.nl

nisles. Voor veel kinderen is dat een
ver-van-mijn-bed-show. Over de rol
van ’s-Hertogenbosch tijdens deze
oorlog in het jaar 1629 is echter een
boeiend verhaal te vertellen, dat veel
leerkrachten maar voor een deel kennen. ’s-Hertogenbosch werd in dat
jaar op spectaculaire wijze belegerd
én veroverd op de Spanjaarden door
Frederik Hendrik. De werkgroep Educatie van Stichting De Groene Vesting
brengt deze regionale geschiedenis
voor de kinderen tot leven. Onder
andere door echte wapens, oude
afbeeldingen en kaarten te laten zien,
het verhaal van het beleg te vertellen
en al fietsend of wandelend te gaan
zoeken naar wat er in de omgeving
van ’s-Hertogenbosch nog over is van
de linie, die voor het beleg in 1629 is
aangelegd. Deze speciale geschiedenisles wordt samen met de scholen
ingepland in de periode na de meivakantie tot de herfstvakantie.
Op www.degroenevesting.nl vindt u
meer informatie over deze vacature.
Wilt u zich als belangstellende aanmelden? Doe dit via info@de groenevesting.nl l

Hobbyclub ‘t Sluske
Er is nog plaats op hobbyclub ‘t
Sluske en wel op maandag en
donderdag van 18:30 tot 19:45.
De kosten zijn 6 euro per maand.
Marie van Herpen l

Redactie
Maria Hornman,
Marjolein Thijssen, Mieke Verberne,
Ageeth van Duuren

H

werkplaats. Onze activiteiten zijn
in 2015 zoveel mogelijk doorgegaan
maar moesten soms wel op een lager
pitje. Gelukkig zijn we met veel van
deze klussen geholpen door mensen
van kringloopwinkel De Kleine Beurs.
Daar zijn we hen dankbaar voor.

Het opknappen en herinrichten
van onze ruimtes heeft veel extra
kosten met zich meegebracht. Geld
dat eigenlijk bestemd was voor het
onderhoud van de machines in de

Nu heeft iedereen zijn of haar plekje
weer gevonden. We werken elke dag
hard aan de verschillende opdrachten die we krijgen. Onze mozaïeken
en vogelhuisjes hangen inmiddels
op diverse plekken. Op veel kasten
of vensterbanken staat een houten
kunstwerk uit onze werkplaats. We
hebben met onze producten op verschillende markten gestaan en ook op
Maritiem Den Bosch. Die boden ons
gratis een kraam aan.

et jaar 2015 was voor de
Wijkwerkplaats Oost een
bewogen jaar. Onder meer
door de interne verhuizing,
veel nieuwe vrijwilligers en de wisseling van gebruikers van het pand
aan de van Broeckhovenlaan. Met
alle medewerkers hebben we 2015
afgesloten met een gezellige middag,
die muzikaal omlijst werd door de
Zuldermuzikanten.

Kopij bij voorkeur via e-mail
redactie@wijkkrantoost.nl
Uiterste inleverdatum kopij
Nummer 82, 18 maart 2016
Klachten m.b.t. bezorging
redactie@wijkkrantoost.nl
Deze krant bevat regelmatig
gemeentelijk nieuws. Daarom
wordt deze huis aan huis bezorgd ook bij adressen met een
‘nee-nee’ sticker.

Nelly van de Ven
Secretaris Wijkwerkplaats Oost. l

Kook- eetclub ‘Onder de pannen’ aan tafel.
Op vrijdag 8 Januari is ‘Onder de
pannen’ in Wijkcentrum De Stolp
van start gegaan. Eerst boodschappen doen, dan koken en eten en tot
slot, de afwas. Maar vele handen
maken licht werk Het is zo goed bevallen dat we voortaan elke vrijdag
vanaf 17.00 gezamenlijk gaan koken
en vanaf 18.00 gaan eten. Per keer
is plaats voor tien mensen.

G

raag opgeven voor vrijdag 12
uur. Meehelpen met koken is
niet verplicht. De kosten zijn
slechts 3 euro per keer. De
drank (koffie, thee, wijn e.d.) wordt
apart afgerekend. Er is plek voor
ongeveer 10 mensen per keer.
Aanmelden kan
bij Angelique
Fasol: In de Stolp
of telefonisch 073
6132289of bij Jan
Wijers tel. 06-30091622. Op 7 januari
is ook de naaiclub gestart . Daarvoor
kunt u zich eveneens bij Angelique
Fasol opgeven l

Inloop Ontmoetingscentrum
‘Plein Oost’

Vormgeving
Wim van der Plas
Webmaster
Wim Verberne
Druk
Drukkerij Printbest, Kerkdriel
Verspreiding
Door vrijwilligers uit de wijk Oost
Advertenties & Advertorials
Zie de voorwaarden op
http:/www.wijkkrantoost.nl/
adverteren.html of mail met
redactie@wijkkrantoost.nl
Redactie-adres
Lucas van Leydenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch
redactie@wijkkrantoost.nl
Rekeningnummer
NL13 RABO 0171 9174 80 [Rabobank]

Bent u iemand die in de WAO of AOW
beland is en iets wil betekenen voor
een ander? Meld u dan aan als vrijwilliger. Er is genoeg te doen.

Op vrijdag 26 februari organiseert
Ontmoetingscentrum ‘Plein Oost’
een inloop voor wijkbewoners.
Het evenement begint om 14.00 en
eindigt om 21.00. Het bestuur van
ontmoetingscentrum ‘Plein Oost’,
nodigt belangstellenden bij deze
van harte uit.

Alpaca’s op de Oosterhoeve.

S

inds kort hebben we twee alpaca’s, Otto en Teun. Ze hebben het naar hun zin tussen de
andere dieren. We zijn druk
bezig met onderhoud van onze
boerderij. We willen een hertenwei en
een nieuwe volière met meer ruimte
voor de zebravinkjes.
We zijn erg dankbaar voor alle giften,
die wij in 2015 ontvangen hebben.
Helaas is hier geen ruimte om iedereen te noemen. Maar het is duidelijk
dat veel mensen de Oosterhoeve een
warm hart toedragen. Geweldig om
dat dagelijks te ervaren.
In 2016 organiseren we wekelijks weer
een aantal activiteiten. Op vrijdagmiddag bijvoorbeeld minibiljarten,
sjoelen, zingen, een beautymiddag.
Iedere donderdag om vijf uur gaan

we door met het serveren van een
driegangenmenu voor 4,50. Ook het
bakken van pannenkoeken blijven we
doen op woensdagmiddag.
Het Koffiehuis is te huur voor feestjes,
en de Huiskamer is vrij toegankelijk
om er samen met anderen je eigen
krantje te lezen, te breien, of gewoon
een praatje te maken met andere
bezoekers. Wij hopen dat u ons ook in
2016 blijft steunen. De subsidiekraan
gaat steeds meer dicht dus is het
helaas steeds harder nodig.
Wij zien u graag op kinderboerderij
/ zorgboerderij Oosterhoeve, op de
hoek van de IJsselsingel en de Dommelstraat. oosterhoeve@gmail.com,
tel. 06 23910121. l

O

ntmoetingscentrum ‘Plein
Oost’ is de opvolger van
‘Trefpunt Oost’. Dit nieuwe
ontmoetingscentrum, staat
voor alle buurtbewoners open. Natuurlijk zitten wij vol ideeën om voor
elk wat wils activiteiten te organiseren: een maandelijkse avond prijskaarten, een wekelijkse vrouwen- en
meidenavond, diverse knutselclubjes
enzovoort. Tijdens de inloop willen
wij ons graag presenteren aan de
buurt. We willen dan ook graag van
buurtbewoners horen, welke activiteiten zij in het ontmoetingscentrum
zouden willen zien.
Het gebied dat wij als buurt gaan
bestrijken ligt tussen de Graafseweg
en rivier de Aa, en van de Jan Sluijterstraat tot de Lagelandstraat. Kom op
26 februari naar Ontmoetingscentrum
Plein Oost. Laten we er samen voor
gaan zorgen dat we een plek kunnen

maken waar de buurt samen komt.
Natuurlijk staat op deze dag de koffie
en thee, met iets lekkers klaar.
Voor alle activiteiten zijn wij op zoek
naar buurtbewoners die zich in willen zetten als bestuurslid of vrijwilliger. Heeft u interesse kunt u dat op
26 februari laten weten
Meer informatie kunt u vinden
op onze facebookpagina, www.
facebook.com/ontmoetingscentrumpleinoost of onze website www.
ontmoetingscentrumpleinoost.nl/
Ontmoetingscentrum
Plein Oost, van Broeckhovenlaan 4a
5213 HX ’s-Hertogenbosch l
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Vijfentwintig jaar buurthuis Graafsewijk Noord
door Mieke Verberne
Vijfentwintig jaar geleden kreeg
de Werkgroep Graafsewijk Noord
van de gemeente de sleutel van de
gymzaal aan de Lucas van Leijdenstraat. Buurtbewoners toverden de
vervallen ruimte in korte tijd om tot
een prachtig buurthuis, dat op 15
december 1990 officieel werd geopend. Vijfentwintig jaar later is het
buurthuis nog altijd een belangrijke
ontmoetingsplaats en bruist het van
de activiteiten.

D

e Werkgroep Graafsewijk
Noord is een goed draaiende
vrijwilligersorganisatie. Er
werken geen betaalde krachten in het buurthuis. Dat gaat prima.
Alle leden van de werkgroep voelen
zich verantwoordelijk voor een goed
beheer. Wanneer je een afgesproken
taak niet kunt uitvoeren, zorg je zélf
voor vervanging. Deze afspraak werkt
goed. De activiteiten in het buurthuis
worden doelbewust laagdrempelig en
door Mieke Verberne
Sinds afgelopen december is het
Vicky Brownhuis ondergebracht in
het pand van Brabant Wonen aan
Aartshertogenlaan 469 op de hoek
met de Graafseweg (ingang aan de
achterkant van het pand). We gingen
een kijkje nemen.

H

et Vicky Brown huis is een
ontmoetingsplaats voor
volwassenen en kinderen met
kanker en hun naasten uit
de hele regio. Iedereen kan er terecht
voor informatie, een luisterend oor,
het ontmoeten van lotgenoten en
voor deelname aan diverse activiteiten. Het Vicky Brownhuis bestaat
vanaf 1992 in ’s-Hertogenbosch.Sinds
enkele jaren verhuurt Brabant Wonen
een deel van haar kantoorruimte aan
andere organisaties. Voordat het
Vicky Brown kon verhuizen, moest er
veel gebeuren. Met behulp van een
architect bouwde men de kantoorruimte op de begane grond om tot

Het kon niet anders of het werd weer
‘keigezellig’.

goedkoop gehouden. De inkomsten
komen van sponsoren, de opbrengst
van acties, kleine eigen bijdrages
voor deelname aan activiteiten en
soms een kleine subsidie. Het buurthuis kan zich bedruipen dankzij een
goed financieel beleid waarbij op de
kleintjes gelet wordt.
Veel feestjes
Het buurthuis wordt goed gebruikt.
Elke dag is er wat te doen. Dansen
voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen, bewegen voor ouderen,
knutselen, Zumba, steps, kinderdisco,
kaartavonden. Dat de Werkgroep
erg van feestjes houdt blijkt uit het
feit dat voor alle feestdagen zoals
Kerst, Pasen, Moederdag, Vaderdag,
Koningsdag, Carnaval wel iets georganiseerd wordt voor de buurtbewoners. Het buurthuis is ook de
vergaderplek voor organisaties als de
huurdervereniging en de buurttafel.
Ook de redactie van Wijkkrant Oost
houdt in het buurthuis haar redactievergaderingen.

Vrijwilligers
Hele families zijn actief binnen het
buurthuis. Soms meerdere generaties.
Kinderen die vroeger al het buurthuis bezochten komen nu binnen als
ouder of zelfs als grootouder. Het
buurthuis besteedt veel aandacht
aan de vrijwilligers en vind dat ook
erg belangrijk. Ieder jaar worden alle
vrijwilligers uitgenodigd voor een

speciaal themafeest. In december 2015
werd het een Chinees feest.
Waarom? Geen idee.
Iemand komt met het idee en het
wordt meteen opgepakt en uitgewerkt. De aankleding van het buurthuis wordt aangepast evenals het
eten en de outfit van de bezoekers.
Alles en iedereen deed mee om een
Aziatische sfeer te creëren.

Traditie
Een van de tradities is om iedere vijf
jaar het buurthuis opnieuw feestelijk te openen. Dus ook deze keer
vanwege het 25-jarig bestaan. De
Werkgroep had alles uit de kast gehaald om er een leuke happening van
te maken. De oudste en de jongste
bezoeker heropenden symbolisch de
deur. Kinderen konden zich uitleven in een luchtkussenspeeltuin,
en er waren workshops ‘rappen’ en
‘djembé’ . Na afloop presenteerden
de kinderen aan ouders en vrienden
wat zij in korte tijd in deze workshops
hadden geleerd. Niemand kwam iets
tekort aan eten en drinken: al 25 jaar
de gewoonte. Veel buurtgenoten
namen met plezier deel. Dit jubileumfeest kan bijgeschreven worden op de
lange lijst van geslaagde activiteiten.
Het buurthuis blijft het kloppende
hart van Graafsewijk Noord. l

dige vrijwilligers. Maar liefst zestig
vrijwilligers zetten zich in om mensen,
die met kanker te maken hebben, te
ondersteunen. Zij dragen allemaal de
volgende boodschap uit: we kunnen
kanker en de vervelende gevolgen

niet uitbannen, maar door te luisteren, te bemoedigen, te helpen ontspannen en om te zien naar de mens
met kanker en zijn naasten, wordt het
leven voor hen positiever en beter te
dragen. l

Vicky Brownhuis verhuisd
een huiselijke ruimte. Er is nu een
huiskamer, een creatieve ruimte, een
yoga ruimte, een stoelmassageruimte
en een spreekkamer. Ook is aan het
Vicki Brownhuis een eerstelijns-psyHet Vicky Brownhuis is van maandag tot en met donderdag open
van half 10 tot half 5 en vrijdags
van half 10 tot 1 uur. Iedereen die
met kanker te maken heeft, kan
langs komen. Alles kan en niets
hoeft.
Voor meer informatie of aanmelding; website: www.vbrownhuis.nl
email: info@vbrownhuis.nl
tel.nr. 073 6148550
Vrijwilliger worden?
Het Vicky Brownhuis kan altijd
vrijwilligers gebruiken. Gastvrouwen, mensen met PR ervaring en
docenten, die hun expertise willen
inzetten.

Advertentie

choloog verbonden. Dankzij giften is
de nieuwe locatie smaakvol ingericht.
Een tijdelijke tentoonstelling met
kunstwerken van Mirjam Hopman
versterkt de huiselijke sfeer. Behalve
voor een gesprek en een kopje koffie
kunnen mensen (zowel individueel
als in groepsverband) terecht voor
activiteiten als, boetseren, voet- en
stoelmassage, psychologische hulpverlening, verwendagen, mandala
tekenen, schilderen, boetseren, yoga,
wandelen, mindfulness.
De eigen bijdrage voor deze activiteiten is 4 euro. De kosten zijn zo laag
dankzij de inzet van veel deskun-

Graafse Hof en Graafse Akker:
Voor als u van tuinieren houdt

W

eet u niet waar de
Graafse Hof ligt? Links
naast de Albert Heijn
aan het van Roosmalenplein. U stapt door een prachtige
smeedijzeren poort naar binnen.
Vanaf woensdag 2 maart zijn alle
kinderen van 6 jaar en ouder welkom. Elke woensdagmiddag van
twee tot vier kunnen kinderen onder begeleiding in hun eigen tuintje
werken maar ook spelen, hutten
bouwen, eten koken en allerlei creatieve activiteiten doen. De kinderen
geven zelf aan wat ze willen en de
begeleiding helpt bij het uitvoeren
van de plannen.
Op de Graafse Hof zijn er nog enkele
tuintjes beschikbaar voor kinderen en
volwassenen. De tuintjes zijn bedoeld
voor mensen die op kleine schaal
voedsel willen verbouwen of bloemen
willen kweken. Iedereen kan gebruik
maken van de aanwezige kennis en
het gereedschap.
Groente-en fruitafval brengen
Vanaf februari start het compostproject. Naast de ingang van de Graafse
Hof komt een grijze afvalcontainer te
staan. Iedereen kan daar zijn groente- en fruitafval in gooien. Hiervan
maken we mooie vruchtbare compost
die we gebruiken in de tuintjes. Het
is niet de bedoeling dat er gekookte
groente, gras, onkruid en snoeiafval

in de container worden gedropt. Kijk
even voor de zekerheid op het lijstje
dat op de deksel staat.

Vrijwilligers gevraagd
De Graafse Hof is op zoek
naar volwassenen, die op
woensdagmiddag willen helpen
bij de kinderactiviteiten. Verder
zijn we ook op zoek naar mensen
die tijdens de eerste week van
augustus activiteiten willen
organiseren of uitvoeren in onze
vakantieweek voor jong en oud.
U kunt zich aanmelden bij: Sophie
Gruijters, 06-43037716 of de
Graafse Hof oplopen en vragen
naar Sophie, Albert of Jan
De Graafse Akker
Een groot terrein, dat toch niet
gemakkelijk te vinden is. Loop door
de poort van de Graafse Hof naar binnen. Ga rechtdoor totdat u niet meer
verder kunt. Sla rechtsaf en loop achter langs het parkeerterrein van AH zo
de akker op. Als u er nog niet geweest
bent zult u verbaasd staan van alles wat u aantreft. Schroom niet en
wandel eens over het terrein. Vanaf
maart wordt er weer op woensdag,
donderdag en vrijdag van 9.30 tot
17.00 uur op de akker in een ontspannen sfeer gewerkt. Begeleiding is dan

aanwezig. In het hoogseizoen wordt
er ook op zaterdag gewerkt: van 10.00
tot 13.00 uur.
Wilt u meedoen dan kunt u zich
opgeven bij Albert van der Morst.
Email : albert@transfarmers.nl . U
wordt dan een ‘Makker van de Akker’
en voor een kleine bijdrage mag u
verse groenten van het land oogsten.
Mensen die geen tijd hebben om op
het land te werken kunnen eveneens
Makker worden. Voor het oogsten is
het wel raadzaam dat je iemand van
de akker even aanspreekt. Wilt op
de hoogte blijven? Kijk dan op onze
facebookpagina Graafse Akker. Nog
handiger, schrijf je via bovenstaand
mailadres in voor onze nieuwsbrief.
Tot ziens op de Graafse Akker of bij de
Graafse Hof l

Op 9 januari werden er kerstbomen
op de akker geplaatst. Over ongeveer
11 maanden kunnen ze weer naar de
huiskamer om versierd te worden.
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Kinderen / Jongerenpagina

Mededelingen
van ‘S-SPORT

Tijden: dinsdag en donderdag van
15.45 – 17.45 uur
Duur: 16 februari t/m 21 april 2016
(tien weken, twee keer per week)

Voetbalcompetitie Oost
In de weken voor de kerstvakantie
hebben 11 teams van de basisscholen
in Oost gestreden om de beker voor
het beste voetbalteam in Oost. De
eerste drie plaatsen waren voor: team
het Ijzeren Kind 1, Team Rondeel 2 en
team ABU Simbel

Gymplus
Extra gymmen en oefenen in kleine
groepjes; wie wil dat nou niet!!
Op woensdag 27 januari is de tweede
lessenserie van Gymplus gestart. Kinderen die hebben deelgenomen aan
de eerste serie zijn weer uitgenodigd
voor de tweede serie. Daarnaast zijn
ook nieuwe kinderen uitgenodigd om
deel te nemen.

Leff
LEFF start in Oost
LEFF staat voor Lifestyle, Energy, Fun
& Friends
Tijdens dit programma van tien weken werken kind en ouder werken samen om op een leuke manier fitter en
gezonder te worden en te blijven. Samen plezier hebben in een gezonder
leven. Daar gaat het om. Wereldwijd
In de gemeente ‘s- Hertogenbosch
zijn sinds kort jongerenambassadeurs actief. Zij hebben de opdracht
om ‘s-Hertogenbosch nóg mooier
en leuker te maken voor jongeren.
Ook is het de bedoeling dat deze
ambassadeurs de belevingswereld
van jongeren dichter bij de gemeente brengen. De jongerenambassadeurs vertegenwoordigen de
leeftijdscategorie van 16 tot 28 jaar.
Zij geven gevraagd én ongevraagd
advies over het beleid dat over deze
leeftijdsgroep gaat.

E

en van de jongerenambassadeurs in Oost is de 21-jarige
Alex van Hassel. Hij zegt over
zichzelf: “Als kind was ik eigenlijk wel een rotjong.” Maar hij is
uitgegroeid tot iemand die betrokken
is bij mensen en die organiseren leuk
vindt. Daar werd hij zich bewust van
tijdens de gemeentelijke cursus ‘City-

zijn ruim 85.000 kinderen en ouders
op deze manier fitter geworden. Het
programma blijkt al meer dan 10 jaar,
echt goed te werken!
Wil jij ook samen met je kind meedoen aan LEFF?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandag 25 januari en 1

W

Er waren ongeveer 30 tot 40 toeschouwers. De hele voorstelling
duurde ongeveer een uur. Materiaal
wat ze nodig hadden was er ook. Het
was geen saai wijktheater want mensen uit het publiek werd gevraagd
om mee te helpen met een truck. Het
was heel leuk om naar te kijken.
Groetjes de Kinderraad l

Trefbaltoernooi
Op woensdag 24 februari wordt er
voor alle groepen acht van de basisscholen in oost een trefbaltoernooi
georganiseerd. Tijdens deze ochtend
worden de kinderen van verschillende
scholen gemixt in teams.
Deze teams spelen tegen elkaar en

Ambitieus plan
Als jongerenambassadeur wil Alex
graag in Oost aan de slag. Hij is van
mening dat er te weinig te doen is
voor jongeren. Samen met een groep
enthousiaste jongeren, die elkaar
kennen vanuit de wijk, is hij sinds
twee maanden plannen aan het
bedenken voor een jongerencentrum.
Dat is een ambitieus idee dat niet
zomaar even van de grond te tillen
is, dat realiseert Alex zich goed. Maar

Tijdens deze ochtend hebben wij
hulpouders nodig als begeleiders van
de teams. U kunt zich hiervoor opgeven bij de gymdocent.
Nationale Sportweek
Van 11 t/m 15 april is het weer ‘Gezondheidsweek’ in Oost. De Koningspelen zijn op vrijdag 22 april.
Deze week zal in het teken staan van
bewegen,gezondheid,sporten en
spelen. Kinderen kunnen zich tegen
die tijd opgeven voor verschillende
activiteiten.l
de locatie denken ze aan Buurthuis
Graafsewijk Noord. Alex en de andere
jongeren uit de voorbereidingsgroep
gaan zoveel mogelijk zelf regelen.
Voor ondersteuning kunnen ze een
beroep doen op Divers.

trainer’. Deelnemers aan deze cursus
worden geholpen om hun creatieve,
sportieve, organisatorische en sociale
talenten te ontdekken en zich in te
zetten voor de stad. Alex zelf hoopt
met zijn opleiding tot citytrainer in
de toekomst als ZZP-er aan de slag te
gaan. Hij heeft onder andere een plan
om de MBO opleiding te veranderen.
Daar hoopt hij in de toekomst iets mee
te kunnen doen.

Bericht van de Kinderraad

ijktheater:
aanrader voor
iedereen
Op 17 december gaf het
wijktheater in de gymzaal van basisschool Het Rondeel een uitvoering.
Het Wijktheater is voor alle volwassenen en kinderen uit Oost. Een paar
kinderen van de Kinderraad zijn
wezen kijken. Eerst was er een optreden van de Bossche Jankers. Die zijn
in 2003 opgericht door Thea van der
Steen. Daarna kwam een toneelstuk,
uitgevoerd door kinderen van vier
tot zes jaar.
Ze deden Assepoester na. Tot slot
een voorstelling van de Toverclub.
Hier deden veel kinderen aan mee
en die deden leuke truckjes. Een van
de kinderen van de Toverclub zei
tegen ons: “Ik vind het heel leuk om
te doen maar wel heel spannend. Ik
ben bang dat ik het verkeerd doe.”
Achter de schermen waren alleen de
volwassen en kinderen die meededen
aan het wijktheater.

februari 2016 van 18.30 – 19.30 uur
bij BBS de Graaf
Het LEFF team bestaat uit Juf Kim,
Meneer Piet en Mieke Reijner
Aanmelden voor informatieavond:
irene.gruintjes@jogg.nl
tel. 06-51969958
Start LEFF in Oost op 16 februari 2016
Locatie: BBS de Graaf, Graafseweg 52

uiteindelijk zal een spannende finale
de winnaar onthullen.

Jongeren voor jongeren in Oost
hij gelooft er in. Hij heeft al zoveel
dingen gedaan die hij vroeger nooit
voor mogelijk hield. Binnen de groep
leven verschillende ideeën over
activiteiten die voor en door jongeren
zouden kunnen plaatsvinden in het
jongerencentrum: chillen, darten,

huiswerkbegeleiding, onderlinge
gesprekken voeren, ervaringen delen,
workshops organiseren.
In het komende voorjaar willen ze
voor jongeren in de wijk een evenement organiseren. Dit doen ze samen
met de nog niet zo lang geleden
opgerichte meidengroep The Mixx.
Tijdens dat evenement willen ze
onder andere een zaalvoetbaltournooi organiseren, gamen en diverse
worpshops aanbieden, zoals sieraden maken, koken en rappen. Voor

Kartrekker
Alex is de kartrekker van dit initiatief.
Al wil hij zelf niet als zodanig genoemd worden. Met zijn opleiding als
Citytrainer en zijn rol als jongerenambassadeur weet hij welke stappen er
gezet moeten worden
Wil je meer weten over het ambassadeursschap of mee helpen organiseren? Mail dan naar
Alex avhassel5@gmail.com
Bij de The Mixx kunnen meiden vanaf
12 tot 21 zich aansluiten. Elke vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur zijn ze te
vinden in de jeugdruimte bij de Stolp.
Daar kun je zo binnenlopen. Je kunt
ook contact opnemen met Hananemoumni27@outlook.com
Dus jongeren in de wijk, meld je aan
en doe mee. l

Advertentie
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Vitaminepillen: potje onzin?
Elke dag een ‘multi’ voor de
weerstand en bij een opkomende
verkoudheid nog een vitamine Cbruistablet eroverheen. Ben je dan
goed bezig of kun je net zo goed
een sinaasappeltje uitpersen?

G

Baat het niet dan
schaadt het niet?
Bij Nederlandse supplementen is de
kans op overdosering klein. Deze
overschrijden zelden de Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Ga niet
experimenteren wanneer je vragen
hebt over de juiste dosis.
Vraag raad bij je huisarts of een gespecialiseerde winkel.

Soorten vitamines
Vitamines zijn onmisbaar voor een
goede gezondheid, groei en ontwikkeling. Bijna alle vitamines krijgt u
via het eten binnen. Op dit moment
zijn er dertien stoffen die de naam
‘vitamine’ dragen. Dat zijn allereerst
de vier vetoplosbare vitamines A, D,
E en K. Daarna komen de vitamines B
en C die in water oplosbaar zijn. Vitamine B bestaat uit veel verschillende
soorten, die genummerd zijn: B1, B2,
B3, B5, B6, B8, B11 en B12
Wanneer niet nodig?
‘Een evenwichtige voeding bevat
voldoende vitamines.’
De vermelding van deze tekst op de
verpakking van voedingssupplementen is wettelijk verplicht. Daarom zegt
het Voedingscentrum dat je geen
extra vitamins hoeft bij te slikken als
je gevarieerd eet.
Een vitamine C-tekort ontwikkelen,
is bijna onmogelijk. Vitamine C zit
niet alleen in sinaasappels en kiwi’s,
maar ook in aardappels, paprika en
kool. Aanvullen met een pilletje uit
angst voor ziekte is niet zinvol. Er is
geen overtuigend bewijs dat vitamine
C werkt tegen griep of kanker of een
hartinfarct kan voorkomen. Een teveel
aan wateroplosbare vitamine B en C
plas je vanzelf uit, wanneer je er teveel van hebt geslikt. Zonde, in feite
spoel je je geld door de wc.
Wanneer wél nodig?
Twijfel je of je gezond en gevarieerd
genoeg eet? Kom je niet aan twee
ons groente en twee stuks fruit lang
per dag? Eet je weinig vet omdat je
bijvoorbeeld fanatiek aan het lijnen
bent? Dan kan een multitablet helpen
om tekorten te voorkomen. Je lichaam

Hoge doses C werken tegen verkoudheid; maar het effect is gering. Als je
gewend bent extra vitamine C te slikken, ben je gemiddeld maar één dag
korter verkouden. Te veel vitamine A
is gevaarlijk voor zwangeren. Een te
grote hoeveelheid vitamine B en C kan
zenuwschade aanrichten, ondanks
het feit dat je het teveel van deze
vitamindes uitplast.
neemt makkelijker vitamines in voedingssupplementen op dan vitamines
in eten. Zo is bijvoorbeeld de opname
van foliumzuur (vitamine B11) uit eten
zo’n dertig tot vijtig procent lager
dan van vitamines uit een potje.
Voor de volgende groepen zijn
extra vitamines wél belangrijk:
Zwangere vrouwen: Vanaf vier
weken voor je zwanger wordt tot
acht weken nadat je zwanger bent,
heb je extra foliumzuur nodig. Dat
is belangrijk om een open ruggetje
bij je ongeboren kind te voorkomen.
Tijdens de zwangerschap en als je
borstvoeding geeft heb je ook wat
extra vitamine D nodig voor een
goede botopbouw bij je kind.
Baby’s tot drie maanden:
Extra vitamine K nodig om bloedingen te voorkomen.
Kinderen tot vier jaar:
Vitamine D voor een goede botopbouw en stevige tanden.
Ouderen: Vitamine D nodig om de
botafbraak minimaal te houden.
Ernstig zieken, vegetariërs:
Als je vegetariër bent of veel medicijnen moet gebruiken, dan kan het
aan te raden zijn extra vitamines te
nemen.

Nieuws van de Zonnebloem

D

e Sinterklaasmiddag op 24
november was geslaagd.
Sinterklaas werd begeleid
door drie zwarte pieten en
een van hen was heel ondeugend. Iedereen kreeg een cadeau,
ook de vrijwilligers.
Op 10 december hebben enkele
vrijwilligers voor gasten een diner
gekookt. De ingrediënten daarvoor
kregen we van de Jumbo. Tijdens
het wachten op het eten zongen
we liedjes en werd er over vroeger
verteld. Het was een gezellige avond
en we hopen dat Jumbo dit initiatief
volgend jaar opnieuw gaat ondersteunen. Op 19 januari hebben we

Gebruik medicijnen volgens voorschrift

W

anneer
U medicijnen
voorgeschreven krijgt
is het belangrijk
u deze volgens het voorschrift
gebruikt.

elukkig heeft de natuur
vezels, vitamines en mineralen verpakt in fruit, eieren,
groenten, vis, vlees, noten
en aardappelen. Gezond
eten is dan ook de beste manier om
een goede conditie en weerstand
op te bouwen tegen ziektes. Beter
dan een vitaminepil. Het slikken
van extra vitamines geeft doorgaans
geen verminderd risico op infecties,
kanker, reumatische aandoeningen of
hart- en vaatziekten. Slechts in enkele
gevallen is het extra slikken van vitamines aan te raden.

onze nieuwsreceptie gehouden mét
een carnavalstintje.
Zijn er mensen die deel willen nemen
aan onze gezellige activiteiten?
Meld je aan bij Sanne Kwaks,
06-53590275 of bij Tonnie van Aar
06-45732907 Ook zoeken wij een verpleegkundige die ons wil ondersteunen tijdens onze activiteiten. Heeft
u belangstelling? Bel dan ook naar
Sanne Kwaks of Tonie van Aar. l

Minggus Nanlohy, huisarts l
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Medicijnen hebben meestal
gebruiksadviezenals:
tijdens of na het eten innemen,
staand of zittend innemen of
oplossen in water.

Hierdoor kan het langer duren
voordat u van uw klachten af bent
De kans op het op de juiste manier
innemen van medicijnen wordt
groter wanneer u weer waarvoor
de medicijnen precies dienen en
hoe ze werken in uw lichaam.

Leeft u deze adviezen goed na,
dan heeft dat een positief effect op
de werking van de medicijnen. Dit
geldt ook voor het advies medicijnen op vaste tijdstippen op de
dag in te nemen.

Informeer bij de apotheek
Weet u niet wat voor medicijnen
u in gebruik heeft of waarom ze u
zijn voorgeschreven? Weet u niet
goed wanneer en hoe u deze medicijnen het beste kunt gebruiken?

Wanneer u een medicijn vaker per
dag moet innemen, kan dit het
beste zo verdeeld mogelijk over
de dag.

De apotheek geeft u graag uitleg
en helpt u bij het vaststellen van
tijdstippen van inname, die voor
u het best uitvoerbaar zijn. Ook
beoordelen we samen met u het
totale medicijnengebruik.
Wij helpen u graag verder.

Therapieontrouw
Het niet goed opvolgen van het
voorschrift van de arts heet ‘therapieontrouw’. Soms slikt men de
voorgeschreven medicijnen niet,
uit angst voor bijwerkingen. Een
andere reden kan zijn dat men niet
weet hoe en wanneer de medicijnen het beste kunnen worden ingenomen. Therapieontrouw maakt
de behandeling minder effectief.

Neem telefonisch contact met ons
op of vraag ernaar aan de balie.
Joost van Roosmalen, apotheker
Apotheek Cleij l
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Allerlei

Wijkkranten uit ’s-Hertogenbosch zoeken elkaar op.
door Maria Hornman
Afgelopen november heeft de
redactie van Wijkkrant Oost een
bijeenkomst georganiseerd voor
alle redacties van wijkkranten in de
gemeente ‘s-Hertogenbosch. Dat
bleek aan te sluiten bij een behoefte, want er waren negen redacties
aanwezig. Enkele andere redacties
hadden er graag bij willen zijn,
maar waren verhinderd.

B

innen de gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben veel wijken
een eigen wijkkrant. Vorm en
inhoud zijn heel verschillend.
Sommige kranten bestaan alleen op
papier. De meeste kennen echter een
combinatie van een papieren krant
en een website. De ene wijkkrant
komt acht keer per jaar uit, de andere
slechts twee keer per jaar. De meeste
wijkkranten hebben een kleine vrijwillige redactie. Tot nu toe hadden de
wijkkranten niet of nauwelijks contact
met elkaar. Het leek ons een goed
idee om met de andere wijkkranten
kennis te maken en ervaringen uit te
wisselen. Iedere krant probeert tot nu

toe op eigen kracht het hoofd boven
water te houden. We kunnen echter
van elkaar leren en waar nodig samen
optrekken.
Via een vragenlijst die we van tevoren
naar alle wijkkranten hadden opgestuurd kregen we een mooi beeld
van alle kranten. Bijvoorbeeld over

de oplages. Tellen we die bij elkaar
op, dan hebben de wijkkranten een
groot bereik onder de inwoners van
’s-Hertogenbosch. De wijkkranten die
gereageerd hebben op de vragenlijst
hebben een totale oplage van 30.000.
En dat zijn dus nog niet alle wijkkranten in onze gemeente
Lange traditie
Sommige kranten hebben een lange
traditie. Anderen zijn pas opgericht.
De wijkkrant Oost behoort tot de wijkkranten, die al lang bestaan. De grote
belangstelling voor deze bijeenkomst
verraste ons. Alle aanwezige redacties

grepen de kans aan om ervaringen uit
te wisselen. De verschillende wijkkranten gingen van hand tot hand en
werden met interesse doorgebladerd.
We bleken een aantal gezamenlijke punten van zorg te hebben. Zo
worstelen alle wijkkranten met de financiën en rust er veel werk op kleine
redacties. Voor bijna alle kranten was
het een vraag hoe inhoudelijk ‘jong
en aantrekkelijk’ te blijven en meer
jongeren en jongvolwassenen als
lezer te binden.
Toekomst
Met het oog op de toekomst, waarin

de gemeente ’s-Hertogenbosch met
wijkbudgetten gaat werken, waar ook
de bijdrage voor een wijkkrant van
betaald gaat worden, leek het alle
aanwezigen een goed idee om contact te houden. Eventueel organiseren
we in 2016 een vervolgbijeenkomst.
Al dan niet met de verantwoordelijke
wethouder erbij.
Voor de toekomst van alle wijkkrant
spelen vragen als:
Hoe nog slimmer de kosten te drukken?
Hoe te reageren als gemeente en/of
wijkmanagers van mening zijn dat
papieren kranten ‘niet meer van deze
tijd zijn’ en dat alle informatie maar
digitaal (lees = goedkoper) moet?
Hoe hardere informatie over de
waardering van lezers te verzamelen?
Studenten van Avans Hogeschool
voeren op dit moment bij Wijkkrant
Muntel/Vliert/Orthenpoort een onderzoek uit. Met meer cijfermateriaal uit
onderzoek kunnen we gezamenlijk de
politiek benaderen.
De bijeenkomst werd door iedereen
als zinvol en plezierig ervaren. Duidelijk werd dat gezamenlijk optreden
de positie van de wijkkranten kan
versterken. Een wijkkrant komt tot in
de poriën van de wijk. Je komt écht
te weten wat er leeft. Je kunt mensen
aan elkaar binden, aan het denken
zetten én de deur uitkrijgen. Over
deze functie van een goede wijkkrant
was iedereen het roerend eens.l

Rechtswinkel voor kosteloos juridisch advies
In buurthuis De Stolp houdt de
Rechtswinkel Den Bosch tweewekelijks een juridisch inloopspreekuur. Dit spreekuur wordt
‘bemand’ door studenten van de
Radbout Universiteit in Nijmegen. De Rechtswinkel in Den
Bosch is in 2012 opgericht en
staat open voor iedereen die een
vraag heeft op juridisch gebied.

B

ij de Rechtswinkel zijn op
dit moment 18 studenten
betrokken. Zij houden op
diverse plekken in Den
Bosch spreekuur. Merel Bruggink
(21), vierdejaars rechten, zit in het
bestuur. Veel mensen kennen de
Rechtswinkel al maar ze wil graag
nòg meer bekendheid geven aan
deze dienstverlening.
Met wat voor vragen komen
mensen naar het spreekuur?
Dat blijkt heel divers te zijn. Het
zijn vragen over arbeidscontracten, ontslag, scheiding, testamenten, klachten over levering van
goederen en zakelijke contracten.
Ook kunnen mensen terecht met in
ambtelijke taal opgestelde brieven
van instanties. Vaak weten ze niet
wat ze daarmee moeten doen. De
medewerkers van de Rechtswinkel
stellen desgevraagd ook brieven
voor je op. Dit gebeurt vaak bij zakelijke- of consumentengeschillen
of wanneer een betalingsregeling
voorgesteld moet worden.
Wat doet de rechtswinkel niet?
Merel: “We vellen geen oordeel
over het gelijk van de betrokken partijen. Dat laten we aan
de rechter over. We spannen ook
geen procedures aan. We geven
advies over welke stappen er

mogelijk zijn en helpen mensen op
weg. Gaat iemand bijvoorbeeld
in gesprek met de werkgever over
een arbeidscontract, dan geven we
aan welke argumenten je bij zo’n
gesprek kunt aanvoeren.”
Studenten leren veel
toevoegen
Voor Merel en haar medestudenten is het spreekuur en het werk
dat er uit voortvloeit een leerzame
kennismaking met de praktijk. “De
vragen die wij krijgen zijn nét even
anders dan de casussen die wij in
onze studie krijgen. Je leert veel
over gespreksvaardigheid. Iets
wat niet in onze opleiding zit. We
leren binnen een ‘oefenrechtbank’
hoe je een pleidooi opbouwt maar
dat is toch iets anders. Wanneer
iemand met een vraag rondom een
scheiding komt en die persoon zit
vol emoties, dan moet je daar mee
om leren gaan.

Deze persoon wil zich gehoord
voelen maar tegelijkertijd moet je
ook alle juridische informatie uit
zo’n gesprek zien te krijgen.” De
diensten van de rechtswinkel zijn
kosteloos. De studenten ontvangen
alleen een reiskostenvergoeding.
Zij worden bij het beantwoorden
van wat ingewikkelder vragen
ondersteund door hun docenten
en door medewerkers van twee
advocatenbureaus.
Voor meer informatie: kijk op
www.rechtswinkeldenbosch.nl
Via het contactformulier is het
mogelijk om alvast je vraag aan te
geven.
Wijkcentrum De Stolp:
tweede maandag en vierde
donderdag van de maand.
Van 19.00 tot 20.30 l
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Buurthuis Graafsewijk Noord
Adres: Lucas van Leijdenstraat 27
Ieder doet wat
zij of hij kan. De
lessen zijn gericht
op: het soepel
houden van de
gewrichten; de
coördinatie van
lichaam en geest;

Losse Weekendactiviteiten
Februari
Vrijdag
05 februari
Carnavalsdisco 15.00 – 17.00 uur
Vrijdag		
05 februari
Carnavalsopwérmer		
20.00 - 00.30 uur
Zaterdag
06 februari
Familiecarnaval 13.11 – 17.11 uur
Zaterdag
20 februari
Kinderbingo* 14.00 – 15.30 uur
Zaterdag
27 februari
Doedag*		
10.30 – 12.00 uur
Maart
Vrijdag
04 maart		
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 11 maart
Kinderdisco
18.30 – 20.00 uur
Zondag 13 maart
Rommelmarkt 11.00 – 15.00 uur
Woensdag
23 maart		
Paasknutselen Volw*		
20.00 – 22.00 uur
Zaterdag
26 maart		
Paasknutselen* 10.30 – 12.00 uur
April
Vrijdag
01 april		
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u

Zaterdag
02 april		
Sportdag* tijd nog onbekend
Vrijdag
08 april		
Kinderdisco
18.30 – 20.00 u
Zaterdag
23 april		
Oranjebal
20.00 – 00.30 u
Woensdag
27 april		
Koningsdag*
09.00 – 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
14.45u – 16.00u
Kinderknutselclub 5 t/m 12 jaar
Donderdag
18.00u – 19.00u
Kinderdansgroep 4 t/m 6 jaar

Activiteiten Park De Grevelingen en Park Eemwijk
Maandag

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

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
Sociëteit
14.15
Sociëteit
14.30uur

22 febr. & 21 mrt. & 25 apr.
& 23 mei		 Park Eemwijk
3 & 17 febr. 2 & 16 mrt.
6 & 27 april 		 Park de Grevelingen
27 jan. & 24 febr. & 23 mrt Park de Grevelingen
11 febr & 10 mrt. & 14 apr.		 Park Eemwijk
26 febr & 25 mrt & 22 apr		 Park de Grevelingen

Workshops 10.00 uur
		
		

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

Dinsdag

Vrijdag

Geheugengroep 		 Park de Grevelingen
Boccia 		 Park Eemwijk

Voor meer informatie betreffende de
activiteiten kunt u contact opnemen met:
Park de Grevelingen, Hetty Petit 0738229321 of Park Eemwijk 073-8228701,
Jacqueline Cornelissen 073-8228709.
Kijk voor actuele informatie over workshops en muziekactiviteiten op www.vanneynsel.nl l

Donderdag

19.00u – 20.00u

Tienerdansgroep vanaf 7 jaar
Voor meer informatie over één
van deze clubs kunt u contact
opnemen met de vrijwilligers van
Buurthuis Graafsewijk Noord op
tel: 073 – 612 47 68 (avonduren)
of kom gewoon eens een kijkje
nemen.
Meer Bewegen Voor Ouderen:
Maandag
13.00u – 14.00u Gym		
Maandag
14.00u – 15.00u Gym
Dinsdag
11.00u – 12.00u Yoga
Donderdag
09.30u – 10.30u Gym
Donderdag
10.30u – 11.30u Gym
Deze gym lessen worden op een
ontspannen manier aangeboden.

het reactievermogen; concentratieoefeningen belangrijk voor het
ADL (algemeen dagelijks leven).
Onder het motto: Wel proberen,
niet forceren. Mee te doen aan
de yogalessen houdt u lichaam
en geest wakker, gezond, fit en
ontspannen.
Tegemoetkoming in de kosten
In veel gevallen kunt u een deel
van uw contributiekosten terug
ontvangen via uw ziektekostenverzekering. Als uw inkomen
niet hoger is dan 110% van de
bijstandsnorm, komt u eventueel
in aanmerking voor bijzondere
bijstand. 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
Carnaval Buurthuis Graafsewijk
Noord

Vrijdag 05 februari:
Carnavalsdisco:
Gezellig vanuit school even carnaval vieren m.m.v. Discotheek El
Loco Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Vrijdag 05 februari:
Carnavalsopwérmer: Gezellige
avond voor jong en oud met diverse artiesten m.m.v. Discotheek
El Loco en CV Knoidum
Tijd: 20.00 – 00.30 uur
Zaterdag 06 februari:
Familiecarnaval. Een gezellige
middag voor het hele gezin met
o.a. diverse spelletjes voor de
kinderen, aparte kinderhoek en
smincken.
De muziek deze middag wordt
verzorgd door discotheek EL Loco.
Tijd: 13.11 – 17.11 uur
Rommelmarkt
Op zondag 13 maart a.s. organiseert Werkgroep Graafsewijk Noord
een rommelmarkt binnen. De rommelmarkt is van 11.00 – 15.00 uur.
De entree bedraagt 0.50 eurocent
vanaf 16 jaar. De opbrengst is voor
het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in de Graafsewijk Noord. l

Activiteiten Wijkcentrum 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)
13.00 uur Vrij kaarten
14.00 uur Bingo (w.p oost-actief)
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
13.00 uur bewegen voor ouderen
		
(Vivent)
13.30 uur Creatafel
		
(w.p.Oost-Actief)
14.00 uur Computerles
19.00uur Theorieles Auto
20.00 uur Harmonie
Glorieux & St. Catrien
WOENSDAG
09.15 uur Do-In Yoga

09.30 uur Samen wandelen
		
(w.p.Oost-Actief)
13.00 uur Vrijkaarten
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
20.00 uur Unio
DONDERDAG
13.00 uur Vrij kaarten
13.30 uur Smartlappenkoor
de Bossche Jankers
13.30 uur Naaiclub
(w.p.Oost-Actief)
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
17.00 uur Samen koken
(w.p.Oost-Actief)

19.30 uur Percussieband
20.00 C.V de Gieters
ZONDAG
11.00 uur
C.V de Vrolijke Vagebonden
Wijkpunt Oost-Actief organiseert activiteiten voor bewoners
in Aawijk-zuid. De Stolp biedt
mensen de gelegenheid elkaar te
ontmoeten en hun sociale netwerk
te verruimen. Zou u het leuk vinden een activiteit te ondernemen,
of heeft u ideeën die u verwezenlijkt zou willen 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 06-10803045l

Carnaval met Tie Dal Dee op Park Eemwijk
Tie Dal Dee is een enthousiaste amateur muziekgezelschap dat goede muziek brengt en waarbij gezelligheid
hoog in het vaandel staat. De vereniging bestaat momenteel uit ongeveer 20 muzikanten .
Terwijl Tie Dal Dee een gezellig deuntje speelt, kunt u gezellig aanschuiven voor een lekkere carnavalslunch in de
ontmoetingsruimte van Park Eemwijk, Eemweg 114 5215 HR ‘s- Hertogenbosch.
Zin om te komen luisteren naar de muziek van de carnavalsvereniging Tie Dal Dee en te lunchen?
De kosten zijn 10,00 euro voor lunch en muziek.
Meldt u aan bij de receptie van Park Eemwijk 073-8228700 of mail naar receptie.oh@vanneynsel.nl l
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Samen
gezond koken

Bij: Gerard en
Goof Wijnen

We zijn in een bijzonder huis en bij
bijzondere mensen achter de voordeur in de Kamperfoeliestraat. Gerard en Goof Wijnen, beiden 85 jaar
oud, zijn waarschijnlijk de oudste
inwoners van het Hinthamerpark. Ze
wonen al zestig jaar op deze plek en
zijn daarmee ook de langstwonende
bewoners van deze wijk.
door Maria Hornman

Z

e zijn gehecht aan het huis en
het Hinthamerpark. Gerard
heeft het huis zelf ontworpen.
Hun vier kinderen zijn hier geboren en vanaf 1961 zat in het voorste
gedeelte van het huis het architectenbureau van Gerard. Totdat de ruimte
te klein werd en hij verhuisde naar het
voormalige pakhuis en rijksmonument
‘De Twee Snoeken’in de Kruisstraat.
Vanaf 1977 kreeg het bureau eveneens de naam De Twee Snoeken. Het
bestaat nog steeds en is uitgegroeid
tot een landelijk gewaardeerd bureau.
Goof praat over de fijne sfeer in het
Hinthamerpark, de goede buren en
de betrokkenheid van medebewoners
bij lief en leed. ‘Het is hier een klein
dorpje’. Ze zijn laatst nog even binnengewipt bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die in ‘de tent’ gehouden
werd. Ze genieten van het jaarlijkse
feest voor de wijk op Koningsdag en

Adecvoordeur
hter

van het ijsbaantje voor hun deur, vol
met krabbelende kinderen, zodra het
gaat vriezen. Ze willen hier dan ook
niet weg. Alleen met ‘pieds d’evant’
(frans voor ‘dood je huis uitgedragen
worden’) zegt Gerard.
Bossche School
Het huis van Gerard en Goof is officieel een Bosch monument. Het
is een voorbeeld van de ‘Bossche
School’. Dit is een verzamelnaam voor
ideeën over architectuur, stedenbouw
en meubilair. De grondlegger was
architect Pater Hans van der Laan.
Deze deelde vanaf 1946 gedurende
vele jaren in het Kruithuis zijn ideeën
binnen een lesprogramma voor
architecten. Een groep architecten,
waar ook Gerard deel van uitmaakte,
raakte geïnspireerd en heeft de principes van deze stijl in hun ontwerpen

doorgevoerd. Tot de vele ontwerpen
van Gerard behoren onder andere het
Tolbrugcomplex in Den Bosch en het
Centrumplan in Deurne. Het gemeentehuis in Oirschot noemt hijzelf zijn
‘hoogtepunt’.
Creatief leven
De tuin achter het huis past mooi bij
de strakheid en soberheid van het
huis. Deze tuin is verrassend groot en
beslaat een deel van de ruimte tussen
de Kamperfoeliestraat en de Boterweg. Goof: “Oorspronkelijk waren
op deze plek garageboxen gepland.
Maar het was 1960 en mensen hadden weinig belangstelling voor een
garage. Toen konden wij de grond
kopen.” Evenals Gerard heeft Goof
een creatief leven achter de rug.
“We passen wat dat betreft goed bij
elkaar.” Ze heeft de kunstacademie
gedaan en bij het Textiel Museum in
Tilburg een weefopleiding gevolgd.
Ze heeft weeflessen gegeven en les in
textiele werkvormen aan de Artistieke
Schuit in Den Bosch. De voorloper van
de Muzerije. Ook heeft ze geschilderd.

Dank Dank Dank
l
e
W
je
S
Onder de naam ‘Dank je wel’biedt de wijkkrant wijkbewoners de gelegenheid aan om een taart te overhandigen aan iemand die dit verdient.
Lisa, een jonge bewoonster uit de Seringenstraat bakt deze bedanktaart.

door Marjolijn Thijssen

ultan en Jamil zijn enorm
belangrijk voor mij! Mijn
ouders zijn bij hen in goede
handen.”

Anoeskha woont met haar ouders
in de Otto Coppesstraat. Ze hebben
allebei dementie en Anouskha zorgt
voor hen. Haar moeder is bedlegerig.
Haar bed staat in de woonkamer.
“‘Een tijdje geleden kon mijn vader
mijn moeder nog in de gaten te houden, als ik even weg moest. Dat gaat
nu niet meer. Daardoor kan ik ze niet
meer alleen laten, maar ik wil toch
wel eens de deur uit kunnen. Voor de
boodschappen of om naar een verjaardag te gaan. Sultan en Jamil komen dan in huis en zorgen voor mijn
ouders. Ze zijn extra mantelzorger en
doen dit helemaal vrijwillig. Daar ben
ik ze erg dankbaar voor. Door hen kan
ik mijn ouders met een gerust hart
achter laten. Jamil en Sultan komen
uit Syrie en werkten daar beiden
als ambtenaar. Sinds anderhalf jaar
wonen zij in de Cederstraat, samen
met hun jongste zoon. Anoeskha: “Ik
ben bevriend met familie van Jamil
en Sultan. Toen Sultan en Jamil in

Den Bosch kwamen wonen, vroeg die
vriend of ik naar hen wilde omkijken.
Ze zouden achter het station wonen.
Toen ik met mijn auto achter het station stond en het adres in de Tom Tom
invoerde, stuurde die me terug naar
Oost! Bleken zij in onze wijk te wonen.
Dat was zo grappig! Sultan kan heel
goed met mijn moeder opschieten. Ze
begrijpen elkaar en dat is heel bijzonder. Mijn moeder komt uit Colombia
en door de dementie praat zij alleen
nog in de taal van haar kindertijd. Ik
ben altijd de tolk voor mijn moeder.
Bij Sultan is dat niet nodig. Ik zie aan
mijn moeder dat Sultan haar begrijpt.

Sultan gaat heel zorgzaam met haar
om. Als mijn vader hoort dat Jamil
komt, gaat hij meteen in de woonkamer zitten. Hij vindt het erg fijn als
Jamil er is. Mijn vader wil niet dat ik
hem scheer. Maar Jamil mag dat wel!
Hij zegt dan: “Kom, zal ik je scheren?”
Mijn vader vindt dat heerlijk! Jamil
scheert en knipt mijn vader nu regelmatig. “Jamil is als een zoon voor
mij”, zegt mijn vader. Zonder Jamil
en Sultan zou ik het als mantelzorger
heel moeilijk hebben. Ik ben erg blij
met hen en met onze vriendschap.
Jamil en Sultan verdienen een heel
groot ‘dank je wel’! “ l

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

je Wel

Georges Brassens
Lange tijd hebben ze afwisselend in
Zuid-Frankrijk gewoond en aan de
Kamperfoeliestraat. Definitief in het
Franse zuiden gaan wonen wilden
ze niet. Het Franse platteland bood
daarvoor te weinig culturele activiteiten en ze wilden hun leven in
Nederland niet opgeven. Terwijl Goof
me een voorbeeld van een van haar
weefwerken laat zien, haalt Gerard
een dik boek te voorschijn. Het bevat
de vertaling van alle 131 gedichten
en chansons van de in 1981 overleden
Franse zanger Georges Brassens. Gerard heeft 25 jaar aan deze vertaling
gewerkt. Het is een hele uitdaging om
een goede vertaling te maken, die
ook klopt met de melodie. Het boek
is in de Stadsbibliotheek te vinden.
Georges Brassens is in Frankrijk een
grote naam. Zijn teksten waren soms
provocerend en veroorzaakte de
nodige opschudding. Nu zijn ze lesmateriaal op Franse scholen en in veel
talen vertaald. Er is in Nederland niemand die op hem lijkt. Of het zou Jules de Corte moeten zijn, zegt Gerard.
Hij heeft de vertaalde chansons zelf
gezongen en ze zelfs op cd gezet. “Ik
ben ermee begonnen in een boerenschuur in Vlijmen en ermee geëindigd
in een klein theater in Parijs.”
Beschieting Hinthamerpark
Hun gezamenlijke leven begon in
1955 toen Goof en Gerard trouwden.
Ze woonden tegenover elkaar in
Hintham en “zo is het gekomen”.
Onvermijdelijk komt toch nog even de
oorlog 40-45 ter sprake. Ook al zegt
Goof: “Laten we het daar maar niet
over hebben.” Ze waren toen allebei
puber. Ze fietsten vanuit Hintham
naar school in de binnenstad, want
“dat moest toch gewoon doorgaan.”
Tijdens de bevrijding van Den Bosch
zagen ze al fietsend over de Graafseweg de granaten in de huizen van het
Hinthamerpark inslaan en de brokstukken rondvliegen. Gerard was een
keer samen met zijn broer onderweg
om medicijnen op te halen voor
huisarts Koppens uit Hintham, die een
apotheek aan huis had. Juist op dat
moment begonnen de beschietingen
op het Hinthamerpark. Zijn broer ging
schuilen. Gerard niet. Verderop raakte
een granaat twee mensen, die hij zag
vallen. Even later stond een kapelaan
over hen heen gebogen. Dodelijk
ongerust over zijn broer en zodanig
geschokt dat hij niets kon uitbrengen,
raakte hij uiteindelijk veilig thuis.
Zijn broer gelukkig ook. Schuilend
in de kelder hebben ze de bevrijding
afgewacht.
Inmiddels is hun bestaan een stuk
rustiger geworden. Vanuit de keuken
geurt de soep die Goof aan het maken
is. Ze hebben zoveel meer te vertellen
dan in dit stukje past.
Gerard en Goof kunnen terugkijken
op een rijk leven. l

In samenwerking met gezondheidscentrum Samen Beter, GGD
Hart voor Brabant, Divers en
thuiszorgorganisatie Vivent is
onlangs de cursus “Gezond koken voor ouderen” gestart. Een
groep ouderen gaat samen met
vrijwilliger Jan Wijers en voedingscoach Marion Zandvoort
in acht bijeenkomsten gezond
koken en daarna aan tafel om
deze maaltijd gezellig met elkaar
op te eten.

W

anneer je alleen bent
is het niet gezellig
om alleen voor jezelf
een te koken, zeker
niet wanneer je gewend was om
dat altijd samen te doen. Het gevolg kan zijn dat je eenzijdig gaat
koken, kant-en- klaar eten koopt
of helemaal niet meer kookt.
Om toch een gezonde maaltijd te
koken én samen met anderen een
gezellige avond te hebben, is de
kookcursus ‘Samen gezond koken
voor ouderen’ georganiseerd.

Begin 2016 gaat een nieuwe cursus
van start in Ontmoetingscentrum
Oost aan de van Broekhovenlaan.
U bent van harte welkom!!

Voor informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met
Rika van de Water
GGD Hart voor Brabant
T: 088-3686304
E: r.vd.water@ggdhvb.nl l

