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Wijkkrant Oost
door: Geertje Jansen, Albert van de 
Most en Marjolein Thijssen

e Patio, wie kent dit pand 
niet? Sinds jaren vind je 
hier het ‘groene hart’ van 
Oost. Gevormd door het 

woonwerkpand de Patio, de Graafse 
Hof en de Graafse Akker. Veel buurt-
bewoners zijn wel eens een keer 
door de mooie poort aan het par-
keerterrein achter het Mgr.van Roos-
malenplein naar binnen gegaan. 
Om zomaar een kijkje te nemen, een 
courgette te oogsten, op de akker 
mee te helpen of aan te schuiven bij 
het jaarlijkse Lange Tafeldiner. Toch 
wordt dit initiatief bedreigd door 
sluiting. Hoe zit dat?

VAn LeeGSTAAnd PAnd TOT 
cenTRuM VOL AcTiViTeiT
Elf jaar geleden zocht een groep stu-
derende jongeren, waaronder Sophie 
Gruiters en Albert van de Most, naar 
woonruimte. Ze konden gebruik ma-
ken van De Patio, dat toen al een jaar 
leeg stond. Plannen om het winkelcen-
trum aan het Mgr van Roosmalenplein 
te herstructureren gingen namelijk 
niet door. In overleg met Woning-
bouwvereniging Zayaz, de eigenaar 
van De Patio, werd een mondelinge 
gebruikersovereenkomst gesloten. 
Het pand kreeg een fikse opknapbeurt 
en de bijbehorende tuin werd zeven 
jaar geleden door de bewoners onder 
de naam De Graafse Hof opengesteld 
als de eerste Bossche buurtmoestuin. 
Deze tuin werd later uitgebreid met de 

aangrenzende Graafse Akker. De acti-
viteiten rondom de Graafse Hof en de 
Graafse Akker zijn nu ondergebracht 
in de stichting Transfarmers, met als 
drijvende krachten Sophie Gruiters 
en Albert van de Most. De stichting 
Transfarmers denkt en werkt mee om 
meer groene projecten in den Bosch 
van de grond te tillen. Naast hun werk 
voor de stichting Transfarmers werken 
de huidige bewoners als: fotograaf, 
dj, tuinder en boomverzorger. De Patio 
zelf biedt ruimte aan kunstenaars. Hier 
zijn onder andere kunstwerken voor de 
Bossche Parade in elkaar gezet.

dReiGende OnTRuiMinG 
De bewoners van De Patio kregen on-
langs een brief van woningbouwver-
eniging Zayaz, dat zij per direct het 
pand moest verlaten. Het zou onveilig 
zijn. Sophie Gruijters: “We werden 
hier zeer onaangenaam door verrast. 
We zijn namelijk al meer dan een jaar 
met Zayaz in overleg over de toe-
komst van het pand. We zouden het 
pand graag huren of kopen en dan nu 
opeens deze brief. Dit zou een abrupt 
einde betekenen van dit succesvolle 
wijkinitiatief. We hebben meteen via 
internet wijkbewoners gevraagd een 
petitie te ondertekenen om te protes-

teren tegen deze handelswijze. Dat 
heeft nu al meer dan duizend steun-
betuigingen opgeleverd. Buurtbewo-
ners komen bomen planten want dat 
deze plek weg zou gaan dat kunnen 
ze zich niet voorstellen!”

en nu? 
Volgens de bewoners is De Patio 
gemakkelijk brandveilig te maken. Ze 
zijn bereid hierin te investeren. Het 
probleem is zij geen inzage krijgen 
in het rapport van Zayaz. Dan weet 
je ook niet wat er veranderd moet 
worden om het pand brandveilig te 
maken. Daarom hebben zij zélf met 
hulp van een adviesbureau de onvei-
lige situaties bekeken en aanpassin-
gen gedaan. Het wachten is nu op een 
reactie van Zayaz. Sophie Gruijters: 
“We hopen dat we hier kunnen blijven 
wonen en werken. We hebben laten 
zien wat we samen met buurtbewo-
ners kunnen creëren door hier zowel 
te wonen als te werken. Het is een zeer 
levendige plek, die ruimte biedt voor 
nieuwe ideeën en experimenten. Er 
is behoefte aan gezamenlijke activi-
teiten zoals de onze. We willen deze 

plek samen met buurtbewoners graag 
verder ontwikkelen zodat er nòg meer 
mensen mee kunnen doen en kunnen 
genieten van een sociale groene plek 
in de wijk. Wij willen graag met Zayaz 
nadenken hoe dit te realiseren is. 
Daarvoor moet Zayaz wel met ons in 
gesprek blijven.” 
Ondertussen gaan de activiteiten 
gewoon door. De aardappels zijn 
gepoot, de eerste sla is gezaaid en 
elke woensdag leren de kinderen uit 
de buurt hoe ze hun eigen groente 
kunnen kweken.
 
Wil je meer weten of in gesprek met 
de bewoners van de Patio? Kom op 
maandag, dinsdag, woensdag of 
zaterdagochtend naar de Graafse Hof. 
Albert en Sophie zijn daar aanwezig 
en vertellen je graag meer.  Spreek je 
steun uit via de online petitie en on-
derteken deze op: http://bit.ly/Graaf-
seAkker of http://www.petities24.
com/signatures/geen ontruiming van 
de patio en graafsehof/ l

Webredacteur 
gezocht

nder de naam Wijk 
Website Oost zijn we 
als redactie van deze 
wijkkrant bezig om een 
nieuwe website in te 

richten. Deze website zal zowel 
de oude website van het inmid-
dels opgeheven Wijkplatform Oost 
vervangen als de huidige website 
van Wijkkrant Oost. De papieren 
wijkkrant blijft vanzelfsprekend 
bestaan. Het is de bedoeling dat 
website en krant elkaar gaan 
aanvullen. Een website biedt 
meer mogelijkheden om actueel 
nieuws en actuele activiteiten op 
te nemen. We zijn voor deze web-
site dringend op zoek naar een 
webredacteur, die enkele uren per 
week aan dit werk kan besteden. 
De nieuwe webredacteur gaat deel 
uitmaken van de redactie van 
Wijkkrant Oost

Belangstelling? Stuur een mail 
naar redactie@wijkkrant.nl en 
wij nemen contact met je op. l

Evt Ingezonden 
6ededeling 8

Achter de voordeur bij Jose 
van Bergen-Henegouwen
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Kinderen 
maken 
boekje met bespaartips

3
Wilma van der Aalst 
vertrekt als wijkwerker

6
Belevingstuin bij 
Park eemwijk

2
Al meer dan 200 
seniorenhonden geplaatst

Blijft het ‘Groene Hart’ 
van Oost behouden? 

Wat vind je op de 
Graafse Hof en de 
Graafse Akker?

ij de De Graafse Hof kan 
elke bewoner van Oost zelf 
een klein tuintje onder-
houden. Het is een plek 

waar iedereen zo binnen kan 
lopen of een praatje kan maken. Er 
worden workshops georganiseerd, 
kinderactiviteiten op touw gezet, 
groente en fruit ingemaakt en 
kippen gevoerd. De Graafse Akker 
( één hectare groot) heeft ruim 
100 leden. Dit zijn de zogenaamde 
Makkers. Deze Makkers verbouwen 
op grotere schaal groenten en 
fruit. Ook vind je hier een blote-
voetenpad, een labyrint en een 
logeerplek voor kerstbomen. l
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ijf Bossche filmmakers 
maakten een documentaire 
over zes inspirerende initi-
atieven van Bosschenaren.  

De Graafse Akker is er één van. Op 
zondag 10 april om 13.30 uur wordt 
‘Maak je stad’ gelanceerd op de zes 
locaties waar gefilmd is.  Dus ook op 
de Graafse Akker.  Belangstellenden 
zijn van harte welkom. De filmmakers 
willen met deze documentaire laten 
zien hoeveel prachtige en krach-
tige dingen er in ’s-Hertogenbosch 

gebeuren. De portretten zijn een 
inspiratiebron voor anderen die ook 
in actie willen komen. 

Op www.maakjestad.nu vind je meer 
achtergrondinformatie over alle zes 
de initiatieven en locaties. l

Portret van de Graafse Akker 
in documentaire

‘MAAK Je STAd’ : ALBeRT VAn de MOST en SOPHie GRuiTeRS

V
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Vragen in 
gemeenteraad
n de gemeenteraad zijn er in-
middels vragen gesteld. De ge-
meente was niet op de hoogte 
van de brief van Zayaz. Dit 

wekte verbazing omdat het project 
lang met medewerking van Zayaz 
heeft gelopen. Ook de gemeente 
heeft er in geïnvesteerd. Omdat de 
handelswijze van Zayaz volgens de 
Bossche Groenen niet in de normale 
gang van zaken past, heeft deze 
partij enkele vragen aan het college 
van B&W gesteld. Zij verwachten 
dat het college achter de Stichting 
Transfarmers gaat staan. l
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Schoonmaakactie 
Graafsewijk noord: 
doe mee!

Op zaterdag 23 april a.s. 
organiseert de Buurt-
tafel Graafsewijk noord, 
in samenwerking met de 

gemeente, Huurdersvereniging 
’t Vinkenkampke en Werkgroep 
Graafsewijk noord, opnieuw een  
schoonmaakactie voor de hele wijk.

e schoonmaakactie start om 10.00 uur 
in Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas 
van Leydenstraat 27 en duurt tot 
ongeveer 13.30 uur.
We doen een oproep aan alle buurt-
bewoners om mee te komen helpen. 
Laat zien dat je jezelf betrokken voelt 
bij een schone wijk. Samen op pad 
met hetzelfde doel is ook nog eens  
gezellig en geeft voldoening. Na 
afloop kijk je met een positieve blik 
naar je eigen wijk, je eigen straatje. 
Hoe schoon kan het zijn en dat in een 
paar uur. 
Iedereen is van harte welkom, jong 
en oud. Juist kinderen mogen mee 
opruimen, zij het onder begeleiding. 
U hoeft zich niet aan te melden, u 
kunt zo binnenlopen, de koffie staat 
klaar.

Wilt u meer informatie over de 
schoonmaakactie, dan kunt u een 
e-mail sturen naar het secretari-
aat van de Buurttafel Graafsewijk 
Noord: buurttafelgraafsewijknoord@
gmail.com of telefonisch contact 
opnemen:  06 – 16475315 l
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deze krant bevat regelmatig 
gemeentelijk nieuws. 
daarom wordt deze huis aan 
huis bezorgd ook bij adressen 
met een ‘nee-nee’ sticker.

Buddy’s gevraagd
Stichting Vivent gaat samenwerken 
met Buddyhulp. Deze organisatie 
wordt verantwoordelijk voor de wer-
ving, opleiding en begeleiding van 
vrijwillige buddy’s. 
De buddy’s van Buddyhulp werken 
nauw samen met de zorgprofessio-
nals van Vivent. Buddy’s bieden een 
aanvulling op deze professionele zorg. 
Mensen met een ernstige, chronische 
en/of levensbedreigende ziekte zoals 
kanker en aids, ex-gedetineerden, 
ex-psychiatrische patiënten, ex-
verslaafden en thuiswonende eenzame 
mensen kunnen kosteloos een beroep 
op buddyhulp doen. Mensen die 
ervoor kiezen om Buddy te worden zijn 
echte mensenmensen. Ze zijn solidair, 
integer, oordelen niet snel en staan 
open voor de leefwereld van hun cli-
ent. Een buddy luister goed, verplaatst 
zich in anderen en biedt praktische en 
emotionele steun. Dit alles samen met 
de professionele zorg. 

Benieuwd of jij geschikt bent? Of wil 
je meer informatie? 
Kijk dan op www.buddyhulp.nl of 
bel 06-270 68 744. l

Vacatures Vrijwilligers 
Park eemwijk en 
Park de Grevelingen

MOeSTuin en VRiJWiLLiGeR 
PARK eeMWiJK
De moestuin, die later dit jaar een 
plaats gaat krijgen in de belevings-
tuin ligt er nu nog kaal bij. Wie kan 
ons helpen, om samen met onze 
dementerende bewoners bij de 
groene activiteiten de bietjes te laten 
groeien. Bij voorkeur de maandag-
middag.

BinGO en TWee VRiJWiLLiGeRS PARK 
eeMWiJK en GReVeLinGen
Vindt u het leuk om de cijfers duide-
lijk op te noemen, cadeautjes in te 
kopen en zelfstandig te draaien en 
heeft u ook affiniteit met onze doel-
groep dementerende ouderen, dan 
zijn wij op zoek naar u! 

De bingo is maandelijks op de vierde 
donderdag van de maand. Ook de 
Grevelingen zoekt een zelfstandige 
vrijwilliger die de cijfers opnoemt en 
het geld int.

BRAncARdieR PARK eeMWiJK en 
GReVeLinGen
Voor het halen en brengen van bewo-
ners naar de verschillende activiteiten 
is de Grevelingen op zoek naar een 
brancardier. Op Park Eemwijk zijn ze 
op zoek naar een brancardier voor de 
maandag en woensdagochtend om 
de cliënten van de revalidatie afde-
ling naar de therapie te brengen en 
weer terug.

OndeRSTeuninG KLeinScHALiG 
WOnen deMenTie GReVeLinGen  
Op de groepswoning samen een spel-

letje doen, samen tafels dekken en 
een wandeling maken. Het zijn kleine 
dingen die een groot verschil maken. 
Hebt u een moment over in de week, 
een ochtend, een middag of een 
avond dan maken we graag kennis 
met u.

GRAnd cAfé MedeWeRKeR PARK eeM-
WiJK en GReVeLinGen
Voor beide locaties zijn we op zoek 
naar medewerkers in het Grand 
Café. Grevelingen vooral tussen 
16.00 – 18.30 en voor Park Eemwijk op 
donderdagavond en in het weekend 

tussen 18.00 uur – 21.00 uur Heeft u 
een avondje tijd om bij ons de bar te 
bemannen? 

duO fieTS PARK eeMWiJK
Houdt u van fietsen? Onze demente-
rende bewoners vinden het fijn om 
met de duo fiets bijvoorbeeld een 
rondje Oosterplas te fietsen. U kunt 
uw eigen tijd inplannen of daar een 
vaste tijd voor kiezen.

Aan de Buurttafel Graafsewijk noord 
mogen bewoners aanschuiven en 
meepraten over zaken, gebeur-
tenissen, nieuwe initiatieven, 
aandachtspunten die betrekking 
hebben op de Graafsewijk noord. 
de Buurttafel zet zich in voor een 
goed woonklimaat en leefbaarheid 
in de wijk.

ns motto is ‘Samen zorgen 
wij voor beter’. Wij gaan 
voor een goede samen-
werking met gemeente, 

wijkmanager, wijkagent en instan-
ties. Daarnaast hebben we aandacht 
voor het geven en nemen van eigen 
verantwoordelijkheid, zowel voor de 
overheid als voor de burger.
Het jaar 2015 hebben wij positief en 
succesvol afgesloten. We hebben 
samen met de gemeente, huurders-
vereniging ’t Vinkenkampke en 
Werkgroep Graafsewijk Noord  een 
schoonmaakactie in onze wijk gehou-

den. Enkele leden van de Buurttafel 
zijn de wijk ingegaan en hebben een 
overzicht gemaakt van gebreken en 
oneffenheden in onze buurt. We heb-
ben een lijst gemaakt van noodzake-
lijke verbeterpunten en deze aan de 
gemeente voorgelegd. De lijst bevatte 
onder meer: losliggende trottoirte-
gels, verzakt trottoir, onvoldoende 
afvalbakken, openbare verlichting 
en ondergrondse containers. De 
gemeente heeft een aantal van deze 
knelpunten opgelost. Niet iedere 
wens kon ingewilligd worden, maar 
wat rest blijft onze aandacht houden.
Daarnaast hebben wij de herinrich-
ting van de parallelweg van de Van 
Grobbendoncklaan nauwlettend 
gevolgd. We hebben het ontbreken 
van de voetgangersoversteek op de 
parallelweg schuin tegenover het 
tankstation van Esso en bij de bus-
halte aan de Van Grobbendoncklaan 
aan de gemeente gemeld. De over-
steek ligt er nog niet, die is dus nog 

in behandeling.
Tot slot volgen 
we aandachtig 
de plannen voor 
vijf leegstaande 
panden in onze 
wijk. Allereerst 
Lucas van Leydenstraat 31 (de school 
waar tijdelijk het Ds. Piersoncollege in 
is gehuisvest en nu is verhuurd).
Voormalige kleuterschool Lucas van 
Leydenstraat 59 (verkocht en nu in de 
verbouw). H.H. Hartenkerk. Nog on-
bekend welke bestemming dit pand 
gaat krijgen. Kinderdagverblijf “Het 
Sprookjesbos”, Lucas van Leyden-
straat 25. Ook hiervan is de bestem-
ming nog onbekend.
Het pand Van Grobbendoncklaan 65. 
Hierin komen appartementen. Men 
is op dit moment druk bezig met de 
verbouw van het pand.

Beste buurtbewoners, het boven-
staande laat zien dat in Graafsewijk 
Noord heel wat activiteit valt te be-
speuren. Hebt u ook een aandachts-
punt te melden, laat ons dit weten. 
Mail dit naar het secretariaat: buurt-
tafelgraafsewijknoord@gmail.com
Hebt u interesse om een vergadering 
van de Buurttafel Graafsewijk Noord 
bij te wonen? Stuur dan een mail 
naar het secretariaat. U hoort dan van 
ons de datum van de eerstvolgende 
vergadering. l
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et het komen van de 
lente staan er weer 
allerlei aantrekkelijke 
activiteiten op het pro-

gramma. Het schaapscheren op 8 
mei bijvoorbeeld, belooft weer een 
gezellig festijn te worden.

Daarnaast bakken we iedere 
woensdagmiddag  van 14.00 tot 
16.00 uur pannenkoeken en serve-
ren we elke donderdag om 17 uur 
een driegangen menu voor 4,50 
euro. U kunt zich tot woensdag-
ochtend hiervoor opgeven. 

Ook kunt u bij ons uw feestje 
geven voor groot en klein. Kijk op 
onze website voor meer informa-
tie. Graag tot ziens op kinderboer-
derij / zorgboerderij Oosterhoeve,
IJsselsingel 1, tel. 0623910121, 
www.stichting-oosterhoeve.nl l

nieuws van de Oosterhoeve

M

nieuws van Buurttafel Graafsewijk noord

O

Al ruim 200 seniorenhonden 
geplaatst door dierentehuis 
’s-Hertogenbosch

inds 2011 vangt het Dierente-
huis, in samenwerking met de 
Koninklijke Hondenbescher-
ming, oudere honden op. In 

2013 vierden we de 100ste
geplaatste hond en nu hebben we al 
ruim 200 seniorenhonden gekop-
peld aan een nieuw baasje. In de 
meeste dierenasielen zijn honden 
ouder dan zeven jaar niet welkom. 
Men acht de kans op het vinden 
van een nieuwe baas erg klein met 
als gevolg dat deze dieren de rest 
van hun leven in het asiel moeten 
verblijven. Naast het welzijn van de 
dieren, vormen de hoge verzor

gingskosten ook een reden om een 
seniorhond niet te huisvesten. Denk 
daarbij aan de kosten voor speciaal 
voer, medicatie en het bezoek aan 
een dierenarts. De afgelopen vijf 
jaar is echter gebleken dat onze 
senioren in trek zijn. Mensen komen 
van heinde en verre en kiezen 
bewust voor de adoptie van een 
oudere hond. Een oudere hond heeft 
vaak als voordeel maar één baasje te 
hebben gehad. Daardoor zijn deze 
honden vaak  sociaal en gemak-
kelijk in de omgang met mensen en 
andere dieren.
Meer informatie over het project De 
oude kwispelaar (Seniorenhuis) en 
het Dierentehuis kunt u terugvin-
den op onze website: 
www.dierentehuisdenbosch.nl

Spikey zoekt een baasje
Spikey is een knappe Beagle van 
bijna 14 jaar oud. Hij verblijft al ruim 
een jaar bij ons in het Dierentehuis 
en dat is iets wat wij niet helemaal 
snappen. Hij is een heel vriendelijk 
en lief hondje met een zachtaardig 
karakter. 
Spikey is al een heer op leeftijd 
en hierdoor gebeuren wel eens 
ongelukjes in huis. Maar zijn vrolijke 
karakter en clowneske trekjes maken 
dit alles weer helemaal goed. Voor 
Spikey zijn we op zoek naar mensen 
die alle tijd hebben om hem een 
gouden mandje te geven. l 

de oude kwispelaar

S

BiOScOOP PARK GReVeLinGen
Maandelijks een aansprekende film 
draaien voor de bewoners van Park 
de Grevelingen.
Misschien hebt u wel tijd om iets 
voor onze bewoners te doen, maar 
staat de vacature voor u er niet 
tussen.Neem dan contact op met 
coördinator vrijwilligers 

Marie- Louise Sanders  Park de Gre-
velingen m.sanders@vanneynsel.nl  
073- 8228321 of  Jacqueline Cornelis-
sen j.cornelissen@vanneynsel.nl 
073-8228709 of 06-11434819 l
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ieder jaar wordt op 8 maart de in-
ternationale Vrouwendag gevierd. 
Op deze dag wordt  stilgestaan bij 
de rechten van vrouwen. Het is ech-
ter ook een dag waarbij vrouwen in 
een ongedwongen sfeer bij elkaar 
komen. Souad Lakahal geeft al jaren 
les in bewegen op muziek aan vijf 
verschillende groepen vrouwen van 
diverse nationaliteiten. 

llerlei dansstijlen worden 
daarbij gecombineerd op 
overwegend Latijns-Ameri-
kaanse muziek. Souad wilde 

ter gelegenheid van Internationale 
Vrouwendag aan al haar groepen ge-
zamenlijk les geven met als afsluiting 
een feestelijk samenzijn. 

Deze feestelijke zumbaparty wilde 
Souad het liefst in Oost laten plaats-
vinden, omdat zij hier woont en ook 
de meeste lessen geeft. Helaas bleek 
er voor deze avond geen ruimte 
beschikbaar te zijn maar kon ze wel 
terecht in de sportzaal van BBS Wes-
terbreedte in West. Het organiseren 
van dit evenement bezorgde Souad 
heel wat voorbereidend werk. Maar 
de organisatie kwam helemaal rond 

met hulp van vrijwilligers, S-Sport 
en de GGD. Op de avond van 8 maart 
kwamen meer dan 80 vrouwen van 
allerlei leeftijden naar de sporthal 
op West voor deze party. Op Souads 
verzoek waren ze allemaal in roze en 
zwart gekleed en ook de zaal was in 
deze kleuren versierd. 
Onder leiding van Souad spanden 
alle vrouwen zich in om een prachtige 
gezamenlijke dans te maken op de 

maat van opzwepende muziek. 
Na ruim een uur dansen ging het feest 
verder in de aula van de BBS de Wes-
terbreedte. Veel gepraat en gelach, 
drankjes en hapjes en binnen de kort-
ste keren waren er weer veel vrouwen 
aan het dansen. De droom van Souad 
om vrouwen, afkomstig vanuit allerlei 
culturen, gezamenlijk aan het dansen 
te krijgen werd werkelijkheid. l

“Mam, waarom zit er geen fruit in 
de fruithagel?” vroeg een leerling 
laatst aan haar moeder. die vertelde 
me dat haar dochter tegenwoordig 
alle etiketten van het broodbeleg 
leest. en dat is precies wat we wil-
len bereiken met de cursus ‘Kinder-
koken’ op basisscholen!

ls gezondheidsvoorlichter 
bij de GGD geef ik vooral 
voorlichting aan niet-
westerse allochtonen, zoals 

Turken, Marokkanen en Somaliërs. Die 
voorlichting gaat vaak over gezonde 
voeding, maar ook over diabetes, 
bronchitis, stress, opvoeden en 

omgaan met pubers. Soms ga ik met 
de jeugdarts mee op huisbezoek voor 
opvoedondersteuning. Omdat ik zelf 
Turkse ben, kan ik helpen bij cultuur- 
of taalproblemen.

SuiKeROOM 
In mijn functie is het belangrijker 
om te weten hoe de buitenlandse 
cultuur in elkaar steekt. Omdat ik 
alles weet over de Turkse keuken, kan 
ik de juiste voorbeelden geven van 
gezonde voeding. Gezondheidspro-
blemen hebben soms een culturele 
achtergrond. Zo heeft obesitas vaak 
te maken met het stellen van grenzen; 
De Turkse cultuur kent geen zak-
geld, maar het is wel gebruikelijk om 
goed voor elkaar te zorgen. Kinderen 
krijgen daarom regelmatig van hun 
familieleden geld toegestopt voor wat 
lekkers. Daar heb ik het dan over met 
de ouders.

PROeVen MeT Je ORen
Ik geef heel graag de cursus ‘Kinder-
koken’ voor groep 6, 7 of 8. Samen 
met drie vrijwilligers probeer ik de 
leerlingen te verleiden tot gezond 

eten. Dit doen we door samen te ont-
dekken hoe lekker en gezond koken 
kan zijn. Ik zeg altijd: “Eten leer je 
door te proeven.” Daarom mogen de 
kinderen alle smaken uitproberen, 
van zoet, zuur, zout tot bitter. En 
daarbij gebruiken we alle zintuigen 
om smaak te ervaren. Want hoe voelt 
ananas met een blinddoek om? En 
hoe klinkt het verschil tussen rijst 
en zout? Deze manier van lesgeven 
vinden ze leuk, het is meedoen en 
ervaren.

OOK Je SMAAK GROeiT
Vaak zeggen kinderen “nee, dat 
lust ik niet.” Mijn antwoord is dan: 
“Zeg niet meteen nee. Je groeit in de 

lengte, maar ook in je smaak. Blijf 
altijd opnieuw proeven, je mond 
went er aan.” Vaak helpt het ook om 
voeding in een andere vorm aan te 
bieden. Sommige kinderen lusten 
bijvoorbeeld geen banaan, maar als 
ze zelf een fruit smoothie met banaan 
mogen maken in de blender, willen 
ze het wel proeven. En dan vragen ze 
zelfs om een tweede beker!

KOSJeR en HALAL
Naast gezonde eetpatronen en trakta-
ties, leren we kinderen over verschil-
lende eetculturen. We leggen uit dat 
sommige mensen op basis van religie 
bepaalde ingrediënten niet eten. Zo’n 
gesprek voeren we interactief, elk 

kind krijgt een beurt om te spreken.  
Op die manier voelen kinderen zich 
gezien en leer je ze begrip op te bren-
gen voor elkaar.
Zowel kinderen als ouders reageren 
positief op het Kinderkoken. Van ou-
ders hoor ik regelmatig dat kinderen 
thuis veel meer proeven, de houd-
baarheidsdatum bekijken en de lijst 
met ingrediënten lezen
Perihan Candas, Gezondheidsvoor-
lichter GGD Hart voor Brabant 
email p.candas@ggdhvb.nl. l

ilma van der Aalst ver-
trekt, Jorri Roosen volgt 
haar op. Wilma van der 
Aalst van Divers is voor 
veel wijkbewoners een 

vertrouwd gezicht. 
Zij werkt al zeven jaar als wijkwerker 
in Oost. Aan die taak komt binnenkort 
een eind. Wilma gaat zich binnen 
Divers bezighouden met het ontwik-
kelen van collectieve dagbesteding 
op verschillende plekken in de stad. 
Ze blijft echter in Oost aan het werk 
als coördinator van de BBS aan de Aa 
en als projectleider van het Armoede-
project DOE MEE!  Ze geeft zélf aan de 
afgelopen zeven jaar met veel plezier 
in Oost gewerkt te hebben. Wilma 
gaat er van uit dat haar opvolger met 
evenveel plezier hier zal werken.

Die opvolger is Jorri Roosen. Hij woont 
in Tilburg en heeft zijn opleiding 

Cultureel Maatschappelijk Werk 
(specialisatie wijkwerk), in Eindhoven 
gevolgd. In deze stad heeft hij prak-
tijkervaring opgedaan met wijkwerk 
door stages en ziektevervanging. In 
Tilburg heeft hij onderzoek gedaan 
naar hoe de sociale samenhang in de 
buurt verbeterd kan worden. 
Daarvoor organiseerde hij activiteiten 
met als doel mensen met elkaar te 
verbinden. Jorri kwam in Den Bosch 
terecht bij de Graafse Akker, waar hij 
een project voor ondersteuning aan 
startende professionals uitgevoerde. 
Daar kreeg hij de vacature voor twin-

tig uur wijkwerk in Oost onder ogen, 
solliciteerde en werd aangenomen. 
Jorri is samen met collega’s Tine 
Berkers en Karima Khtoura verant-
woordelijk voor het wijkwerk in Oost 
en Hintham. 

Ieder heeft zijn eigen gebied maar ze 
werken in nauw overleg met elkaar. 
Voorheen kende het welzijnswerk ver-
schillende disciplines zoals jongeren-, 
kinder- en ouderwerk. Nu is een wijk-
werker een generalist. Dit betekent 
dat zij voor verschillende doelgroe-
pen inzetbaar zijn. De essentie van 

zijn werk is volgens Jorri: mensen 
ondersteunen in hun eigen kracht, 
zodat ze verder komen in hun eigen 
ontwikkeling. Hij hoopt met bewoners 
die eigen ideeën hebben aan de slag 
te gaan en wil allerlei activiteiten 
gaan ontwikkelen. 

Jorri werkt sinds 14 maart in Oost en is 
bezig de wijk beter te leren kennen, 
contacten te leggen en gesprekken te 
voeren met wijkbewoners. 
Daarbij kan hij rekenen op de hulp 
van zijn ervaren collega’s Tine en Ka-
rima. Hij hoopt dat wijkbewoners hem 

weten te vinden en dat er een vrucht-
bare samenwerking gaat ontstaan. 
Hij heeft er zin in. 

WiLT u cOnTAcT MeT JORRi Of MeT 
een VAn de AndeRe WiJKWeRKeRS:
Jorri Roosen j.roosen@divers.nl  
0611869597
Tine Berkers t.berkers@divers.nl 
0611869593
Karima Khtoura k.khtoura@divers.nl 
0646752856 l

fruithagel zonder fruit

Wisseling van 
wijkwerkers

W

Vrolijke bijeenkomst op internationale Vrouwendag
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WiLMA VAn deR AALST KARiMA KHTOuRAJORRi ROOSen Tine BeRKeRS



TRefBALTOeRnOOi
Woensdag 24 februari was er voor 
het eerst het trefbaltoernooi in het 
Sportiom. Meer dan 200 kinderen uit 
groep 8 van basisscholen Oberon, het 
Rondeel, de Aquamarijn, de Kame-
leon, de Driestroom, de Vlindertuin 
en het IJzeren kind deden mee. De 
kinderen streden in 16 teams om de 
winst van het toernooi. Van 09.00 tot 
12.00 is er fanatiek trefbal gespeeld. 
Na een super spannende finale kre-
gen alle kinderen een appel van de 
GGD, voor de winnaars van team Peru 
was er nog een leuke gadget. Het was 
weer een leuke sportieve ochtend, wij 
kijken alweer uit naar het volgende 
toernooi!

STReeTTenniS
Alle gymdocenten hebben tijdens 
de gymlessen streettennis gegeven. 
Op woensdag 9 en 16 maart gaf TV 
Oosterplas twee naschoolse lessen 
streettennis. Één les in gymzaal de 
Rijnstraat en één les bij de Tennisver-
eniging Oosterplas. 
Mocht je interesse hebben in een be-
ginnerscursus? Dit is de aanbieding: 
10 lessen voor 25 euro.

nATiOnALe SPORTWeeK
De Gezondheidsweek van 11 tot en 
met 15 april staat in het teken van 
sporten, bewegen en gezondheid. 
De scholen bieden deze week allerlei 
leuke sportieve activiteiten aan waar 

de kinderen aan mee kunnen doen. 
Want bewegen is leuk en bovendien 
goed voor je! De Koningsspelen zijn 
één week later op vrijdag 22 april.

ScHOOLGOLf
Leerlingen van basisschool Oberon 
hebben in de gymles gegolfd. 
Vanuit Golfclub ‘Bois-le-Duc’ worden 
de lessen gegeven. 
Mocht je interesse hebben; kijk op: 
www.gcboisleduc.nl/ VeSTinGLOOP
Op zondag 29 mei vindt de Vesting-

loop plaats in de binnenstad van 
Den Bosch. Wie doet er mee met de 
Vestingloop? Wie durft het aan?
De één kilometer lange Kidsrun is 
een leuk onderdeel om aan mee te 
doen. De kinderen krijgen een leuke 
warming-up, lopen de wedstrijd en 
ontvangen allemaal een medaille. 
De kidsrun start op 12.00 uur in de 
Vughterstraat!  Aanmelden kan via: 
https://inschrijven.nl/idealformulier?
id=2016052900878&ag=j&tl=nl. l 
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Vier jaar geleden zijn we in ’s Herto-
genbosch, op BBS aan de Aa, gestart 
met het gezonde leefstijl project 
BeWeTen. dit staat voor Bewegen-
Weten-eten. Het is een programma 
dat allerlei verschillende activiteiten 
op het terrein van gezonde leefstijl 
met elkaar verbindt en versterkt. 
de activiteiten in het kader van dit 
project worden onder meer uitge-
voerd in samenwerking met ’S PORT, 
de basisscholen, divers en GGd.

u blijkt dat het project tot 
resultaat leidt. Het aantal 
kinderen met overgewicht is 
gedaald met 21% en het aantal 

kinderen met obesitas met 5%. Er zijn 

verschillen tussen jongens en meisjes. 
Over het algemeen hebben meisjes 
meer te kampen met overgewicht en 
obesitas en zijn jongens vaker lid van 
een sportvereniging dan meisjes.

de activiteiten op het terrein van 
gezonde leefstijl die worden uitge-
voerd zijn o.a.:
l Lessen over de schijf van vijf.
l Gezond koken met kinderen.
l Supermarktvoorlichting 
        voor de ouders.
l Smaaklessen.
l Extra sportactiviteiten naast 
        de reguliere gymlessen.
l Voorlichting over gezonde 
        broodtrommels.

l Water drinken uit een bidon 
        die op school blijft.
l Stickers verdienen door deel 
        te nemen aan de Beweten 
        activiteiten.

Met de verkregen stickers kun je een 
cadeau uitkiezen.

Meer informatie via:
Rika van de Water 
GGD Hart voor Brabant r.vd.water@
ggdhvb.nl  l

nieuws 
van ‘S-SPORT

Voor de ‘Week van het geld’ heb-
ben wij met z’n allen een boekje 
gemaakt. Het heet Kids Bespaar-
tips! 

ou, wat wij hebben ge-
daan is: kleren oppimpen 
want we willen laten zien 
dat je kleren gemakkelijk 

kan hergebruiken. We zijn bij de 
Action en Albert Hein binnengelo-
pen om te vragen naar bespaar-
tips. Ook hebben we een bezoek 
gebracht aan het repair café. Ver-
der hebben we goedkope gerech-
ten opgezocht. In het boekje vind 
je ook recepten. Het kinderpersbu-
reau van Zuid heeft ook een aantal 
dingen gedaan voor het boekje. 
We zijn erg trots op het boekje. 

We hebben dit overhandigd aan 
wethouder Huib van Olden. 
Dat vonden we heel gaaf. We heb-
ben de ‘Week van het geld’ met 

een mooie modeshow en de pre-
sentatie van het boekje afgesloten.
Groetjes van de kinderen van het 
Kinderpersburau

Het boekje met bespaartips is te 
downloaden via de website van de 
wijkkrant www.wijkkrantoost.nl l

Binnenkort opent Kloosterhotel de 
Soete Moeder in den Bosch haar 
deuren. Het hotel is gevestigd in het 
prachtig gerenoveerde voormalig 
nemiusklooster in de wijk de Muntel. 
in veel opzichten is dit geen gewoon 
hotel. Het meest bijzondere is wel 
dat het praktijkervaring biedt aan 
jongeren die hun weg naar werk nog 
niet gevonden hebben.

nitiatiefnemers Adri Ederveen 
en Eline van Lith geloven in de 
potentie van jongeren en willen 
bijdragen aan het bestrijden 

van jeugdwerkloosheid. Iedereen 
moet mee kunnen doen, al is dat 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Door allerlei redenen zijn jongeren 
soms niet in staat een opleiding af 
te ronden en werk te vinden of te 
behouden. De Soete Moeder biedt 
deze jongeren nieuwe kansen door 
ze  intensief te begeleiden bij ‘leren 
leren en leren werken’.  Bij de Soete 
Moeder leren jongeren in de praktijk, 

gewoon door te doen en daarvan te 
leren. De begeleiding op de werkvloer 
is in handen van leermeesters en een 
trainer/begeleider. Naast het werk is er 
aandacht voor persoonlijke ontwik-
keling, werknemersvaardigheden en 
worden er vakinhoudelijke trainingen 
en cursussen aangeboden. Heeft een 
jongere voldoende ervaring opge-
bouwd, dan wordt hij begeleid bij het 
vinden van regulier werk of het volgen 
van een kwalificerende opleiding. 

Vanaf april zijn jongeren in de leeftijd 
van 16-27 jaar en zonder startkwalifi-
catie (dus zonder diploma op mini-
maal MBO niveau 2) welkom op een 
plek in de functie in de bediening, de 
keuken of bij facilitair. Een leerwerk-
plek kost 2900,- Voor acht kandidaten 
biedt de Soete Moeder de mogelijk-
heid om kosteloos deel te nemen. Voor 
meer informatie zie de website www.
desoetemoeder.nl of neem contact op 
met Adri Ederveen 06-12418118. l

Verrassende resultaten van BeWeTen

Kinderen maken boekje met bespaartips

n

n

Leerwerkplekken in Kloosterhotel de Soete Moeder

i

Wedstrijd: ‘Hoe word ik een 
klimaatheld?’ 
Zoals jullie misschien wel gezien heb-
ben in de krant of op tv, heeft groep 
acht van het Rondeel de wedstrijd 
van de Stichting Milieubende  ‘Hoe 
word ik een klimaatheld?’ gewonnen. 
Onze ideeën en onze presentatie wer-
den als de beste beoordeeld. We heb-
ben onder andere een koeienscheet-
filter, zonnepanelen op lantaarnpalen 
en een milieuspel bedacht.

de GROene TOPTRein
De Groene Top Trein reed op 27 no-
vember van Haarlem, naar Den Haag 
en via Den Bosch naar Utrecht. Aan 
boord waren veel mensen met slimme 
ideeën om de uitstoot van broeikas-
gassen naar beneden te brengen. 
De trein stopte in Den Bosch en daar 
waren allemaal leuke activiteiten 
die met het milieu te maken had-
den. Onze klas heeft op het station 
een toneelstukje gepresenteerd over 
onze ideeën voor het milieu. Toen 

ging de klas naar huis en mochten de 
leerlingen Jeffrey Haarmann en Sofia 
Nijholt meereizen naar Utrecht, naar 
het Spoorwegmuseum. Daar werd 
bekend gemaakt dat zij de wedstrijd 
gewonnen hadden. Ook werd bekend 
dat een paar ideeën ook daadwerke-
lijk uitgevoerd gaan worden. Onder 
andere het milieuspel. 

De volgende dag gingen Jeffrey en 
Sofia naar Rotterdam om staatssecre-
taris Sharon Dijksma te ontmoeten en 
de ideeën te presenteren. De staats-
secretaris was erg onder de indruk 
van ons idee voor een koeienscheet-
filter. Ik (Sofia) van de kinderraad 
was een van de winnaars. Ik vond 
het spannend om onze ideeën te 
presenteren aan zulke belangrijke 
mensen maar toch super leuk om te 
ervaren. We hebben ook een genera-
tie C T-shirt gekregen omdat wij de 
generatie zijn die met het klimaat te 
maken krijgt.l

nieuws van het Kinderpersbureau



Gezondheidscentrum Samen Beter is 
sinds enkele maanden actief aan de 
slag met het signaleren, bespreek-
baar maken en behandelen van 
overgewicht bij kinderen.

lle kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 16 jaar worden 
door de assistentes geme-
ten en gewogen. Gekeken 
wordt of er sprake is van 

een gezond gewicht, overgewicht of 
obesitas. Wanneer een  kind te zwaar 
is zal de huisarts die met ouders en 
kind bespreken. Er volgt dan een 
doorverwijzing naar de verpleegkun-
dige van het consultatiebureau. Daar 
wordt samen met u gekeken naar de 
oorzaken van het overgewicht. 

BeWeeGT uW Kind VOLdOende? 
Eet of snoept het teveel?  De jeugd-
verpleegkundige kent het aanbod in 
de wijk op het gebied van sporten en 
voeding. Bij dit laatste kunt u denken 
aan kookcursussen of een diëtiste.
Bij ernstig overgewicht (obesitas) 

wordt  uw kind doorverwezen naar 
de OLIC polikliniek in het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. 
Maakt uw zich zorgen over het 
gewicht van uw kind; maak dan een 
afspraak op het spreekuur bij uw 
huisarts.

Kim van der Kuip, huisarts 
Samen Beter l
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eef dit door 
aan uw 
apotheker! 
Onze 
nieren heb-

ben verschillende 
functies. Een van die 
functies is de hoeveelheid vocht in het 
lichaam in balans houden. Als het warm 
is en u veel zweet, houden de nieren 
vocht vast. Hoe meer u drinkt, des te 
meer vocht de nieren gaan uitscheiden. 
Daardoor zult u vaker moeten plassen. 
Een andere belangrijke functie is dat 
de nieren het bloed filteren. Ze zorgen 
ervoor dat afvalstoffen (onder andere 
medicijnen) uit uw bloed via de urine 
afgevoerd worden.
   
een VeRMindeRde nieRfuncTie 
Als de nieren minder goed werken spre-
ken we over een verminderde nierfunc-
tie. Als u ouder wordt gaat uw nierfunc-
tie achteruit. Naast het ouder worden zijn 
suikerziekte, hoge bloeddruk, een hoog 
cholesterol, overgewicht en roken ook 
risicofactoren voor het krijgen van een 
verminderde nierfunctie. Wanneer uw 
nieren minder goed werken, kunnen ze 
de verschillende functies niet of minder 
goed uitvoeren. Sommige medicijnen 
worden dan langzamer uit het bloed 
verwijderd, waardoor er te veel van in 
het bloed achterblijft. Hierdoor kunnen 
er eerder bijwerkingen optreden. Ook 
kan het zo zijn dat een medicijn minder 
goed werkt als de functie van de nieren 
minder is. Het komt voor dat het gebruik 
van een medicijn moet worden aange-
past op basis van de nierfunctie. 

de ROL VAn uW 
APOTHeeK
Bij elk recept dat 
u in de apotheek komt halen controleren 
wij of het medicijn bij u en uw andere 
medicijnen past. Wanneer uw vermin-
derde nierfunctie bij uw apotheek be-
kend is, kunnen wij het gebruik van uw 
medicijnen beter controleren. Het is dus 
erg belangrijk dat naast de (huis)arts 
ook uw apotheek op de hoogte is van uw 
verminderde nierfunctie. Deze controle 
door de apotheek is ook belangrijk bij 
medicijnen die u zonder recept kunt 
kopen. Een aantal vrij verkrijgbare me-
dicijnen, zoals pijnstillers, zijn niet voor 
iedereen met een verminderde nierfunc-
tie geschikt. In de apotheek kunnen we 
altijd voor u nagaan of u deze medicij-
nen veilig kunt gebruiken.
  
iS uW nieRfuncTieWAARde BeKend BiJ 
de APOTHeeK?  
Wanneer wij niet op de hoogte zijn van 
uw verminderde nierfunctie kunnen wij 
niet goed controleren of uw medicijn 
nog bij u en uw andere medicijnen past. 
De nierfunctie wordt niet altijd auto-
matisch doorgegeven aan de apotheek. 
Wanneer u weet dat u een verminderde 
nierfunctie heeft kunt u dit ook zelf aan-
geven bij uw apotheek. Hebt u vragen 
na het lezen van dit artikel of twijfelt u 
of uw verminderde nierfunctie en laatst 
gemeten uitslag bij ons bekend is? Neem 
in dat geval contact met ons op of kom 
langs in onze apotheek zodat we er 
samen voor kunnen zorgen dat de medi-
cijnen die u gebruikt goed bij u past. 
Joost van Roosmalen, apotheker l

G

uilpunt KrijgdeKleertjes 
opende ruim een jaar 
geleden haar deuren aan 
de Demerstraat 60 in Den 
Bosch. Sindsdien heeft initi-

atiefnemer Marjolein Paping-Stoe-
linga al meer dan honderd ouders 
verwelkomd, die te klein geworden 
en gewassen kinderkleding kwamen 
ruilen voor grotere. 

De kinderkleding kan kosteloos 
geruild worden. Het ruilpunt heeft 
meisjeskleding in maat 50 t/m 176, 
jongenskleding in de maten 50 t/m 
116 en maat 152 en 164. 

Daarnaast is er positiekleding, bed-
dengoed, schoenen, riemen, slaap-
zakken, badjassen en klein speel-
goed.Het ruilpunt is iedere tweede 
dinsdag van de maand van 9:30 tot 
11:30 uur geopend. De eerstvolgende 
ruilochtend is op 12 april.

WeBSiTe
KrijgdeKleertjes.nl is dé landelijke 
website om als ouders onderling 
kinderspullen te ruilen. Al meer 
dan 4000 ouders uit heel Nederland 
ruilen via de site pakketten met 
kinderspullen. Daarnaast zijn er 17 
ruilpunten zodat mensen gezellig bij 
iemand thuis spullen kunnen langs 
brengen en meteen iets nieuws kun-
nen uitkiezen. 

Het ruilpunt KrijgdeKleertjes in Den 
Bosch was één van de eerste punten 
in Nederland.l

Overgewicht bij kinderen is een 
groeiend probleem in nederland. 
uit onderzoek blijkt dat één op 
de zeven nederlandse kinderen 
last heeft van overgewicht of 
obesitas. 

WAT ZiJn de 
OORZAKen?
Slechts bij 
vijf procent 
van de kin-
deren met 
overgewicht 
is er een 
duidelijke medische en/of psy-
chische oorzaak te vinden. Bij de 
meeste kinderen ligt de oorzaak in 
een combinatie van factoren. Het 
ene kind wordt sneller dik dan het 
andere. Erfelijkheid speelt hierbij 
maar een kleine rol. De belang-
rijkste oorzaak is te veel eten en te 
weinig bewegen. Als uw kind meer 
eet dan het lichaam nodig heeft, 
dan worden de voedingsstoffen in 
lichaamsvet omgezet.

WAT ZiJn de GeVOLGen?
Een kind dat te zwaar is, heeft 
meestal meer moeite om te bewe-
gen en te sporten. Het doet minder 
snel mee aan spelletjes die veel 
energie kosten. Daarnaast kan een 
kind met overgewicht zich schamen 
of gepest worden of zich onzeker 
en eenzaam voelen.

Tachtig procent van de kinderen 
met overgewicht heeft later ook  als 
volwassene gewichtsproblemen. 
Een te hoog gewicht hangt samen 
met gezondheidsproblemen zoals:
verhoogt cholesterol, suiker-
ziekte, hoge bloeddruk en bot- en 
gewrichtspijnen.l

Overgewicht bij Kinderen

A

Minder goed werkende nieren?

R
KrijgdeKleertjes

Sport Spreekuur
ilt u advies over hoe u in 
beweging kunt blijven? 
Wilt u starten met spor-
ten maar u twijfelt nog? 
Hebt u moeite met het 

vinden van de sport- of beweegacti-
viteit die bij uw mogelijkheden past?
Kent u iemand die graag wil spor-
ten, maar daar zelf de weg niet in 
weet te bewandelen?
Kom naar het gratis sportspreek uur 
in het Gezondheidscentrum! 
Aanmelden hoeft niet We helpen u 
graag verder.

WAnneeR: elke maandag 
van 10.30-11.30 uur
PLAATS:  Gezondheidscentrum Samen 
Beter, Palmboomstraat 127, Den Bosch

MeeR infORMATie?
José van den Broek, medewerker 
’S-PORT Plus, 06  525 84 108, 
mail jm.vandenbroek@s-hertogen-
bosch.nl l

W

nieuws van 
de Zonnebloem

asen is inmiddels voorbij 
en we hebben daar als 
Zonnebloem de nodige 
aandacht aan besteed. Al 
onze gasten hebben een 

paaspakketje ontvangen, dat door 
de Riki Stichting is aangeboden. 
Onze gasten zijn altijd weer blij met 
dit presentje. Op dinsdag 22 maart 
hebben we onze jaarlijkse paasvie-
ring gehouden.

Verder zijn we nog steeds op zoek 
naar verpleegkundigen, die tijdens 
onze activiteiten kunnen helpen. 

Denkt U na het lezen van deze 
activiteiten ik zou ook wel aan die
activiteiten willen deelnemen, 
schroom dan niet en meld U 
dan aan bij:

Sanne Kwaks  0653590275 
of Tonnie van Aar  0645732907. 

Sanne komt dan na het maken van 
een afspraak bij U thuis voor een 
intakegesprek, om te zien of u bij 
onze doelgroep aan kan sluiten.l

P



na een succesvolle start in 2015 
organiseert de Sociale Sportschool 
op 28 mei 2016  een nieuwe sport-
activiteit. Sporters van Wladimirov 
fitness & Wellness nemen ouderen 
uit Park eemwijk en Residentie Ri-
vièraa tussen 10.30 uur en 11.30 uur 
mee op bootcamp. 
Tijdens de eerste bootcamp in 2015 
deden zelfs negentigjarigen mee. 
dat was toen zowel voor de spor-
ters als de ouderen een bijzondere 
ervaring. Sportschooleigenaar Youri 
Wladimirov is enthousiast over dit 
initiatief. Het past volgens hem 
goed bij het sociale karakter van 
zijn sportschool.

e Sociale Sportschool is een 
initiatief van het kunste-
naarsduo Sjaak Langenberg 
en Rosé de Beer als onder-

deel van het programma Reinven-
ting Happiness van het ’s-Stedelijk 
Museum ’s-Hertogenbosch. 
In samenwerking met Van Neynsel  
en Brabantzorg onderzoeken Sjaak 
Langenberg en Rosé de Beer hoe 
door middel van een onalledaagse 
activiteit een nieuw netwerk rondom 

ouderen ontsloten kan worden, 
zodat zorgen voor elkaar een nieuwe 
vorm en betekenis krijgt. 
Maar behalve voor bewoners van 
Park Eemwijk en residentie Rivièraa 
is de Sociale Sportschool is er ook 
voor ouderen en sporters uit Oost en 
sportieve mantelzorgers die samen 
met hun pa of ma iets bijzonders 
willen beleven.

Bent u op leeftijd en vindt u het leuk 
om een keer samen met jongeren 
te sporten? Geef u op en doe mee! 
Ben je een sporter en wil je een 
goede work-out en tegelijkertijd een 
bijdrage leveren aan de zorg voor 
ouderen? 

Geef Je OP en dOe Mee! 
Ouderen die zelf niet meer kunnen 
sporten kunnen ook deel uitmaken 
van deze sportieve én sociale acti-
viteit, want de sporters trainen hun 
spieren onder meer door rolstoelen 
te duwen.. 

Deelname is gratis. Aanmelden kan 
bij de receptie van Park Eemwijk en 
Wladimirov Fitness & Wellness. 
Meer weten? Kijk op www.reinven-
tinghappiness.nl l

Advertentie
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doe mee met de Sociale Sportschool

Moestuinieren  staat volop in de 
belangstelling. Je eigen groente 
kweken, buiten bezig zijn, met 
eigen ogen zien hoe uit een klein 
zaadje een krop sla groeit. Het is 
een boeiende bezigheid. Op de 
tuin is elk seizoen anders. nu, in 
maart, begint het zaaiseizoen. Over 
een aantal weken kun je de eerste 
radijs, spinazie en sla al oogsten. 

p het terrein van de Ama-
teur Tuinders Vereniging 
Oosterplas zijn nog enkele 
tuinen beschikbaar. Onze 

vereniging beheert 100 tuinen op de 
vruchtbare rivierklei die daar eeuwen 
lang neergelegd is door de Aa. De 
oppervlakte van de tuinen varieert 
van 100 tot ruim 300 m². Iedere tuin 
is goed bereikbaar. De doorgaande 
paden zijn bestraat en aan de rand 
van het terrein is voldoende parkeer-

gelegenheid. Langs de paden vormen 
ligusterheggen de scheiding tussen 
pad en tuin. Dat geeft ons gezellige 
volkstuincomplex een eigen gezicht.
Onze vereniging noemt zich ‘Amateur 
Tuinders Vereniging’. Dat betekent 
dat beginnende tuinders van harte 
welkom zijn. Maar onze tuin kent ook 
zeer ervaren leden die hun kennis 
graag willen delen. Er wordt met veel 
enthousiasme geëxperimenteerd: 
met Turkse komkommer, artisjokken 

en bijzondere tomatenrassen. Enkele 
tuinders volgen de biologisch dyna-
mische zaaikalender, andere passen 
de beginselen van de permacultuur 
toe. Onze tuinders vertellen daar 
graag over. Zo heeft iedere amateur 
de mogelijkheid een ervaren moestui-
nier te worden.

WiLT u een KeeRTJe KOMen KiJKen 
nAAR WAT MOGeLiJK iS? 
Kijk voor een afspraak op onze 
website: atvoosterplas.nl of kom op 
woensdagmiddag langs op ons adres 
Oosterplasweg 49. Dan is de kantine 
open en is er altijd iemand om u te 
ontvangen.l

Op donderdag 10 maart hebben de 
leerlingen van Oberon flink wat her-
rie gemaakt op het speelplein. Met 
trommels, toeters, bellen, fluitjes, 
deksels van pannen en sirenes 

maakten ze flink wat kabaal. 
Heel de wijk heeft ervan kun-
nen meegenieten.
 
In het kader van de actie: ‘Wij 

trekken aan de bel’, een initiatief van 
het Liliane Fonds, hebben we met al 
dat lawaai aandacht gevraagd voor 
leeftijdgenoten met een handicap in 
ontwikkelingslanden, die niet naar 
school kunnen of mogen.
Speciaal voor deze gelegenheid kwam 
oud-wethouder, nu gedeputeerde 
van Noord-Brabant, Bert Pauli naar 
onze Oberon. Hij vertelde de kinderen 
over het Liliane Fonds en het doel van 
deze actie. Ieder kind, waar ook ter 

wereld, moet naar school kunnen. Dat 
staat ook in het VN-Kinderrechtenver-
drag. Toch is dat lang niet altijd het 
geval, zeker niet voor kinderen met 
een handicap in ontwikkelingslan-
den. Hoe dat komt? De school is vaak 
te ver weg. Of de kinderen worden 
geweigerd omdat de leerkrachten niet 
de nodige kennis hebben en niet be-
schikken over  speciaal lesmateriaal. 
Ook komt het voor dat ouders geen 
geld hebben om de school te kunnen 
betalen. Geschat wordt dat meer dan 
23 miljoen kinderen met een handicap 
geen onderwijs krijgen. Het Liliane 
Fonds wil hiertegen protesteren en or-
ganiseert daarom deze actie. En niet 
alleen de kinderen van onze Oberon 
deden mee. Ruim 200.000 kinderen in 
Nederland hebben samen ‘aan de bel 
getrokken’. En we hopen natuurlijk 
dat deze extra aandacht helpt! l

de renovatie van Park eemwijk is 
klaar en alle bewoners zijn terug in 
hun eigen vernieuwde woonomge-
ving. nu het ‘binnen’ op orde is zijn 
er plannen om de buitenboel eens 
flink onder handen te nemen.

e eerste stappen hiervoor 
zijn gezet tijdens NL Doet, 
het jaarlijkse vrijwilligers-
weekend van het Oranje 

Fonds. Vrijwilligers, onder meer 
van het ds Pierson College in ʾs-
Hertogenbosch, hebben de huidige 
moestuin weer helemaal klaarge-
maakt voor het nieuwe groeiseizoen. 
In de loop van 2016 krijgt de tuin 
rondom Park Eemwijk een ander ui-
terlijk zodat bewoners, wijkbewoners, 
vrijwilligers en medewerkers kunnen 
genieten van allerlei moois.

BeLeVinGSTuin
Bij Park Eemwijk wonen 44 mensen 
met dementie in kleine woongroepen. 
Onder meer voor deze groep bewo-
ners wordt een belevingstuin gerea-
liseerd. Een dergelijke tuin is bedoeld 
om mensen met dementie lichamelijk 
en geestelijk te stimuleren via onder 
meer geur en kleur. De tuin wordt 
op zo’n manier ontworpen dat deze 
aansluit bij de wensen en behoeften 
van deze mensen. 
Studenten Landscape Design van de 
HAS Hogeschool zijn momenteel druk 
bezig met het ontwerp van de tuin. 
“Zo’n project kun je niet alleen reali-
seren”, vertelt vrijwilligerscoördinator 
Jacqueline Cornelissen.  “Daarom 
werken wij hierin samen met de HAS 
Hogeschool en de Stichting Belevings-
tuinen. 

De studenten van de HAS maken het 
ontwerp. De Stichting Belevingstuinen 
helpt bij het aanboren van financi-
ele bronnen om de tuin te kunnen 
realiseren.”

VeRBindinG
De tuin rondom Park Eemwijk is niet 
alleen bedoeld voor de bewoners. De 
huidige moestuin, en de toekomstige 
belevingstuin, moeten zorgen voor 
verbinding met de wijk rondom het 
Park. Zo kunnen bewoners, medewer-
kers, vrijwilligers en wijkbewoners 
samen genieten van wat er groeit 
en bloeit. Ook worden er activitei-
ten georganiseerd. Bijvoorbeeld een 
kookworkshop, begeleid tuinieren of 
koken met onze bewoners. De ver-
wachting is dat de belevingstuin in 
het najaar van 2016 gereed zal zijn.l

d
Oberon trekt aan de bel
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Moestuinen beschikbaar aan de Oosterplas

O

Belevingstuin bij Park eemwijk
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 Activiteiten Park de Grevelingen en Park eemwijk   
Maandag  10.00 uur  Gymnastiek         Park de Grevelingen
 10.00 uur  Rikken tot Rummicub   Park Eemwijk
 14.00 uur  Mannengroep  Park de Grevelingen

dinsdag  10.00 uur  Creatief kleuren 
  voor volwassenen    Park de Grevelingen
          14.00 uur   film middag 
     reizen en recreatie            Park Eemwijk
    
Woensdag      10.00 uur  Geheugengroep               Park de Grevelingen
                        12.30 uur         Eten aan de 
   keukentafel  5,00 Euro       Park Eemwijk
         14.00 uur Boccia                Park Eemwijk

donderdag     10.00 uur  Boccia                Park de Grevelingen
           9.00 uur Schilderclub ‘Samen Bezig” Park De Grevelingen
         10.00 uur  Muziek                                  Park Eemwijk
                        10.45uur Wandel je fit                         Park Eemwijk

Vrijdag          10.00 uur  Creatief o.a. mozaïek, 
   vogelhuisjes                         Park Eemwijk
         14.00 uur  Spelmiddag                 Park de Grevelingen
         14.00 uur Hersengymnastiek wijkbewoners    Park Eemwijk
                        14.30 uur         Viering in kapel                                 Park Eemwijk

Zondag           10.00 uur         Kerkdienst in Steunpunt     Park de Grevelingen
Bingo:          14.00 uur  25 april,23 mei, 27 juni, 25 juli      Park Eemwijk
          14.00 uur    6 en 27 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni  Park de Grevelingen                                      
          19.00 uur      25 mei, 22 juni, 27 juli,     Park de Grevelingen 
Sociëteit          14.15 uur       14 April Bewegen door Fysio en diner.Park Eemwijk
                         14.15 uur       12 Mei  lezing bijen en diner                Park Eemwijk
                         14.15 uur        8 juni   quiz met prijzen en diner       Park Eemwijk
                         14.30 uur       22 april   Wellness                 Park de Grevelingen
                         14.30 uur        27 mei Creatief                      Park de Grevelingen
                         14.30 uur        24 juni  muziek                      Park de Grevelingen
Muziekavond  19.00 uur       7 april Willem de Brabander  Park de Grevelingen
                                               19 mei Koor Zang en vriendschap  Park de Grevelingen
Muziek             14.30 uur      21 mei Koor  Duketown 
                 Barbershop Singers   Park Eemwijk
Workshops       10.00 uur Creatief  

Vrijdag     Park Eemwijk
Mozaïek, bloemschikken, zijde schilderen etc. 
Vraag naar de mogelijkheden of zie aankondiging 
website
    
Voor meer informatie betreffende de activiteiten kunt u contact opnemen 
met: Park de Grevelingen, Corry Vos 073-8228321 of Park Eemwijk, 
Jacqueline Cornelissen 073-8228709. Kijk voor actuele informatie over 
workshops en muziekactiviteiten op www.vanneynsel.nl l

 Activiteiten Wijkpunt Oost  

Wandelen
De lente is begonnen. De natuur is 
aan het ontluiken. Oost kent vele 
mooie plekjes 
om van te genieten. Bovendien is 
wandelen gezond en gezellig. Rede-
nen genoeg om 
mee te lopen op woensdagochtend 
van 9.30 tot 10.30 uur.  
Startplek: De Stolp aan de 
Rijnstraat. Er zijn geen kosten aan 

deze activiteit verbonden. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Mieke Verberne 06 36533432   

Kook- en eetclub 
Onder de pannen
Elke vrijdagavond. Om vijf uur ko-
ken en om ongeveer zes uur eten. 
En dat voor slechts 3 euro  
Meekoken hoeft niet, afwassen wel.
Voor meer informatie en aanmelden 

kunt u bellen naar
Angelique Fasol 073 6132289 of Jan 
Wijers 06 30091622      

Zwerfafvaldag
In samenwerking met woonvoor-
zieningen van Humanitas heeft het 
Wijkpunt met 11 mensen op 19 maart 
meegewerkt aan het verwijderen 
van zwerfafval in Oost. Op de dag 
zelf werden de deelnemers daarvoor 
al beloond met friet en frikadel of 
kroket.

Binnenkort organiseert het wijkpunt 
als dank ook nog een gezellige mid-
dag voor deze harde werkers. l

Buurthuis Graafsewijk noord
Adres: Lucas van Leijdenstraat 27

Losse Weekendactiviteiten 

April
Vrijdag  01 april  
Kaarten        Inschrijving 20.00 uur
Zaterdag 02 april  
Sportdag* 10.30 – 12.00 uur
Vrijdag  08 april  
Kinderdisco 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 23 april  
Oranjebal 20.00 – 00.30 uur
Woensdag  27 april  
Koningsdag* 08.45 – 12.00 uur

Mei:
Vrijdag  06 mei  
Kaarten         inschrijving 20.00 uur
Zaterdag 07 mei Knutse-
len Moederdag* 10.30 – 12.00 uur
Vrijdag 13 mei   
Kinderdisco 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag  21 mei  
Tafelvoetbaltoernooi* 
Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 28 mei  
Kinderbingo* 14.00 – 15.30 uur

Juni:
Vrijdag t/m 03 t/m Zondag 05 juni 
Kamp* vanaf 7 t/m 14 jr
Vrijdag 10 juni Kaarten 
inschrijving 20.00 uur

Zaterdag  18 juni  
Knutselen Vaderdag*
10.30 – 12.00 uur

* voor deze activiteiten dien je je 
vooraf op te geven bij: Anja Bau-
doin, Elzenstraat 17, 
tel: 073 – 614 40 70

Vaste groepen van Buurthuis 
Graafsewijk noord
Maandag  18.30u – 19.30u 
Steps   Volwassenen
Maandag  19.30u – 20.30u 
Beatballet  Volwassenen
Dinsdag  19.00u – 20.00u 
Zumba  Volwassenen
Woensdag  14.45u – 16.00u 
Kinderknutselclub 5 t/m 12 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u 
Kinderdansgroep 4 t/m 6 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u 
Tienerdansgroep vanaf 7 jaar

Voor meer informatie over één 
van deze clubs kunt u contact 

opnemen met de vrijwilligers van 
Buurthuis Graafsewijk Noord op 
tel: 073 – 612 47 68 (avonduren) 
of kom gewoon eens een kijkje 
nemen.

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

Gym of Yoga MBvO
De lessen worden op een heel 
ontspannen manier aangeboden. 
Ieder doet wat zij of hij kan. 

Deze lessen zijn speciaal gericht 
op:
- het soepel houden van de ge-
wrichten
- de coördinatie van lichaam en 
geest
- het reactievermogen
- de concentratie

- oefeningen belangrijk voor het 
ADL (algemeen dagelijks leven)
- ontspanning. 

Tegemoetkoming in de kosten
In veel gevallen kunt u een deel 
van uw contributiekosten terug 
ontvangen via uw ziektekos-
tenverzekering. 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 con-
tact opnemen met het servicepunt 
Sport en Bewegen 
073: 615 97 77

Koningsdag 2016
Op woensdag 27 april a.s. is er in 
en rondom het buurthuis weer van 
alles te beleven.
Het programma ziet er als volgt 
uit: 08.45 uur 
Versieren fietsen, steps e.d.
09.15 – 10.00 uur 
Reveille/Optocht van versierde 
fietsen e.d.
10.00 – 12.00 uur Spelletjesochtend
De mooist versierde fietsen worden 
beloond met leuke prijsjes.

Wil jij hieraan deelnemen geef je 
dan voor 23 april a.s. op bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17 
te ’s-Hertogenbosch.

Oranjebal 2016
Op zaterdag 23 april a.s. organi-
seert Werkgroep Graafsewijk Noord 
weer haar  traditionele Oranjebal. 
Een gezellige feestavond met een 
playbackwedstrijd voor volwas-
senen. Een uitstapje voor het hele 
gezin.  Wie neemt er dit jaar de 
wisselbeker en  publieksprijs mee 
naar huis? Ben je 16 jaar of ouder 
en heb je zin om mee te doen 
schrijf je dan in via wgn@home.nl 
of kom gezellig kijken. Tijd: 20.00 
– 00.30 uur.

Rommel-/Jaarmarkt
Werkgroep Graafsewijk Noord 
opent haar seizoen weer met een 
grandioze rommel-jaarmarkt op 
de schoolpleinen aan de Lucas van 
Leijdenstraat met o.a.: 60 kramen, 
verschillende activiteiten voor de 
jeugd, het rad van avontuur en 
live-muziek. Noteer alvast in uw 
agenda:
Zondag 04 september a.s. van 
11.00 – 17.00 uur. l
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A c h t e rde voordeur

uBij: José van Bergen-  
         Henegouwen

dAnK dAnK dAnK
je WelOnder de naam ‘dank je wel’biedt de wijkkrant wijkbewoners de gele-

genheid aan om een taart te overhandigen aan iemand die dit verdient. 
Lisa, een jonge bewoonster uit de Seringenstraat bakt deze bedanktaart.  

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

je Wel

rank Rijniersen en Frank Entius 
werken als vrijwilliger bij het 
Dierentehuis. Beiden wonen 
in Oost. Met het aanbieden 

van de taart, wil het Dierentehuis 
hen bedanken voor hun inzet. Frank 
Entius werkt sinds 1 augustus 2013 als 
nazorgmedewerker. Frank Rijnierse 
kwam vorig jaar via een vacature in 
de wijkkrant als vrijwilliger bij het 
Dierentehuis terecht. Hij werkt met 
enthousiasme aan het zogenaamde 
partnerplan. Hij zoekt met veel succes 
naar bedrijven, organisaties en parti-
culieren, die zich aan het Dierentehuis 
willen verbinden en financiële steun 
willen bieden. Als tegenprestatie 
krijgen deze partners de mogelijkheid 
tot naamsvermelding (inclusief logo) 
in de hal van het hoofdgebouw. 

Het Dierentehuis is grotendeels afhan-
kelijk van vrijwilligers en zou zonder 
hun inzet  haar werkzaamheden niet 
kunnen uitvoeren. Vrijwilligers, die 
of een goede verzorger zijn, dan wel 
geld kunnen binnenhalen zijn, zijn 
goud waard voor het dierentehuis. 
Vandaar dit extra bedankje voor de 
beide ‘Franken’.
Het Dierentehuis ontvangt subsidie 
voor opgevangen zwerfdieren van de 
verschillende gemeenten waarvoor zij 
werkzaam is. Deze subsidie dekt de 

opvangkosten voor de eerste 14 da-
gen. Naast deze subsidies, moet het 
Dierentehuis zelf haar aanvullende 
financiële bronnen organiseren. Dit 

gebeurt via het partnerplan, dona-
ties, schenkingen en erfenissen. 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk 
of wil u ons op een andere manier 
steunen kijk dan op 
www.dierentehuisdenbosch.nl l

f

door: Marjolein Thijssen

José van Berge Henegouwen woont 
al 51 jaar op Oost, in de Rijnstraat. 
“ik zou nergens anders willen 
wonen. ik heb hier alles bij de hand 
zoals de winkels en de bus. en ik 
heb fijne buren.”

n 1964 kwam José met haar 
echtgenoot en (toen) twee 
kinderen in het huis wonen. “In  
december 1964 kwamen we in dit 

huis, nadat we lang hadden moeten 
wachten omdat de bouw steeds uit-
gesteld werd. Want dit was allemaal 

nieuwbouw in die tijd.” José heeft 
veel zien veranderen op Oost. “Toen 
we hier kwamen wonen was het nog 
open en groen. Nu is het veel drukker 
geworden met het verkeer. Maar we 
hebben ook uitzicht op het plein, 
dat is leuk. Mijn schoonmoeder zat 
vroeger hier graag voor het raam. Zo 
zie je nog eens wat, zei ze dan. 
Ik heb goede herinneringen aan de 
kerk die hier stond. Ik heb gezien dat 
ze deze aan het bouwen waren, op 
de plek waar nu de Jumbo staat. Er 
werden diensten gegeven en er was 
ook een koor. In een parochiezaaltje 
kwamen de buurtbewoners regelma-

tig bij elkaar. Het was jammer dat de 
bisschop besloot om de kerk te slui-
ten. Daarna viel het samenkomen van 
buurtbewoners heel snel uit elkaar. 
Er was niets anders meer. Ontzet-
tend jammer. Ik heb de kerk ook weer 
afgebroken zien worden.”

MOOie ReiZen 
José heeft met veel plezier als 
onderwijzeres op de lagere school 
gewerkt, ook op Oost. Maar werken 
was vroeger als getrouwde vrouw 
niet vanzelfsprekend. Toch werd ze 
regelmatig gevraagd om in te vallen. 
Iets wat ze graag deed. Tot ze er zelf 
voor koos om thuis te blijven. Het viel 
namelijk niet mee om steeds een an-
dere klas te hebben. Nadat haar man 
met de VUT ging, hebben ze samen 
veel mooie reizen gemaakt. De foto’s 
in huis laten veel mooie plaatsen op 
de wereld zien. Het zijn mooie herin-
neringen voor José.

José en haar man woonden met (uit-
eindelijk) drie kinderen met veel ple-
zier in hun huis. “Mijn man was heel 
handig. Hij heeft veel aan het huis 
gedaan en bijvoorbeeld de aanbouw 
gemetseld. De buurman die architect 
was, maakte de tekeningen. Mijn man 
kon echt genieten van het huis en was 
er altijd mee bezig. Ook was hij een 
echte vogelliefhebber. Hij genoot van 
de vogeltjes in de tuin en de klimop. 
Helaas is hij in oktober 2015 aan leu-
kemie overleden. Hij is bijna tot het 
laatst thuis gebleven. Toen hij naar 
het hospice weggebracht werd, keek 
hij nog een keer aandachtig naar ons 
huis. Hij wist dat hij het niet meer zou 
terugzien.

MOBieL BLiJVen
Voor mij is het wennen. Het alleenzijn 
na bijna 60 jaar. Maar ik heb goed 
contact met mijn kinderen en ik heb 
mijn bezigheden in huis en daarbui-

ten. Ik gym elke week in de Stolp en 
ga er  een keer per week koken en 
eten. Ook zit ik bij de Zonnebloem. Ze 
hebben daar leuke bijeenkomsten in 
de BVV- kantine. Het contact met de 
buren is erg fijn. Zij zijn hier tegelijk 
met ons komen wonen dus we ken-
nen elkaar al lang. Als ik nog iets zou 
wensen, zou ik weer graag bridgen. 
En wat de toekomst betreft? 

Als ik maar mobiel blijf. Voor mij is 
de bus erg belangrijk omdat ik niet 
meer fiets of autorijd. Ik probeer 
zoveel mogelijk te wandelen, zover 
dat mogelijk is. Persoonlijk zou ik het 
ook fijn vinden als men niet zomaar 
hun vuil bij de bakken neerzet en 
het plein netjes gehouden wordt. 
Dat oogt zoveel plezieriger. Elke dag 
maak ik er het beste van, want ik 
woon hier graag en wil dat graag zo 
lang mogelijk volhouden!” l

Snoei, snoei, 
snoei, snoei
door Tjeu Cornet

Hoor je het? Voel je het? Ruik je het? 
de lente nadert ons in rap tempo. 
Tijd dus om de tuin op orde te 
brengen. en de bomen.

p zondagochtend 13 maart 
was er in Pluktuin De Vliert 
een serieuze snoeicursus. 
Enkele buurtbewoners en 

vertegenwoordigers van andere 
stadstuinen lieten zich deskundig 
adviseren door Floris van ‘Floris 
Natuurlijke Bomen’. Zij leerden welke 
takjes je op welk punt het best kunt 
afknippen. Hoe je kunt bevorderen 
dat een boom vruchten draagt. Maar 
dat je ook aan een mooie vorm kunt 
werken. En dat een notenboom niet 

van snoeien houdt, omdat die onmid-
dellijk gaat ‘bloeden’. 
Floris deed het snel en doortastend. 
Maar steeds met liefde. Dat kwam 
misschien ook omdat hij vooral zijn 
eigen bomen snoeide. De meeste 
exemplaren zijn immers afkomstig 
van zijn kwekerij.

Wil je meedoen met het beheer en 
onderhoud van Pluktuin De Vliert. 
Bel dan 06 – 48 88 55 75 (Femke) of 
stuur een e-mail naar 
pluktuindevliert@gmail.com.
Pluktuin De Vliert vind je op weg van 
de rotonde in de Graafseweg naar 
stadion De Vliert en het Sportiom. De 
pluktuin bevindt zich links van de 
brug die je dan oversteekt. l

O
JOLAndA VAn HeT dieRenTeHuiS OVeRHAndiGT de TAART AAn fRAnK ReinieRSen 
OndeR HeT TOeZiend OOG VAn GiJS (HeT HOndJe) en VRiJWiLLiGeRS WendY, 
YenTL en eSTHeR


