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Onderzoek leefbaarheid:
geen nieuws is goed nieuws

De gevoelens van bewoners rond het hostel aan de Van Broeckhovenlaan over leefbaarheid en veiligheid veranderen amper. Dat blijkt uit een
onderzoek, uitgevoerd door bureau Dimensus. Buurtbewoners zijn nog altijd positiever dan voor de komst van het hostel. Verder vindt de
overleggroep van bewoners en beroepskrachten dat het verstandig is om alert te blijven.
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Bewoners geven de woonomgeving het
rapportcijfer 7,4. De leefbaarheid krijgt
hetzelfde cijfer. Daarmee komen de
resultaten van het onderzoek overeen met
die van 2014. Ze zijn iets beter dan in 2013.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 60
procent van de buurtbewoners vindt dat
hun buurt het afgelopen jaar nauwelijks is
veranderd. Net als voorgaande jaren deed
bijna een derde van de 1.1000 huishoudens
in de wijk mee aan het onderzoek.

Positief
Het merendeel van de deelnemers is positief
over de leefbaarheid en de veiligheid.
Voordat het hostel werd geopend,
verwachtte ruim de helft van de
buurtbewoners dat verslaafden en dealers
voor overlast zouden gaan zorgen. Nu vreest
slechts 10 tot 15% dat. Ongeveer 40% was in
2013 bezorgd over een toename van de
onveiligheid. Dat percentage is nu nog geen
10%.

Reden om tevreden achterover leunen is er
echter niet. De tevredenheid is sinds 2013
dan wel met sprongen vooruit gegaan, sinds
vorig jaar zijn de resultaten amper
verbeterd. Daar komt bij dat de minderheid
van ongeruste wijkbewoners gehoord
moeten worden. Het onderzoek is dan ook
besproken door de beheergroep. Daarin
zitten vertegenwoordigers van de wijk en
beroepskrachten van de politie,
stadstoezicht, gemeente, welzijnsorganisatie
Divers en de leiding van het hostel. De groep
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Onderzoek Leefbaarheid

is unaniem van mening dat alle betrokkenen
alert moeten blijven.
Meldingen
Om die reden is het belangrijk dat
incidenten en klachten worden gemeld. Dat
kan bij het hostel (073 6899 001). Voor
informatie over de beheergroep kan contact
worden opgenomen met Erik Vermathen (06
1093 9404). Erik is onafhankelijk voorzitter
van de groep.

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

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

De Stadspijpers:
muziek uit de tijd
van Jeroen Bosch
door Mieke Verberne
Willem van Aart woont in Oost
en is lid van de Stadspijpers. Een
unieke muziekgroep die een grotere
bekendheid verdient en wekelijks
repeteert in een schoolgebouw aan
de Elzenstraat. De historie van de
Stadspijpers gaat terug tot de middeleeuwen. Het beleg van ‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik
in 1629 betekende het einde van de
Stadspijpers. Op dit moment zijn ze
echter weer springlevend en dragen
bij aan het unieke karakter van ‘sHertogenbosch. Vooral in dit Jeroen
Bosch jaar.

S

tadspijpers vond je in de 14e
en 15e eeuw in veel steden. Ze
waren in dienst van de stad,
hadden een representatieve
functie en verzorgden de muziek bij
allerlei gelegenheden. Bijvoorbeeld
bij het bezoek van belangrijke gasten,
bij processies, toernooien, feesten en
jaarmarkten. Ze maakten muziek op
de stadswallen en bij de stadspoorten
op zondagen en speciale feestdagen,
vaak samen met dansers en zangers.
Soms reisden ze met het stadsbestuur
mee naar het buitenland.
De Bossche Stadspijpers, in totaal
vijf personen, waren in dienst van
de stad. Dit aantal was bijzonder
en toonde hoe welvarend ‘s-Herto-

genbosch in die tijd was. Het Bossche stadsbestuur besteedde veel
aandacht aan de presentatie van de
Stadspijpers en liet brodsies (een
soort broche) maken die al het andere
edelsmeedwerk uit de stad overtroffen. De Stadspijpers kregen ook speciale zilveren armbanden gemaakt met
daarop een rebus, die tot de naam
van Den Bosch leidde. (te zien in het
Noordbrabants Museum).
Heroprichting
Het 800 jarige bestaan van ‘s-Hertogenbosch in 1985 was de aanleiding
voor de heroprichting van de Stadspijpers. Twee leden van de Jeroen
Bosch Verkennersband, Marcel Ploegmakers en Frits van Vught namen
het initiatief. Ze deden onderzoek
naar de middeleeuwse instrumenten,
de muziek en de kleding. De groep
nieuwe Stadspijpers bestond uit vier
trompettisten, vier fluiters en twee
trommelaars. Ze liepen in replica’s
van de middeleeuwse kostuums en
lieten de rebusarmband en de brodsie
namaken. Tijdens het 800-jarig bestaan traden ze wel zestig keer op bij
diverse evenementen. Daarna werden
de optredens geleidelijk minder en
in 2000 leek er een einde te komen
aan deze historische muziekgroep. De
kleding was versleten en een aantal
mensen was afgehaakt.

De Stadspijpers kunnen nieuwe
leden gebruiken. Als u een
blaasinstrument bespeelt en
graag eens een repetitie bij wilt
wonen dan bent u van harte
welkom. Neemt u even contact
op met Ton Kivit 06-55818541 of
Willem van Aart 06 11406784 om
een afspraak te maken.

Schalmei, nicolo, pommer
en dulciaan
Er bleef echter voldoende draagvlak
voor een groep als de Stadspijpers.
Marcel Ploegmakers nam opnieuw het
initiatief voor een doorstart. Ondertussen was er veel meer kennis beschikbaar gekomen over de middeleeuwse kostuums en de instrumenten

van de oorspronkelijke Stadspijpers.
De nieuwe kostuums en instrumenten
konden nu naar de nieuwste historische inzichten en met behulp van
oude technieken nagemaakt worden.
De Stadspijpers kregen houten
blaasinstrumenten met bijzondere
vormen en namen: schalmei, nicolo,
pommer en dulciaan. Maar ook de
middeleeuwse koperen versies van de
trombone en de trompet. Alle instrumenten die de Stadspijpers bespelen
komen overigens voor op de schilderijen van Jeroen Bosch.
Trompet uit ‘De Tuin der Lusten’
Tijdens de opening van het Jeroen
Bosch jaar en de bijzondere tentoonstelling van het werk van Jeroen Bosch
waren de Stadspijpers uiteraard van
de partij. In Nederland zijn geen

Nextdoor: voor
een betere buurt
Bewoners van de Graafsewijk-Zuid
maken gebruik van de Nextdoorapp. Nextdoor is een gratis en
besloten buurtapp voor een betere
buurt. De applicatie is te omschrijven als een soort Facebook, maar
dan voor buren.

G
Muziekspektakel:
Carmina Burana van Carl Orff ‘Een muzikale Tuin der Lusten’. Zaterdag 23 juli
2016 om 20:30 uur in het Jheronimus Bosch Art Center door het Filharmonisch
Orkest ’s-Hertogenbosch, de Vereniging Bossche Opera en diverse solisten.
Kaartverkoop via kaartverkoop@fohsite.nl en info@bosscheopera.nl l

esprekken met buren op
Nextdoor gaan bijvoorbeeld
over een goede oppas of
klusjesman, een weggelopen
huisdier, buurtveiligheid of het organiseren van een gezellige buurtborrel. Ook is het mogelijk elkaar snel
te waarschuwen bij noodsituaties
of bij het signaleren van verdachte
personen.
Initiatiefnemer Sebastiaan Hendrikxs
uit de Graafsewijk-Zuid is blij met de

belangstelling; “We
zijn pas een
maand onderweg en we hebben al
veertig leden. Ik heb het idee dat
dit echt bijdraagt aan de sociale
samenhang in de wijk. Het zou fantastisch zijn als nog meer mensen zich
aanmelden.
Zo kunnen we samen de GraafsewijkZuid veiliger en vooral leuker maken!
We willen de app gebruiken om
mensen te verbinden en informatie
uit onze buurt te delen.
Dat is hard nodig want we weten weinig over elkaar. Zo kunnen we elkaar
helpen met allerhande diensten zoals
een oppas of het uitlenen van
spullen.” l

andere Stadspijpers te vinden en zeer
waarschijnlijk is deze groep ook binnen Europa uniek. Jaarlijks treden ze
met hun mooie kostuums en middeleeuwse klanken zo’n twintig keer op.
Vaak tijdens middeleeuwse feesten,
gildefeesten en op uitnodiging van
de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij
bijzondere gelegenheden.
De huidige Stadspijpers bestaan uit
negen mannen. Willem is ‘de knutselaar’‘ van het gezelschap. Hij is bezig
met het namaken van een trompet die
voorkomt op ‘De Tuin der Lusten’ een
van de beroemdste schilderijen van
Jeroen Bosch. Wanneer de trompet
klaar is, zal deze bespeeld gaan worden door één van de stadspijpers.
Meer weten over de Stadspijpers? Kijk
op de website www.stadspijpers.nl l

Woon je in
de Graafsewijk Zuid?
Als je al een uitnodiging hebt
gekregen dan kun je je alsnog
aanmelden, heb je nog geen
uitnodiging gehad: meld je dan
aan via
https://graafsebuurtzuid.nextdoor.nl/ en klik op ‘inschrijven’.
Je kunt Nextdoor ook gebruiken
op je smartphone! Download de
app via https://nextdoor.nl en
gebruik dan deze code om je aan
te melden: EQYYJR
Je bent van harte welkom bij de
buurtapp, meld je ook aan! l
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Vacaturebank e.a.
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Vacatures Vrijwilligers Park
Eemwijk en
Park de Grevelingen

buurtgenoten, die iemand willen bezoeken of met iemand een wandeling
willen maken.

maken. Heeft u tijd over, een ochtend,
middag of avond, dan maken we
graag kennis met u.

Tuin en vrijwilliger Park Eemwijk
Voor de belevingstuin, die later dit
jaar gerealiseerd gaat worden, zijn
we op zoek naar vrijwilligers. Wie
vindt het leuk om wat te tuinieren en
toezicht te houden in de tuin?

Brancardier Park Eemwijk en
Grevelingen
We zoeken iemand voor het halen
en brengen van bewoners naar de
verschillende activiteiten in de Grevelingen. Voor Park Eemwijk zoeken we
iemand voor de dinsdag en donderdagochtend om de cliënten van de
revalidatie afdeling naar de therapie
te brengen en weer terug.

Grand Café medewerker Park
Eemwijk 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?

Ondersteuning kleinschalig
wonen dementie Grevelingen en
Park Eemwijk
Op de groepswoning samen een spelletje doen, samen tafels dekken of
een kleine wandeling maken. Het zijn
kleine dingen die een groot verschil

Duo Fiets Park Eemwijk
Houdt u van fietsen? Onze dementerende 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.

Dierenweide en vrijwilliger Park
Eemwijk
Als de belevingstuin is gerealiseerd is
er plaats voor een kleine dierenweide.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die
deze weide vorm kunnen geven.
Bingo en vrijwilliger Grevelingen
Vindt u het leuk om de cijfers duidelijk op te noemen, cadeautjes in te
kopen en zelfstandig te draaien en

heeft u affiniteit met ouderen met dementie, dan zijn wij op zoek naar u!
De bingo is maandelijks op de vierde
donderdag van de maand.
Administratie Park Eemwijk
Eenmaal in de twee weken een
ochtendje of middag helpen bij de
administratie van de vrijwilligers.
Individueel bezoek Park Eemwijk
en RivierAa
Voor bewoners die minder bezoek
krijgen of het fijn vinden om extra
bezoek te krijgen zijn we op zoek naar

Bioscoop Park Grevelingen en
Park Eemwijk
Bent u een filmliefhebber dan maken
we graag kennis! Maandelijks een
aansprekende film draaien voor de
bewoners en wijkbewoners.
Misschien heeft 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 Grevelingen
m.sanders@vanneynsel.nl 0738228321 of Jacqueline Cornelissen
j.cornelissen@vanneynsel.nl
073-8228709 of 06-11434819 l

Nieuws van de Buurttafel Graafsewijk Noord

Wie wordt het
baasje van Willem?

D

eze grote, vriendelijke reus
heet Willem. Helaas voor hem
heeft hij het tot nu toe minder
getroffen met zijn baasjes. Die
onderschatten steeds zijn omvang en
kracht. Het is nu eenmaal een ‘beer’
van een hond met de kracht die erbij
hoort. Door die wisseling van baasjes
en het gebrek aan goede leiding heeft
Willem besloten de dingen op zijn
eigen manier te doen. Onze grote
vriend heeft echter een klein hartje
en bedoelt het goed. Willem verdient
daarom een goed thuis waar hij oud
mag worden. We zijn dan ook op zoek
naar iemand die kan omgaan met
een hond van zijn formaat. Het liefst
iemand die ervaring heeft met het ras.
Het spreekt vanzelf dat Willem ruimte
nodig heeft en dus niet geschikt is voor
een bovenetage. Heeft u de ruimte en
de ervaring om deze geweldige hond
te geven waar hij zo naar verlangt?
Kom dan langs bij het Dierentehuis om
kennis te maken met onze Willem.l
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p deze avond waren de
volgende gastsprekers aanwezig: Jan Poelstra, wijkmanager voor Oost en Hintham,
Marc van Wijnen, wijkagent Barten/
Graafsewijk-zuid en Janna KuijsBazuin, sectiehoofd inzameling ’sHertogenbosch (Afvalstoffendienst).
Na de verschillende praatjes ontstond er discussie met de aanwezige
bewoners over aandachtspunten en
verbeteringen. Hierbij een samenvatting van wat er besproken en
afgesproken is:
l Overleg met de gemeente over
het opnieuw en op de juiste wijze
aanbrengen van de voetgangersoversteek aan de van Grobbendoncklaan.
l Maatregelen om het vervuilen
door hondenpoep van een grasveld
in de Elzenstraat, te voorkomen. Een
strook gras waarop regelmatig kinderen spelen.
l De mogelijkheid om kleinere
papierbakken aan te vragen bij de
Afvalstoffendienst.

Daarnaast zijn er diverse verzoeken van bewoners bij de gemeente
neergelegd om zaken te veranderen
zoals: het aanleggen van een extra
looppad voor hondenbezitters langs
de parallelweg van de Van Grobbendoncklaan, het verlagen van een
verkeersdrempel in de Abeelenlaan,
het plaatsen van verkeersdrempels in
de David Tenierstraat, het uitbreiden
van het aantal parkeervakken in de
Lucas van Leydenstraat, het verplaatsen van een ondergrondse container. Deze verzoeken zijn door de
gemeente bekeken maar zijn helaas
niet gehonoreerd.
Tijdens deze open bijeenkomst zijn
veel wijkzaken naar voren gebracht.
Er blijkt veel te leven bij de bewoners.
Natuurlijk zouden wij het liefst willen
dat de gemeente aan al onze wensen
tegemoet komt. Dit kan natuurlijk
niet altijd. Daarin moeten we reëel en
ook geduldig zijn. Dat is geen enkele
reden om niet als bewoner je betrokkenheid bij je eigen buurt te tonen
en aan te blijven geven wat beter zou
kunnen in de wijk. Wij willen iedereen
die bij deze bijeenkomst aanwezig
was bedanken voor de betrokkenheid
en inbreng. Goed wonen in Graafsewijk Noord kan alleen wanneer wij
op elkaars steun en inzet kunnen
rekenen.l

Nieuws van de Oosterhoeve

Heeft u de pasgeboren
lammetjes en kuikentjes
al gezien bij ons? Het is
een vrolijke boel op de
kinderboerderij! Veel mensen
genieten daar van, want naast de
vrijwilligers en de vaste bezoekers
komen nu ook veel scholen in het
kader van hun schoolreisje bij ons
op bezoek. En wat te denken van
alle wandelaars van de avondvierdaagse. Vierduizend mensen die
ons terrein bezoeken. Heel gezellig
allemaal.In de huiskamer zijn
steeds vaker ouderen te vinden

Colofon

Verslag Open Bijeenkomst
Buurttafel Graafsewijk Noord
Op 25 februari jl. heeft de Buurttafel Graafsewijk Noord een tweede,
goed bezochte, open bijeenkomst
georganiseerd. Alle bewoners in
Graafsewijk Noord waren uitgenodigd om mee te praten over de
gang van zaken in de eigen buurt.

voor een praatje of het lezen van
de krant. Kom gerust eens langs,
ook als u jonger bent en het gezellig vindt om een praatje te maken.
Voor de kinderen komt op woensdag 15 juni een poppenkastspeler
en op zondag 10 juli een clown.
Opgeven is gewenst. Bij veel belangstelling kunnen we meerdere
voorstellingen geven.
In de zomervakantie zijn we
doordeweeks dagelijks van tien tot
twee open. Ook op de zondagen
zal de openingstijd korter worden.
Onze vrijwilligers gaan immers ook

Juni 2016 Oplage: 5200
jaargang 17, nummer 83
Wijkkrant Oost
- Verspreidingsgebied:
AA-wijk Noord/Zuid,
Graafsewijk Noord/Zuid,
Grevelingen, Hinthamerpark.
- Verschijnt gratis 5 keer per jaar
- Website: www.wijkkrantoost.nl

Redactie
Maria Hornman, Marjolein
Thijssen, Mieke Verberne,
Ageeth van Duuren
Vormgeving
Wim van der Plas
Webmaster
Wim Verberne

op vakantie.
We kunnen altijd vrijwilligers
gebruiken. Dat kan al vanaf twee
uren per maand. Bijvoorbeeld in
het weekendteam. Verder dank
aan iedereen die ons, financieel,
mentaal, praktisch of op wat voor
manier dan ook steunt. Wij hopen
ons nog lang te kunnen inzetten.
Met uw steun gaat dat vast en
zeker lukken.
Groet van de Oosterhoeve,
oosterhoeve@gmail.com,
tel. 0623910121. l

Schoonmaakactie in Graafsewijk Noord
Op zaterdag 23 april jl. is de jaarlijkse schoonmaakactie gehouden.
Om 10.30 uur zijn wijkbewoners in
groepjes op pad gegaan, zodat alle
straten aan de beurt kwamen.

E

r is veel zwerfvuil opgehaald
en 2925 kilo aan grofvuil.
De sfeer en het weer waren
voortreffelijk.Veel vrolijke
gezichten en een gezellige ‘klets’ met
elkaar. Onze wijk licht er weer schoon
bij. Dank aan iedereen die heeft
meegeholpen. Ook veel dank aan de
gemeente en de Afvalstoffendienst.
Actiepunten van de Buurttafel
De Buurttafel Graafsewijk Noord heeft
voor de komende tijd de actiepunten
vastgesteld waar zij na de zomervakantie aan gaat werken. Dit zijn:

Duidelijkheid over bestemming
leegstaande panden in Graafsewijk
Noord.De betrokkenheid van de wijkbewoners activeren.
Aanpak van slechte verlichting in de
wijk en onderhoud van de lantaarnpalen. Nieuwe schoonmaakactie
voorbereiden voor 2017.
Verbeteren schelpenpad aan de
Elzenstraat.
Plaatsen van fietsrekken bij de flats
aan de Pieter Breughelstraat.
Plaatsen van nieuwe huisnummerborden op de flatgebouwen in de Pieter
Breughelstraat.
Kijk voor meer informatie op de
eigen website van de Buurttafel:
www.buurttafelgraafsewijknoord.
weebly.l

Reinier van Arkel zoekt creatieve vrijwilliger
Voor een creatieve activiteit in Den
Bosch Oost zoekt Reinier van Arkel
een vrijwilliger voor één dagdeel
in de week. Ben jij creatief met
verf, klei of met bijvoorbeeld naald
en draad? Dan ben je van harte
welkom.

I

n Oost organiseert Reinier van
Arkel activiteiten voor mensen
die psychisch kwetsbaar zijn.
Zij vinden het fijn om elkaar te
ontmoeten en tegelijkertijd iets
te maken waar ze trots op zijn. Dat
kan een zelf gemaakt schilderij zijn of

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

een kapotte jurk die ze met de naaimachine herstellen. Voor deze vaste
groep bezoekers
( allen 40+) zoeken we een creatieve
vrijwillige begeleider. Als je zelf creatief bent, het leuk vindt om dit aan
anderen over te brengen, je geduld
hebt en zelfstandig kan werken dan
ben jij de vrijwilliger die we zoeken!
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met het vrijwilligerswerk
van Reinier van Arkel: vrijwilligerswerk@reiniervanarkel.nl of bellen:
06-15200365.l

Redactie-adres
Lucas van Leydenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch
redactie@wijkkrantoost.nl
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vraag: Wil ik wel bij de overheid in
een beleidsfunctie blijven werken?
Het antwoord lag al klaar: ze
besloot ontslag te nemen en voor
zichzelf te beginnen. Sinds januari
van dit jaar begeleidt Nuala verander- en ontwikkeltrajecten en is onder
meer in te huren voor workshops en
trainingen. Een spannende tijd. Ze
heeft zichzelf een jaar gegeven om
uit te zoeken of haar bedrijf levensvatbaar is. Ze heeft nu echter al een
aantal leuke opdrachten en op het
tijdstip van ons interview heeft ze
twee bomvolle werkweken achter de
rug.

de voordeur
door: Maria Hornman
Nuala Burns (31) woont met vriend
Syquin en hun kinderen Flynn (5)
en Odin (3) met veel plezier in de
Hunzestraat. “Leuke buurt hier, met
veel kinderen. Veel verschillende
bewoners, maar we mengen goed
met elkaar.” Vijf jaar geleden kochten ze een hoekhuis in deze straat,
op zoek naar woonruimte met tuin
in een kinderrijke buurt.

u

Bij: Nuala
Burns

I

n de voortuin valt je oog meteen
op een robuuste houten ‘boot’
gemaakt van een oud brugdek.
Je zou meteen weer kind willen worden en erin gaan spelen.
Gebouwd door Syquin, die zich bij
bouwonderneming Heijmans bezighoudt met restauratie en die volgens
Nuala ‘ontzettend creatief’ is. Nuala
(spreek uit als Nula) heeft Ierse roots.
Haar vader kwam als 18-jarige vanuit
Noord-Ierland naar Nederland en
heeft hier haar moeder ontmoet.
Nuala is opgegroeid in Boschveld in
Den Bosch-West. Na een opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Avans Hogeschool is ze in

Wijkwerkplaats Oost
zoekt technische
vrijwilligers
Hoewel de wijkwerkplaats de
laatste weken
weer nieuwe
vrijwilligers
heeft gekregen, zijn we zijn nog op zoek naar
enkele vrijwilligers met technisch
inzicht. Wij willen onze werkplaats van rollators en rolstoelen
uitbreiden met een reparatiewerkplaats voor kleine huishoudelijke
artikelen. Bent u een van deze
mensen? Kom dan eens binnen
lopen bij onze werkplaats aan de
van Broeckhovenlaan 4a.
Of meld je als vrijwilliger aan bij
Nelly van de Ven 06 53352507. l

Utrecht Sociologie gaan studeren.
Na deze studies kreeg ze de kans om
deel te nemen aan het traineeprogramma ‘De toekomst van Brabant’.
Een kweekvijver voor talentvolle
medewerkers die hiermee voorbereid
worden op beleids- of managementfuncties binnen de overheid. Nuala
kreeg anderhalf jaar de gelegenheid
om werkervaring op te doen bij de
provincie Noord-Brabant en bij de
gemeente Oss en Helmond. Daarnaast
volgde ze een intensief opleidingsprogramma.
Creatief denken
De vraag die haar tijdens deze periode
bij de overheid het meest inspireerde
was: “Hoe kun je creativiteit inzetten
om verandering teweeg te brengen?”
Creatief kunnen denken wordt steeds
meer een noodzaak volgens Nuala.
Veel beleidsambtenaren zijn geneigd
om problemen binnen bestaande
denkkaders op te lossen. De snelle
maatschappelijke veranderingen
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en de toenemende participatie van
burgers, als gevolg waarvan je als
gemeente een andere rol krijgt,
vragen erom ook buiten de lijntjes
te durven kleuren. Na haar traineeperiode werkte ze vijf jaar voor de
provincie Noord- Brabant, eerst als
beleidsmedewerker Cultuur en Jeugd
en daarna als procesbegeleider van
veranderingstrajecten. Ze bekwaamde
zich in nieuwe methoden om veranderingen te begeleiden. Niet alleen maar
praten en alles op flaps en geeltjes
zetten, maar ook met beelden en je
handen werken. Zo leerde ze onder
ander Lego Serious Play te gebruiken
binnen teams, waarin deelnemers hun
ideeën in gezamenlijke bouwsels en
opstellingen omzetten. Dit blijkt veel
krachtiger en sneller te werken dan
alleen maar praten.
Keuze voor zelfstandig
ondernemerschap
Het zat er aan te komen. Na zeven
jaar werken voor de overheid rees de

Twikkel the world
De energie die Nuala uitstraalt is
aanstekelijk. Ze zit vol ideeën en
ambities en is een echte spraakwaterval. Iemand waarvoor 24 uur per dag
eigenlijk te kort is. Iets waar ze graag
meer tijd aan zou willen besteden is
het initiatief Twikkel The World (www.
twikkeltheworld.com). Die ‘twikkels’
zijn zelfgemaakte zachte dekentjes
(met capuchon) van resten stof voor
baby’s in vluchtelingen kampen,
onder andere in Syrië. Afgelopen jaar
heeft ze samen met initiatiefneemster
Vera Bertens een naai-event georganiseerd. Veertig vrijwilligsters zijn één
dag bezig zijn geweest om een grote
hoeveelheid van deze dekentjes te
maken. De weken daarvoor hadden
ze dozen vol met stoffen verzameld
via Facebook, Marktplaats en onder
vrienden en bekenden. “Je staat er
versteld van hoeveel lappen stof er bij
mensen thuis in de kast liggen.” Elk
dekentje werd voorzien van een label
waarop met textielstift een persoonlijke boodschap werd geschreven. “Er
is in een vluchtelingenkamp, gezien
de omstandigheden, nauwelijks aandacht voor het feit dat iemand moeder wordt. Dit kleine gebaar is iets dat
we kunnen bijdragen.” De dekentjes
zijn naar Syrië gebracht. Een volgende
zending is bestemd voor Equador,
waar een grote aardbeving veel mensen dakloos heeft gemaakt.
Starters4Community
“Ik vind het leuk om projecten in
de steigers te zetten. Daar word ik
gelukkig van. Als de steigers staan,
ben ik weg. Op naar de volgende
bouwplaats. Ik houd van leren,
bezig zijn met nieuwe dingen en van
netwerken.” In maart van dit jaar
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maakte ze kennis met het initiatief
Starters4Community en is een van de
deelnemers geworden. Starters4community biedt afgestudeerden van
hogescholen en universiteiten, die een
baan zoeken of als sociaal ondernemer aan de slag willen de kans
werkervaring op te doen door wijkinitiatieven en sociale ondernemingen
te ondersteunen. Tegelijkertijd krijgen
deze starters ondersteuning in de
vorm van coaching en workshops. In
Den Bosch werkt Divers samen met
Starters4Community.

Op dit moment worden er vier burgerinitiatieven in Den Bosch begeleid
waaronder Oosterplas Doet. Nuala
is betrokken bij de Stichting Ismes.
Deze stichting ondersteunt herstellende verslaafden bij hun terugkeer
in de maatschappij. Voor Nuala een
mooie gelegenheid om nu eens aan
de andere kant te zitten en te ervaren
hoe het beleid van bijvoorbeeld een
gemeente uitpakt. Daardoor leert ze
scherper te zien wat veranderd zou
moeten worden om de participatie
van burgers écht goed te ondersteunen. Op dit gebied hebben gemeentes
nog wel wat te leren vindt ze.l

Bewegen voor mensen
met beginnende
dementie

I

n juni en juli, worden op
diverse locaties sport- en beweeg activiteiten aangeboden
voor mensen met beginnende
dementie. De activiteit gaat altijd
door! Van tevoren aanmelden of lid
worden hoeft niet. De mogelijkheid
bestaat zelfs dat een vrijwilliger
thuis komt en vanuit daar mee gaat
wandelen of fietsen! Mantelzorgers
zijn ook van harte welkom om mee
te doen aan de activiteiten. Het
totale aanbod staat op www.s-port.
nl/50plus maar kan ook aangevraagd worden door een mailtje aan
sport@s-hertogenbosch.nl. Hebt u
nog vragen? Bel dan Maaike Schneider, Consulent sport en bewegen 50
PLUS, gemeente ‘s-Hertogenbosch,
m.schneider@s-hertogenbosch.nl  
tel. 073 615 97 76.l

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

In onze rubriek ‘Dank je wel’ krijgen
wijkbewoners de gelegenheid om
een taart te overhandigen aan
iemand die dit verdient. Tot nu
toe heeft Lisa uit de Seringenstraat
de taarten gebakken maar zij is
verhuisd. Bedankt Lisa! Bakkerij van
Doorn aan de Graafseweg 181 stelt
vanaf nu de taart gratis ter beschikking. Daar zijn we erg blij mee!

Deze keer hebben wij als redactie zélf
een bewoonster uitgekozen om te bedanken. Elke wijk heeft van die stille
krachten, die veel belangrijk werk
verzetten. Ria van Houtum is zo iemand. Ze is vrijwilligster bij buurthuis
Graafsewijk Noord voor enkele activiteiten maar daarnaast staat ze altijd
paraat als er ingesprongen moet
worden. Bij verhindering van haar
zoon Marcel is Ria vaak degene die
de deur van het buurthuis opent voor
de diverse clubjes, de wijkkranten in
ontvangst neemt voor verspreiding
en natuurlijk elk jaar jurylid is tijdens

de playback show. Zij is iemand met
een groot hart. Woorden die helemaal bij haar passen zijn: hulpvaardig, vriendelijk, geïnteresseerd en
meelevend. Ze is ook nog eens super
oma en staat altijd klaar voor haar
gezin en kleinkinderen. Ze is een
warme vrouw met een grote dosis
humor en een heerlijke lach. Allemaal

ingrediënten die haar in Graafsewijk
Noord tot een graag geziene medebewoonster en vrijwilligster maken.
Ria was blij verrast met de heerlijke
nougatinetaart die ik haar mocht
overhandigen.
Ageeth van Duuren l
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Bericht van de
Kinderraad

Nationale Sportweek
De Gezondheidsweek was een GROOT
succes. Met heerlijk weer, leuke
activiteiten, enthousiaste kinderen/
ouders en de sportieve beleving kon
deze week niet meer stuk.
Want bewegen is leuk en nog goed
voor je ook!!
Rugbytoernooi
Woensdag 13 april vond op het prachtige rugbyveld van The Dukes een
rugbytoernooi plaats voor de groepen
acht van BS Oberon, de Aquama-

rijn, BS Kameleon, de Driestroom en
het Rondeel. Door de scholen in alle
teams te mixen, ontstond er een mooi
samenwerkingsverband tussen de
leerlingen van de verschillende basisscholen. Bij de jongens won het team

Glasgow en bij de meisjes het team
Frankrijk. Dankzij de inzet van rugby
vereniging The Dukes, alle hulpouders
en alle docenten hebben 150 leerlingen een sportief toernooi gehad. Alle
kinderen kregen tot slot een sappige

appel van de GGD Hart van Brabant.
Calvé Straatvoetbal
Op woensdag 18 mei waren de voorrondes van het straatvoetbaltoernooi.. Met acht jongensteams en. l

Interview met Gerda: ‘Moeder van de AQUAmarijn’
wilde niet gaan liggen wat eigenlijk wel moest. Ik mocht toen van de
ambulance broeder voorin zitten. Dat
herinner ik me nog heel goed.

door: Marijn van Wijk en Marith van
Liempd (groep 8 van de AQUAmarijn)

I

n 1979 is Gerda Ambrose als moeder bij ons op de Nutsschool (nu
de AQUAmarijn) binnen gekomen.
Haar twee kinderen hebben hier
op school gezeten en zij is gebleven.
Ze heeft haar taken uitgebreid, ze
regelde bijvoorbeeld de voorschoolse
opvang en de overblijf. Nu 37 jaar later
moeten we afscheid nemen van haar.
Gerda gaat helaas met pensioen.
Als we pijn of verdriet hadden konden
we altijd naar haar toe. Ze is van alle
markten thuis: van pleisters plakken
tot bemoedigende woorden inspreken.
Ook hielp ze ons met het uitpraten van
een ruzie of het bakken van pannenkoeken. Wat zullen we haar missen!

Wat is het vieste dat je ooit hebt
gezien op school?
Er had een kindje moeten overgeven
en toen moest ik zelf bijna ook….
Wat is het allerleukste compliment
dat je ooit hebt gehad?
Je bent de moeder van de school.
Kinderen hier op school doen wel eens
ondeugende dingen. Wat is het ondeugendst wat je ooit hebt gedaan?
Sneeuwballen gooien naar vreemden
met mijn vrienden en vriendinnen
Wat is je grootste blunder?
Ik had een middag gespijbeld en daar
kreeg ik straf voor van mijn ouders.
Wat ga je allermeest missen van de
AQUAmarijn?
De kinderen want daarom ben ik hier
nu nog steeds om te helpen met het
overblijven.

Wat vindt je het leukst dat je hebt
gedaan op school?
Kinderen helpen met pijn of ruzie.
Wat is het stomste taakje op school?
Poep in de wc opruimen want de poep
kon niet meer doorgespoeld worden.
Gerda, jij helpt kinderen als ze pijn
hebben. Soms moet er dan iemand
naar de dokter want jij zegt altijd: “ik
kan er niet in kijken”. Het komt dan
wel eens voor dat er dan toch iets is

gebroken. Heb jezelf wel eens iets gebroken of op de eerste hulp geweest?
Ja, ik heb een keer mijn arm gebroken.
Ik viel van een balk in een zwembad.
Mijn arm stond in een hele rare positie.
Ik moest met de ambulance mee. Ik

Heb je een stopwoord?
Chips. Het was eerst een scheldwoord
wat er erg op lijkt maar toen ik er een
keer op aangesproken werd, zei ik
Chips.

Vroeg- en Voorschoolse Educatie: doe je mee?

V

oorlezen, knutselen, rollenspellen en spelletjes spelen
en gezellig met elkaar en
met taal bezig zijn, dat is
Voor- Vroegschoolse Educatie (VVE)
Samen met het Rondeel, Oberon, kinderdagverblijf Het Sprookjesbos en
Divers houden we elke zes weken een
bijeenkomst. De tijden zijn per school
verschillend. Tijdens deze bijeenkomst gaat de leerkracht samen met
Mieke Reijner van Divers in gesprek
met de ouders over het VVE en hoe

je thuis met je kind bezig kunt zijn.
Daarna volgen er gezamenlijke activiteiten in de klas. Onlangs kwam de
bieb voorlezen op basischool Oberon.
Een leuke ervaring voor zowel ouder
als kind. VVE is een programma dat
is opgezet om de taal en het spraakvermogen van kinderen tot 6 jaar te
stimuleren door middel van spel en
activiteiten. Omdat sommige ouders
het lastig vinden om samen met hun
kind bezig te zijn vindt er iedere
maandag middag van 14.00 tot 15.00

een bijeenkomst ‘samen doen’ plaats
in de ouderkamer van BBS aan de Aa.
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen
uit de wijk gratis en toegankelijk. Tijdens deze bijeenkomst gaan ouder en
kind samen een leuke activiteit. Tegelijkertijd is er begeleiding aanwezig.
Nieuwsgierig naar het VVE? Kom eens
langs op maandagmiddag of vraag
aan de leerkracht wanneer de volgende VVE bijeenkomst plaats vindt!
Loraine van den Akker l

Groep 8
Binnenkort gaan wij onze school
verlaten. Dit is ons laatste jaartje
op de basisschool. We hadden niet
verwacht dat het zo snel ging.
In groep 8 hebben we de Citotoets
gedaan dat ging super goed voor
iedereen. Sommigen zijn zelfs omhoog gegaan. We deden het allemaal
op de computer. Dit jaar heet onze
musical Flashback. Het gaat over
alle jaren op onze school. We duiken
terug in de tijd van al onze acht jaren
op de basisschool. We zijn verder in
Heeswijk-Dinther op kamp geweest.
Toen we er aankwamen, hebben we
alles klaargezet voor in de avond.
Daarna zijn we naar het bos geweest
en daar hebben we hutten gebouwd.
Toen hebben we waterspellen gedaan
tot het donker werd. Daarna hebben
we opnieuw in het bos leuke spellen
gedaan. De volgende dag zijn we
naar kasteel Heeswijk geweest. De
meeste kinderen vonden dat best
wel saai maar we moesten per se
iets cultureels doen op kamp. De
allerlaatste dag zijn we gaan zwemmen en konden we ons uitleven op
een springkussen. We vinden het
super jammer om deze school te
verlaten. We houden er hele mooie
herinneringen aan over en hebben
fantastische jaren gehad! Wij van de
Kinderraad kunnen je aanraden om
volgend schooljaar mee te doen met
de Kinderraad! l

Wat doe je over 5 jaar?
Het liefst ben ik dan nog gezond.
Wat zou je doen met 1 miljoen?
Dan maak ik heel veel mensen blij
zoals mijn familie.
Gerda, wij vinden het echt heel jammer
dat je met pensioen gaat. Wij hebben
jouw gelukkig onze hele basisschool
gehad. Kinderen van de jongere klassen hebben dat helaas niet. Maar jij
verdient het ook om lekker van je vrije
tijd te genieten. Bedankt voor al je
hulp Gerda! l

Op vrijdag 15 juli nemen we met
de hele school afscheid van haar.
Om 8.30 uur zullen we haar feestelijk onthalen, waarna er koffie
klaar staat in de kuil voor ouders,
oud-collega’s, oud-leerlingen en
hun ouders en andere belangstellenden. Het Gerda Café is tot 10.30
uur geopend, daarna gaan we
vanaf 11.00 uur met de kinderen
van de school afscheid nemen van
Gerda. l
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De zomer komt eraan. Geniet veilig van de zon!

D
Overgewicht bij Kinderen
vergewicht wil zeggen dat
uw kind te zwaar is en te
veel lichaamsvet heeft. Te
zwaar zijn heeft voor een
kind veel nadelen. Overgewicht op jonge leeftijd de kans om later
hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten,
suikerziekte (diabetes) of gewrichtsklachten te krijgen. Bij ouders met
overgewicht is de kans op overgewicht
bij de kinderen groter. Ongezonde
voedingsgewoontes en weinig bewegen
dragen hieraan bij. Kinderen kunnen
ook uit onlust of verveling gaan eten
als de ouders ze niet de juiste aandacht geven. Sommige ouders geven
hun kind snoep om het te troosten, te
belonen of te verwennen. Zo raakt het
kind eraan gewend om bij bepaalde
spanningen of gevoelens steeds weer te
willen snoepen of eten.

O

Wat kunt u doen als uw
kind te dik is?
Om te weten of uw kind te zwaar is,
kunt u kijken of het gewicht past bij
de lengte en leeftijd van uw kind.
Voedingscentrum.nl rekent dat voor
u uit. Een gezonde leefstijl is voor elk
kind erg belangrijk. Het gaat vooral om

regelmatige lichaamsbeweging en gezonde eetgewoontes. Het helpt het best
als het hele gezin meedoet met de gezonde leefstijl. Als het gewicht van uw
kind gelijk blijft heeft u al veel bereikt.
Afvallen is meestal niet nodig: omdat
uw kind nog groeit gaat het gewicht
steeds beter bij de lengte passen.
Maak afspraken met uw kind om te
zorgen dat het niet te lang achter de
computer of de tv zit. Zorg dat uw kind
regelmatig buiten speelt, boodschappen doet op de fiets of de hond uitlaat.
Een kind moet dagelijks minstens een
uur actief bewegen. Forceer het niet
maar doe zelf mee en maak het leuk.
Vraag ook vriendjes, broertjes of zusjes
om mee te doen.Schrijf uw kind in bij
een sportvereniging en ga regelmatig
kijken naar trainingen of wedstrijden
om het te stimuleren. Bedenk een
activiteit die u met het hele gezin kunt
doen, zoals samen een boswandeling,
strandwandeling of fietstocht maken of
samen zwemmen in het weekend.
Loop samen naar school, neem vaker de
fiets in plaats van de auto.
Anders gaan eten
Zorg voor afwisseling in het eten. In

Veilig op de been blijven, zo doe je dat!
Valpreventie in de mantelzorg
Hoe help je iemand met krukken
de trap op lopen of hoe moet je
opstaan uit een stoel met krukken?
Deze vragen komen aan de orde
tijdens de workshop Valpreventie in de mantelzorg. Deze wordt
gehouden op: woensdagavond
6 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur,
locatie ‘In de Roos’. De workshop
is bedoeld voor mantelzorgers en
wordt georganiseerd wordt door
de Stichting S@men Beter Thuis én
het Steunpunt Mantelzorg Divers
’sHertogenbosch. Aanmelden mag
via mantelzorg@divers.nl, maar is
niet noodzakelijk. De toegang is
gratis.In de workshop geeft

fysiotherapeut Jules van Roessel
een praktijkles: ‘lopen met hulpmiddelen’. U leert op een goede
manier om te gaan met loophulpmiddelen. Ook leert u hoe je iemand daarbij kunt helpen, zonder
dat jezelf te zwaar wordt belast.
Hulp bij praktische zorgvragen
De website van ‘Samen beter
thuis’ (www.samenbeterthuis.nl)
biedt digitale ondersteuning bij
hulpvragen van mantelzorgers.
Hier vind je instructiefilmpjes voor
(fysieke) zorgvragen en/of een
doorverwijzing naar goede websites die mogelijk verder kunnen
helpen.l

Nieuws van
de Zonnebloem

D

e afgelopen periode
hebben we enkele leuke
activiteiten voor onze
gasten georganiseerd.
We hebben met twintig
gasten en enkele vrijwilligers op 11
april een boottocht gemaakt samen met de afdeling Kerkdriel en
Velddriel. We hebben op 14 april
met enkele gasten deelgenomen
aan de open dag van Gastenhuizen van de Stichting Coliso. Op 26
mei hebben we een Bingo ochtend
georganiseerd. Gesponsord door
de Riki Stichting mogen we weer
meedoen met de Zomerhartewens.
Dit betekent dat iedere vrijwilliger
een wens van een gast in vervulling mag laten gaan. Dat kan een
uitstapje naar bijvoorbeeld het
theater of de bioscoop zijn of een
verwenmiddag bij de kapper,

masseur, manicure of pedicure.
Het kan ook een nieuwe plant zijn
voor in huis of in de tuin of nieuwe
kleding. Tijdens een gezamenlijke
lunch bespreken onze vrijwilligers met de gast welke wens deze
heeft. Wanneer deze te realiseren is binnen de mogelijkheden,
wordt deze wens gehonoreerd. Op
dinsdag 5 juli organiseren wij een
picknick voor onze gasten. Denkt
u na het lezen van dit bericht: ‘Ik
zou me wel aan willen sluiten bij
Zonnebloem afdeling Oostelijke
Zon. Schroom dan niet en meldt u
aan bij: Sanne Kwaks 06 53590275
of Tonnie van Aar: 06 45732907.
Sanne of Tonnie maken dan een
afspraak met u voor een
intakegesprek. l

groente, fruit en volkorenproducten
zitten veel waardevolle voedingsstoffen en weinig calorieën. Ze geven een
vol gevoel, waardoor uw kind minder
snel te veel eet. Kies voor mager vlees
en voor magere of halfvolle melkproducten. Gebruik weinig vet bij het
koken. Ongeveer een liter drinken per
dag is belangrijk: naast melk vooral
ook water of thee zonder suiker, en
soms ook vers sap. Door gezond en
gevarieerd te eten krijgt uw kind alle
voedingstoffen binnen die het nodig
heeft. Vitaminepillen zijn niet nodig.
Eet op vaste tijden. Sla het ontbijt niet
over! Drie maaltijden per dag is prima. Geef hooguit vier keer per dag een
gezond tussendoortje. Bijvoorbeeld:
fruit, een volkorenbiscuit, soepstengel
of rijstwafel, een doosje rozijnen, stukjes komkommer of wortel. Geef zo min
mogelijk frisdrank, snoep of chips. Geef
als ouder zelf het goede voorbeeld.
Doe mee aan de regelmaat en aan de
gezonde voeding. Gebruik eten niet als
zoethoudertje, om uw kind af te leiden,
te troosten of te belonen.
Meer online-informatie over goede
voeding: Voedingscentrum.nl, de Eetmeter app en Etendebaas.nl
Minggus Nanlohy,
huisarts GZC samen Beter l

e UVstraling in
zonlicht
kan de
huid beschadigen en ervoor
zorgen dat u verbrandt. Bescherm uzelf door kleding te
dragen, zonnebrandcrème te gebruiken en tussen 12.00 en 15.00 uur uit de
zon te blijven. De ultraviolette straling
(UV-A en UV-B) van de zon kan de
huid beschadigen. UV-A-straling
zorgt voor een versnelde veroudering
van de huid (rimpels), zonneallergie
en vergroot op den duur de kans op
huidkanker. UV-B-straling kan de huid
verbranden en kan het DNA (het erfelijk
materiaal in de huidcellen) aantasten
en daardoor huidkanker veroorzaken.
Ook als u al bruin bent of nooit verbrandt, kan uw huid worden beschadigd door UV-straling. Bescherm uzelf
dus altijd tegen de zon.
Zo beschermt u zich tegen de zon
De één is gevoeliger voor te veel zon
dan de ander. Iedereen doet er echter
goed aan niet te veel in de zon te
komen. Hieronder zal ik een aantal
tips beschrijven om u nog beter tegen
de zon te beschermen. Laat uw huid
voorzichtig wennen aan de zon, ook als
u al bruin bent. Smeer u om de 2 uur
flink in met een antizonnebrandmiddel. En begin daar een half uur voordat
u de zon in gaat al mee. Draag kleding
en zet een zonnehoed of zonnepet op.
Voor in de tropen is er zelfs speciale
dicht geweven kleding waar de zon
bijna niet doorheen komt. Blijf op het

heetst van
een zonnige
zomerdag,
maar ook op
een zonnige
dag met lage temperaturen tussen
12.00 en 15.00 uur liever in de schaduw.
Hoe hoger de zon staat, hoe groter de
kans dat u verbrandt. Breng zonnebrandcrème opnieuw aan na het
zwemmen. Ook als u een waterproof
product gebruikt. In het water en bij
het afdrogen verdwijnt het middel toch
gedeeltelijk.Draag een zonnebril met
UV-bescherming in de zon. Ook de
ogen zijn gevoelig voor UV-straling.
Welke zonnebrandcrème?
Kies een antizonnebrandmiddel dat
niet alleen tegen UV-B-straling (verbranding) beschermt, maar ook tegen
UV-A-straling (huidveroudering). Op
de verpakking is dan een rondje te zien
met daarin de letters ‘UVA’. Het getal
op de verpakking van zonnebrandcrème geeft aan hoe sterk de bescherming
is. Dit is de beschermingsfactor of SPF
(‘sun protection factor’). Hoe hoger dit
getal, hoe langer u in de zon kunt zijn
zonder te verbranden. Helaas kan het
gebeuren dat u verbrandt door de zon.
Bent u verbrand? Blijf dan minstens 3
dagen uit de zon om uw huid te laten
herstellen. Gebruik eventueel een
verkoelend ‘aftersun’-middel. Doet uw
huid pijn? Leg er dan natte doeken op
en neem eventueel paracetamol. Blaren moet u zo veel mogelijk heel laten.
Ik wens u allen een fijne (zonnige)
vakantie toe!
Joost van Roosmalen, apotheker l

6Kom oogsten op de Graafse Akker
Wijkkrant Oost
d e w i j k wa a r d e z o n o p ko m t

Op dit moment is het genieten op
de Graafse Akker. De teeltbedden
staan er goed bij en het oogstseizoen is aangebroken. Om te komen
oogsten kunt u, net als vorig jaar,
‘Makker van de Graafse Akker’
worden.

D

it jaar hebben we gekozen
voor twee verschillende
makker-oogstaandelen. Wilt
u elke maand oogsten en
af en toe ook eens meewerken? Dan
kost het makkerschap u tien euro per
jaar. Wilt u alleen elke maand komen
oogsten? Dan vragen we daarvoor
25 euro per jaar. U kunt dan met uw
akkerstrippenkaart vanaf mei tot en
met november per maand drie verschillende groentes komen oogsten.
Daarnaast bent u natuurlijk van harte
uitgenodigd voor het oogstfeest, met
het Langetafeldiner, op 24 september. Het makker-akker-lidmaatschap
is ook leuk om cadeau te geven. Het
makkerschap en de akkerstrippenkaart zijn vanaf nu te koop op de
akker. U kunt dan direct beginnen
met oogsten! Deze maand: peulen,
tuinbonen en koolrabi.

Allerlei

Toekomst onduidelijk
De toekomst van de Patio en Graafse
Hof blijft onduidelijk. Bij controles
in de afgelopen periode zijn geen
onveilige situaties gevonden. De
bewoners en gebruikers van het pand
zijn in overleg met de eigenaar Zayaz
om tot een toekomstplan te komen.
Ondertussen wordt er op de Graafse
Akker gewoon doorgewerkt. Kinderen
kunnen elke woensdagmiddag in de
Kindertuin komen tuinieren en aan
verschillende activiteiten deelnemen.
Elke maandag tot en met woensdag
is De Graafse Hof en Akker tussen
9 uur en 17 uur open om te komen
oogsten of om zelfstandig te werken
op de akker aan eigen projecten. Elke
donderdagavond en zaterdagochtend
werken we samen op de Graafse Akker. Wilt u op een andere dag komen
werken? Heeft u een idee dat u graag
zelf wil uitvoeren? Of wilt u graag
een workshop geven? Dat vinden we
allemaal supertof! Dus schroom niet
en vraag het aan één van ons, dan
denken wij graag met u mee. Kom
vooral eens binnen lopen!
Jaarlijkse vakantieweek
Op vaderdag 19 juni bouwen we ’s-

middags een hut van wilgentenen
en maken een midzomerwandeling.
Daarna is er kampvuur met soep.
Zondag 24 tot en met 31 juli vindt de
jaarlijkse vakantieweek plaats. Wie
zin heeft om mee te denken over het
programma is van harte uitgenodigd
om donderdagavond 7 juli te komen
brainstormen. Dit onder het genot
van een lekkere zelfgebakken pizza.
We zoeken nog extra begeleiders voor
die week. Als u deel wilt nemen, bent
u van harte welkom!
www.facebook.com/graafseakker
www.transfarmers.nl

Buurt restaurant
aan de Aa

O

p 30 mei zijn vier vrijwilligers
begonnen met een buurtrestaurant in de BBS aan de
Aa. De BBS heeft een nieuwe
keuken en die willen we met de buurt
delen. Dit houd in dat je lekker kan
komen eten, nieuwe mensen kan leren
kennen en nog weinig betaald ook.
Iedere maand zal er een ander menu
op de kaart staan, dat met veel liefde
is samengesteld. Kinderen, oma’s,
opa’s noem het maar op, iedereen
is welkom. In de komende wijkkranten maken we de datums bekend.
Houd dus de krant goed in de gaten.
Daarnaast zijn vrijwilligers van harte
welkom. Heb je zin om voor anderen te
koken of wil je gewoon wat meer weten
over het buurt restaurant? Mail ons
dan: etenaandeaa@gmail.com l

Koken voor je
buurtgenoten
Bijzonder Thuisafgehaald start in
‘s-Hertogenbosch:
Een kokende buurtgenoot die af en
toe een verse maaltijd komt brengen.
Dat zou voor mensen die moeilijk ter
been zijn of ziek zijn een uitkomst
zijn. Sinds kort kun je in Den Bosch
een oproep doen voor hulp rond
de avondmaaltijd. Hiervoor werkt
Bijzonder Thuisafgehaald samen met
Welzijn Divers. Samen zoeken zij een
een kokende buurtgenoot die een verse
maaltijd voor je klaar maakt. Het idee
is dat je zelf met een schaaltje en geld
een maaltijd ophaalt. Het landelijke
initiatief Thuisafgehaald krijgt echter
steeds vaker de vraag of de maaltijd
gebracht kan worden. Voor deze wens
is Bijzonder Thuisafgehaald in het leven
geroepen. In Den Bosch hebben nu al
147 mensen aangegeven te willen koken voor een buurtgenoot die moeilijk
zelf de deur uit kan komen. Dat heeft
een bijkomend voordeel. Je kunt koken
wat iemand lekker vindt en rekening
houden met dieetwensen. Naast de
lekkere maaltijd leer je ook nog eens
nieuwe mensen kennen.
Interesse?
Zou jij of iemand anders wel een
thuiskok kunnen gebruiken? Via
www.bijzonderthuisafgehaald.nl kun
je je opgeven. Heb je interesse om
voor een ander te koken? Via www.
bijzonderthuisafgehaald.nl kun je je
inschrijven als kok. Wil je dit alles liever
mondeling met iemand bespreken of
heb je vragen? Neem dan contact op
met Tyrza Niemeijer, projectmedewerker Welzijn Divers via Tyrza@thuisafgehaald..nl of op telefoonnummer
06-21282935.l

Doe mee aan buurtpreventie
in ’s-Hertogenbosch!
’s-Hertogenbosch wordt steeds
veiliger. Toch komt criminaliteit en
overlast nog altijd voor. Daar zetten
politie en gemeente zich voor in.
Daarnaast zijn in sommige wijken
buurtbewoners actief in zogenaamde
buurtpreventieteams. Zij zorgen
voor een veiligere en leefbare wijk.
Buurtbewoners van uw wijk willen nu
ook een buurtpreventieteam vormen.
Hiervoor zijn nog leden nodig die
het team komen versterken. Neemt u
deel?
Wat doet een buurtpreventieteam?
Het doel van een buurtpreventieteam
is dat bewoners samen de wijk in
gaan. Ze letten op onveilige situaties
om zo te voorkomen dat onveiligheid
of overlast ontstaat. Een buurtpreventieteam trekt hierbij samen op
met politie en gemeente. Ze zorgen
voor een veilige wijk waar het prettig
wonen is. Dat kan een team doen
door extra op te letten. Bijvoorbeeld
op openstaande ramen. Ze zijn meer
betrokken bij de buurt. Dankzij de ervaringen van het buurtpreventieteam
zijn de politie en de buurtbewoners
beter op de hoogte van de ontwikkelingen in de buurt.
Het buurtpreventieteam in uw wijk

kan alleen starten als er voldoende
deelnemers zijn in de wijk. Een
buurtpreventieproject kost u niet
veel moeite, maar het kan heel wat
opleveren: een gezellige, veilige en
rustige buurt. l

H

eeft u interesse om
deel te nemen aan het
buurtpreventieteam in
uw wijk? Stuur dan een
mail met uw naam en e-mailadres
naar de coordinator in uw wijk:
Voor Aawijk (Merwedelaan-Maastrichtseweg-Oosterplas en Aa)
Mail naar: Buurtpreventieteamoost@outlook.com
Voor Graafsewijk-Zuid
(Lagelandstraat-GraafsewegDoctor Poelsstraat en Aa)
Mail naar: preventieteamgraafsewijkzuid@gmail.com
Bij voldoende interesse organiseren we een startbijeenkomst,
waar politie en gemeente duidelijk uitleggen wat deelname aan
het buurtpreventieteam inhoudt.
Hierna kunt u definitief aangeven
of u wel of niet wilt deelnemen aan
het buurtpreventieteam
van uw wijk. l

Open dag Moestuinen aan de Oosterplas

M

oestuinieren 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. Veel tuiniers van de Amateur
Tuinders Vereniging Oosterplas telen
hun eigen groenten, anderen hebben
een bloementuin. Nu liggen de tuinen
er prachtig bij. Dit kunt u zien op onze
open dag op 10 juli. Wandel dan door
onze gezellige tuin, laat u voorlichten
over tuinieren door onze tuinders en
geniet daarna van een drankje op ons
terras, Door omstandigheden zijn er

enkele tuinen opnieuw beschikbaar. De
oppervlakte van de tuinen varieert van
100 tot ruim 200 m². Iedere tuin is goed
bereikbaar. Kijk voormeer informatie
op onze website: atvdeoosterplas. nl
of neem contact op met Anton van
Rijn, 06 51315247 l

Advertentie
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Activiteiten Buurthuis Graafsewijk Noord
Adres: Lucas van Leijdenstraat 27
Losse Weekendactiviteiten

Wijkpunt Oost ook
in de zomer actief

Juli
Vrijdag 01 juli Kaarten		
Inschrijving 20.00 uur
Vrijdag 08 juli Beachparty
18.30 – 21.00 uur
Zondag
10 juli Familiedag*		
10.30 – 18.00 uur
September:
Zondag 04 september
Rommel-/Jaarmarkt		
11.00 – 17.00 uur
Vrijdag 09 september Kaarten
inschrijving 20.00 uur
Vrijdag 16 september		
Kinderdisco			
18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 24 september		
35-jarig bestaan
* voor deze activiteiten dien je je
vooraf op te geven bij:
Fred van Dalsen, Abeelenstraat 21,
tel: 073 – 613 37 51

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.

Activiteiten Park De Grevelingen en Park Eemwijk
Maandag

10.00 uur
10.00 uur
		
14.00 uur
Dinsdag
14.00 uur
14.00 uur
		
Woensdag
10.00 uur
14.00 uur
Donderdag
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.45uur
Vrijdag
10.00 uur
		
10.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
		
14.30 uur
Zondag
10.00 uur

Gymnastiek 			
Spelochtend
o.a. rummy-cub
Mannengroep			
Bingo in steunpunt
film middag
reizen en recreatie
Geheugengroep 		
Boccia 			
Boccia 			
Schilderclub ‘Samen Bezig”
Muziek			
Wandel je fit
Creatief o.a. mozaïek,
vogelhuisjes			
Jeu de boules			
Spelmiddag			
Hersengymnastiek
wijkbewoners			
Viering in kapel		
Kerkdienst in Steunpunt

Film

woensdag 22 juni
Park Eemwijk
2001: Space Odesey van Stanley Kubrick
27 juni&25 juli&26 sept&24 okt Park Eemwijk
1 & 15 juni, 6 & 20 juli, 3 &17 Park de Grevelingen
22 juni & 27 juli & 24 aug. Park de Grevelingen
9 juni lezing bijen en diner Park Eemwijk
14 juli zomer bingo
Park Eemwijk
11 aug. spelletjes en zomerquiz.
Park Eemwijk
24 juni: Muziekmiddag met Cardi Bongers
en Sjef van Rooy en diner Park de Grevelingen
22 juli:Vakantie Quiz
Park de Grevelingen
26 juli: Vlaamsche Kermis
met Loterij
		
Park de Grevelingen

Bingo:

19.30uur

Park de Grevelingen
Park Eemwijk
Park de Grevelingen
Park de Grevelingen
Park Eemwijk
Park de Grevelingen
Park Eemwijk
Park de Grevelingen
Park De Grevelingen
Park Eemwijk
Park Eemwijk
Park Eemwijk
Park de Grevelingen
Park de Grevelingen
Park Eemwijk
Park Eemwijk
Park de Grevelingen

14.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
Sociëteit
14.15 uur
14.15 uur
14.15 uur
14.30 uur
		
14.30 uur
14.30 uur
		
Zomersociëteit op zondag:
14.30 uur 10 juli ‘Muziek alive’ entertainment met o.a. 		
		
zang, gitaar en accordeon.Park de Grevelingen
17 juli live muziek van band Stasia Park Eemwijk
Muziek
14.00 uur
4 augustus DJ Mozes
Park de Grevelingen
Markt
14.00 uur 10 juni: bloemen, verse vis,
		
cadeautjes 		
Park de Grevelingen
Workshop
10.00 uur
17 juni &15 juli
		
Kruidenworkshop
Park de Grevelingen
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

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
10.30u – 11.30u
Gym
Tegemoetkoming in de kosten
In veel gevallen kunt u een deel
van uw contributiekosten voor de
gym of yogalessen 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
Beachparty
Op vrijdag 8 juli organiseert
Werkgroep Graafsewijk Noord ter
afsluiting van het activiteitenseizoen een Beachparty. De entree
bedraagt 3.00 euro. Dit is een
all-in prijs. Tijd: 18.30 – 21.00 uur.
Neem een badlaken mee.
Rommel-/Jaarmarkt
Werkgroep Graafsewijk Noord
opent haar seizoen weer met een
rommel- jaarmarkt op de schoolpleinen aan de Lucas van Leijdenstraat met : meer dan 60 kramen,
verschillende activiteiten voor de
jeugd, het rad van avontuur en
live-muziek. Noteer alvast in uw
agenda: Zondag 4 september van
11.00 – 17.00 uur. l

Activiteiten Wijkwerkplaats Oost
Houtwerkplaats:
maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag: van 9.00 uur tot 16.00
uur
Atelier: maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag van 9.00
uur tot 16.00 uur
Werkplaats rollators en
rolstoelen:
maandag, dinsdag en onderdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Verder op afspraak.

Klaasjes Snuffelhoek:
maandag, dinsdag, en woensdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 9.00 uur tot 15.00
uur. Op dit moment maakt de
Avans Hogeschool een web site
voor de
wijkwerkplaats, als
leerproject.
l

Vicki Brownhuis zomerprogramma
Het Vicki Brownhuis is een inloophuis van mensen met kanker en hun
naasten. Wij zijn gevestigd in het
pand van Brabant Wonen, Aartshertogenlaan 469. De zomervakantie
staat voor de deur. Voor de mensen
die tijd hebben in juli en augustus
het Vicki Brownhuis dagelijks geopend van 9.30 uur - 13.00 uur.

D

an zijn onze gastvrouwen
aanwezig om u te ontvangen. Daarnaast hebben we
een speciaal zomerprogramma. Elke donderdagochtend
van 10.00 uur - 13.00 uur vindt er een
activiteit plaats onder begeleiding
en ter afsluiting organiseren we een
gezellige gezamenlijke lunch. Meld
je aan voor een of meerdere activiteiten via info@vbrownhuis.nl of 073
6148550. De kosten voor deelname
aan een activiteit bedragen 7,50 euro
per persoon ( incl. koffie/thee en
lunch). Tot snel in het Vicki Brownhuis.
Donderdag 7 juli:
Stadswandeling met een gids
van Kring Vrienden van ’sHertogenbosch.U wandelt met een
ervaren gids door de historische binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.
Donderdag 14 juli:
Viltworkshop door Elly Strang.

Veel activiteiten liggen in de zomer
stil. Voor het wijkpunt geldt dat
ook voor een paar activiteiten,
Maar niet allemaal.
Bingo
Elke maandag van 14.00 uur tot 16.00
uur is er bingo in het Wijkcentrum de
Stolp. Dat gaat de hele zomer door!
Stap gerust binnen en speel mee.
Samen wandelen
Ook de wandelaars blijven de hele
zomer actief. Woensdagochtend om
9.30 verzamelen bij de Stolp,
Creatafel
Deze activiteit kent wel een zomerstop van 26 juli tot 6 september.
Maar tot die tijd kunt u daar nog
op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
terecht.
Onder de pannen
De kook- en eetclub in de Stolp
kent eenzelfde zomerpauze als de
creatafel.
Elke vrijdagmiddag van 17.00 tot
19.30 wordt er gekookt, gegeten, afgewassen en gekletst. Alle bewoners
van oost zijn van harte uitgenodigd
om mee te eten. We eten rond zes
uur. U hoeft niet per se mee te koken.
De kosten zijn 3 euro voor een tweegangenmenu.
Vanaf woensdag 8 juni kunt u in een
wekelijkse nieuwsbrief van “Onder
de pannen’ lezen wat er die week
gekookt wordt. Wilt de nieuwsbrief
ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres sturen naar janwi55@kpnmail.
nl . Wilt mee eten dan kunt u dat
vóór vrijdag 12 uur doorgeven via
bovengenoemde mail of telefonisch
aan Jan Wijers. 06 30091622. l

Zomersociëteit
De basis van vilten: de wol van het
schaap met water en groene zeep,
hiervan maakt u een prachtige
nieuwe stof.
Donderdag 21 juli:
Rondleiding in het Jheronimus Bosch
Art Center.
Donderdag 28 juli:
Workshop boetseren of mandala
tekenen.
In deze workshop mag je je eigen
fantasie gebruiken en gaat het meer
om het proces dan om het resultaat.
Donderdag 4 augustus:
Zangworkshop.
Onder leiding van Annet Vervoort en
pianist Ton van Alphen gaan we onze
stemmen bevrijden en lekker zingen.
Zangervaring is niet nodig, het
plezier hebben staat centraal, want
zingen maakt je blij en geeft energie!
Donderdag 11 augustus:
Schilderen.
Donderdag 18 augustus:
Yoga
Donderdag 25 augustus:
Kralenworkshop l

In de zomerperiode zijn veel
kinderen en kleinkinderen op
vakantie. En ook de kaartclub en
sportverenigingen hebben een
zomerstop.
Voor de achterblijvers zijn het soms
saaie weken. Om deze weken te
doorbreken hebben we deze zomer
bij Van Neynsel op verschillende
locaties de zomersociëteit. Op
Park Eemwijk zijn we vorige zomer
gestart met de zomersociëteit.
Op de zondagmiddag werd een
Spaanse, een Franse en een Hollandse middag georganiseerd. Het
waren succesvolle middagen, die
we graag dit jaar weer organiseren
voor de wijkbewoners. Voor deze
middagen betaalt u vijf euro. U
krijgt hiervoor een gezellige middag, met muziek en een hapje en
een drankje.
3 juli
Park Antonigaarde
10 juli
Park de Grevelingen
17 juli
Park Eemwijk
24 juli
Park de Taling
7 augustus Park Antonigaarde
14 augustus Park Eemwijk l

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost/Hintham, juni 2016
Editie Wijkkrant Oost

Onderzoek leefbaarheid:
geen nieuws is goed nieuws

De gevoelens van bewoners rond het hostel aan de Van Broeckhovenlaan over leefbaarheid en veiligheid veranderen amper. Dat blijkt uit een
onderzoek, uitgevoerd door bureau Dimensus. Buurtbewoners zijn nog altijd positiever dan voor de komst van het hostel. Verder vindt de
overleggroep van bewoners en beroepskrachten dat het verstandig is om alert te blijven.
Bewoners geven de woonomgeving het
rapportcijfer 7,4. De leefbaarheid krijgt
hetzelfde cijfer. Daarmee komen de
resultaten van het onderzoek overeen met
die van 2014. Ze zijn iets beter dan in 2013.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 60
procent van de buurtbewoners vindt dat
hun buurt het afgelopen jaar nauwelijks is
veranderd. Net als voorgaande jaren deed
bijna een derde van de 1.1000 huishoudens
in de wijk mee aan het onderzoek.

Positief
Het merendeel van de deelnemers is positief
over de leefbaarheid en de veiligheid.
Voordat het hostel werd geopend,
verwachtte ruim de helft van de
buurtbewoners dat verslaafden en dealers
voor overlast zouden gaan zorgen. Nu vreest
slechts 10 tot 15% dat. Ongeveer 40% was in
2013 bezorgd over een toename van de
onveiligheid. Dat percentage is nu nog geen
10%.

Reden om tevreden achterover leunen is er
echter niet. De tevredenheid is sinds 2013
dan wel met sprongen vooruit gegaan, sinds
vorig jaar zijn de resultaten amper
verbeterd. Daar komt bij dat de minderheid
van ongeruste wijkbewoners gehoord
moeten worden. Het onderzoek is dan ook
besproken door de beheergroep. Daarin
zitten vertegenwoordigers van de wijk en
beroepskrachten van de politie,
stadstoezicht, gemeente, welzijnsorganisatie
Divers en de leiding van het hostel. De groep

is unaniem van mening dat alle betrokkenen
alert moeten blijven.
Meldingen
Om die reden is het belangrijk dat
incidenten en klachten worden gemeld. Dat
kan bij het hostel (073 6899 001). Voor
informatie over de beheergroep kan contact
worden opgenomen met Erik Vermathen (06
1093 9404). Erik is onafhankelijk voorzitter
van de groep.

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

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

