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Wat doet een sociaal 
wijkteam?

Maak kennis met de wijkagenten

arc van Wijnen, Eric van 
Dijk en Lydie Habraken 
zijn ervaren politiemen-
sen, die een groot deel 

van hun werktijd besteden aan de 
leefbaarheid en veiligheid in Oost. 

Ze weten wat er speelt in hun wijk. 
Want ruim 80 procent van de werktijd 
zijn ze daar te vinden. Daarbij hebben 
ze veel direct contact met bewoners 
en overleggen regelmatig met allerlei 

instanties in de wijk over de aanpak 
van problemen. Doordat ze als wijk-
agent veel informatie hebben, zijn 
ze goed in staat problemen tijdig te 
onderkennen en soms te voorkomen. 
De wijkagenten kunnen collega’s 
en andere organisaties vaak goed 
adviseren over bepaalde oplossingen. 
De wijkagent maakt onderdeel uit van 
een basisteam. 
In zo’n team zijn verschillende politie-
onderdelen bij elkaar gevoegd, zoals 

de recherche en noodhulp. Door te 
werken in basisteams hoopt de politie 
dichter bij de burgers te blijven en 
flexibeler inzetbaar te zijn.

TAkEn WijkAgEnT
Een wijkagent doet veel meer dan 
rondfietsen in de wijk en bonnen 
uitschrijven. 
Hij of zij geeft voorlichting over het 
bevorderen van de veiligheid in de 
wijk, vaak samen met de gemeente of 
een woningbouwvereniging. 

Daarnaast werkt de wijkagent veel 
samen met de jeugd- en jonge-
renwerkers in de wijk en spreekt 
rondhangende jongeren aan op hun 
gedrag. En natuurlijk voert de wijk-
agent verkeerscontroles uit en houdt 
toezicht op milieu overtredingen in 
het buitengebied. Hij organiseert 
informatiebijeenkomsten, bijvoor-
beeld na een inbraakgolf in de wijk 
en werkt mee aan projecten gericht 

op de jeugd. De laatste maar niet on-
belangrijkste taak is het waarschuwen 
en bekeuren van mensen die zich niet 
aan de regels houden en het  bestrij-
den van criminaliteit in de wijk. Dit in 
samenwerking met de recherche en 
noodhulp. 

WAAroM u WéL MoET MELdEn
In het gesprek met de wijkagenten 
benadrukken zij het belang om mel-
ding te maken van allerlei zaken. Ze 
gaven twee voorbeelden waarin dit 
helaas te weinig is gebeurd. 
Het eerste voorbeeld gaat over een 
overleg van de wijkagent met bewo-
ners over langdurige ernstige over-
last. Bij de politie bleken maar drie 
meldingen bekend te zijn. Deze waren 
ook nog eens van dezelfde melder. 
Dat is jammer. Bij meer meldingen 
krijgt deze overlast meer aandacht bij 
de politie.
Het tweede voorbeeld gaat over 27 
gestolen nieuwe fietsen, die de politie 

onlangs terugvond. Helaas konden er 
maar vier worden teruggebracht naar 
de eigenaar. De overige gedupeerden 
hadden waarschijnlijk geen aangifte 
gedaan. Jammer.
Als bewoners bent u echt de extra 
ogen en oren in de wijk voor de wijk-
agent. Maak daar gebruik van.

Wilt u contact opnemen? Hieronder 
staan alle gegevens. U kunt ook elke 
wijkagent persoonlijk benaderen. Zie 
de informatie bij elke wijkagent.

AdrES burEAu dEn boScH 
Vogelstraat 41 
5212 VL ‘s-Hertogenbosch 

Openingstijden Het bureau is dage-
lijks geopend van 07.00 tot 21.00 uur. 
Telefoonnummer 0900-8844 of Meld-
misdaad anoniem (0800-7000) 
www.twitter.com/politieBN l

door Mieke Verberne

in den bosch oost werken drie wijkagenten: Marc van Wijnen, Eric van dijk 
en Lydie Habraken. in dit artikel kunt u lezen wie ze zijn en wat ze doen 
in de wijk. Misschien hebt u al eens met hen te maken gehad maar het 
kan ook zijn dat u geen idee hebt bij wie u zich kunt melden, mocht u de 
politie nodig hebben. Er blijken weinig meldingen van wijkbewoners bij 
de wijkagenten binnen te komen. Mensen denken misschien dat de politie 
toch niet komt of dat de buren wel zullen bellen. “Maar” benadrukken de 
wijkagenten “ als het kan, komen we wel. bovendien registreren we elke 
melding en dan kunnen we het probleem later oppakken. Eventueel samen 
met andere instanties of wijkbewoners.”

M

Eric vAn dijk

erkgebied: 
Aa-wijk 
zuid, de 

bossche Pad, grevelingen en de brand.
ik ben regelmatig in de wijk aanwezig en aan-
spreekbaar. Het is mijn doel om een leefbare 
wijk te creëren en problemen in de wijk op te 
lossen of te voorkomen. ik kan dat niet alleen, 
daar hebben we elkaar voor nodig ! 

in het wijknetwerkoverleg en het sociaal wijk-
team werken politie, het welzijnswerk van di-
vers, ggZ, Maatschappelijk werk, de gemeente, 
woningcorporaties en andere partijen samen. 
belangrijk is dat we elkaar weten te vinden. 
ook zijn de wijkbewoners zelf een onmisbare 
schakel voor een prettige leefomgeving.
Wilt u de wijk leefbaarder maken door zelf 
actief daaraan deel te nemen dan is het buurt-
preventie team misschien iets voor u. voor 
informatie mail of bel mij. 

Wie contact wil met mij kan mailen naar eric.
van.dijk@politie.nl (het komt voor dat ik een 
aantal dagen vrij ben en dat een antwoord 
even op zich laat wachten) 

Het is ook mogelijk te bellen met 0900 8844. 
Als ik in dienst ben verbinden ze door, anders 
wordt een terugbelverzoek voor mij gemaakt.

MArc WijnEn

k werk 16 jaar bij 
de politie oost 
brabant. 

ik ben uw wijkagent 
voor de graafsewijk-zuid, de barten en 
Hinthamerpoort.

Samen met onder andere  de gemeente, ju-
vans, divers en woningstichtingen zorgen 
wij dat de wijken leefbaar en veilig zijn. 
u kunt bij mij terecht voor diverse zaken 
die spelen in uw wijk, denk hierbij aan 
jeugdoverlast, drugsoverlast en andere 
wijk gerelateerde politiezaken. u zult mij 
vaak in uniform zien in de wijk. Spreek me 
gerust aan als ik iets voor u kan betekenen. 

Woont u in mijn werkgebied dan kunt u 
kunt mij ook mailen of bellen, geen enkel 
probleem. 
Mail naar marc.van.wijnen@politie.nl of 
bel naar 0900-8844 en vraag naar mij.

LydiE HAbrAkEn

k ben nu ongeveer 
twee jaar wijk-
agent in de 

Aa-wijk noord en 
sinds een aantal maanden 
ook in de graafsewijk noord..

naast het wijkwerk zit ik in een team dat 
collega’s ondersteunt als zij ingrijpende 
dingen hebben meegemaakt tijdens het 
werk.

ik ben voor bewoners uit mijn werkgebied 
bereikbaar via: lydie.habraken@politie.nl

Wi i
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vAcATurES vrijWiLLigErS

Handjes gezocht voor de week 
van de eenzaamheid Walking 
dinner en feestelijk diner
In de week van de eenzaamheid van 
22 september tot en met 2 oktober 
organiseren we speciale activiteiten. 
Hierbij kunnen we extra hulp gebrui-
ken zoals bij het opdienen van het di-
ner en andere voorkomende activitei-
ten. Vrijdag 30 september tussen 15.00 
uur en 19.30 uur  en zondag middag 2 
oktober van 15.30 tot 19.00 uur. Neem 
je buurvrouw of vriendin mee, want 
samen helpen is nog leuker. U kunt 
zich aanmelden bij j.cornelissen@van-
neynsel.nl

TAArTEn bAkkEn 
Voor donderdagochtend 29 september 
zoeken we iemand die taarten komt 
decoreren. Bewoners mogen genieten 
van de creativiteit en de smaak!
 
bLoEMScHikkEn 
Voor donderdagochtend 29 septem-
ber zoeken we iemand die bloemen 
zelfstandig inkoopt en komt bloem-
schikken. 9.30 – 12.00 tegen onkos-
tenvergoeding.
Daarnaast  zoeken we een vrijwil-
liger die éénmaal per maand op de 
donderdagochtend wil bloemschikken 
met de bewoners van de dementie-
zorg. Inkoop zelfstandig, onkosten 
worden vergoed.

MEEr vAcATurES: bocciA
Het is altijd een gezellige drukke boel 
bij de boccia, een gehandicaptensport 
die lijkt op jeu de boules lijkt. Om 
deze woensdagmiddag te begeleiden 
zijn we op zoek naar sportieve vrijwil-
ligers.

ASSiSTEnT FySioTHErAPiE  
De fysiotherapeut op Park Eemwijk 
zoekt een vrijwilliger om de loopgroep 
op zaterdag te ondersteunen.  

brAncArdiEr  
Voor het halen en brengen van bewo-
ners naar de verschillende activiteiten 
is de Grevelingen op zoek naar een 
brancardier. Op Park Eemwijk zoe-
ken we voor de vrijdagochtend een 
brancardier om de cliënten van de 
revalidatie afdeling naar de therapie 
te brengen en op te halen.

AvondAcTiviTEiT
Iedere woensdagavond willen we een 
activiteit starten voor de bewoners 
van de dementiezorg. De ene week 
een spelletje, de andere week knutse-
len of sportief bezig zijn. Voelt u zich 
aangesproken?

grAnd cAFé MEdEWErkEr 
PArk EEMWijk 
In het weekend tussen 18.00 uur – 
21.00 uur Heeft u een avondje tijd om 
bij ons de bar te bemannen?
 
duoFiETS PArk EEMWijk
Houdt u van fietsen? Onze demente-
rende bewoners vinden het fijn om 
met de duofiets bijvoorbeeld een 

rondje Oosterplas te fietsen. U kunt uw 
eigen tijd inplannen of daar een vaste 
tijd voor kiezen. We hopen snel van u 
te horen. Het is nog mooi weer!

FiLMMiddAg PArk EEMWijk
Bent u een filmliefhebber dan maken we 
graag kennis! Wekelijks een aanspre-
kende film draaien voor bewoners en 
wijkbewoners op de dinsdagmiddag.
Neem voor alle vacatures of voor 
meer informatie contact op met 
coördinator vrijwilligers: Jacqueline 
Cornelissen j.cornelissen@vanneynsel.
nl 073-8228709 of 06-11434819

vrijwilligers Welzijn divers

In het kader van het voorkomen van 
eenzaamheid en het ondersteunen van 
mensen die eenzaam zijn zoekt Welzijn 
Divers de volgende vrijwilligers:

PArTiciPATiEcoAcHES 
Deze coaches helpen 55 plussers hun 
netwerk op peil te houden of te ver-
groten om in de toekomst eenzaam-
heid te voorkomen. Uiteraard kunnen 
zij er ook aan bijdragen bestaande 
eenzaamheid te bestrijden, dan wel 
beter draaglijk te maken.

dEMEnTiEMAATjES
Een maatje helpt mensen met dementie 
met praktische zaken, onderneemt ac-
tiviteiten met hen voor de gezelligheid 
of ter ontlasting van de mantelzorger.

bEZoEkdiEnST WEduWEn En 
WEduWnAArS
Het overlijden van een partner is vaak 
een aangrijpende gebeurtenis. Voor 
de nabestaande breekt er een moei-
lijke periode aan, waarin behoefte 
is aan veel steun. Vanuit de bezoek-
dienst kun je als vrijwilliger iemand 
een steun in de rug geven om het pad 
te vinden weer alleen verder te kun-
nen gaan.

Als vrijwilliger krijgt u ondersteuning 
vanuit Divers in de vorm van trai-
ning en intervisie,  goede begeleiding, 
nieuwe contacten (o.a. met de collega-
vrijwilligers) en een reële onkosten-
vergoeding.  Kom ons vrijwilligerteam 
versterken! Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Moniek van 
Oss van Welzijn Divers m.vanoss@
divers.nl tel: 06-46768108.

STEunPunT voor PSycHiScH 
kWETSbArE MEnSEn ZoEkT 
crEATiEvE vrijWiLLigErS.
 
In het steunpunt voor mensen die 
psychisch kwetsbaar zijn aan de van 
Broeckhovenlaan 4a,worden creatieve 
activiteiten georganiseerd. We zoeken  
op dinsdagmiddag  vrijwilligers met 
ervaring op het gebied van handvaar-
digheid en/of tekenen en op donder-
dag middag één of meerdere vrijwil-
ligers  die creatief zijn met naald en 
draad.

De groepen bestaan uit ongeveer  8 
tot 10 personen die veel waarde hech-
ten aan het onderlinge contact. Voor 
deze groepen zoeken we vrijwilligers 
die met plezier de deelnemers willen 
begeleiden. Ook al wordt de activi-
teit gezien als een middel tot verdere 
persoonlijke ontwikkeling, de deel-
nemers willen wel hun vaardigheden 
op het gebied van handvaardigheid 
en textiele werkvormen verbeteren. 
Daarom zijn ervaren vrijwilligers van 
harte welkom! 

Meer informatie: vrijwilligerswerk@
reiniervanarkel.nl of 073-6585959 l

eze knappe, lieve dame van 
12 jaar is op zoek naar een 
rustige familie waar ze haar 
welverdiende pensioen 
mag doorbrengen. Max is 

een vrij bescheiden en afwachtende 
hond, maar als je eenmaal haar 
hart hebt veroverd dan zit het wel 
goed bij haar. Voor haar leeftijd is 
ze nog redelijk fit, maar een actief 
leven zit er voor haar niet meer in. 
Ze kan goed overweg met men-
sen van allerlei leeftijden en ook 
met andere honden kan ze goed 
overweg. 

Of ze met katten overweg kan is 
niet bekend. Voor Max zijn we op 
zoek naar een familie die veel tijd 
heeft en waar ze weinig alleen hoeft 
te zijn. 
reageren: 
info@dierentehuisdenbosch.nl l

Max zoekt 
een baasje

d
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vanaf 1 januari 2015 is de gemeente 
’s-Hertogenbosch verantwoorde-
lijk voor de jeugdzorg en voor de 
uitvoering van de Wet Maatschap-
pelijke ondersteuning (WMo). 
Sociale wijkteams moeten daar een 
belangrijke rol in gaan spelen. Sinds 
anderhalf jaar is in Zuidoost een 
sociaal wijkteam aan de slag. Het 
is een van de zes sociale wijkteams 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Saskia de jonge is de teammanager. 
begin oktober verhuist zij met haar 
14 medewerkers naar Plein oost aan 
de van broeckhovenlaan. vanuit 
deze nieuwe tijdelijke uitvalsba-
sis komt het team wat centraler in 
de wijk te zitten. op dit moment 
werkt 83% van alle gemeentes in 
nederland met sociale wijkteams. 
daarmee wil men de zorg beter en 
dichter bij wijkbewoners organise-
ren én efficiënter maken. niet meer 
tien verschillende hulpverleners bij 
één gezin over de vloer die nau-
welijks samenwerken maar werken 
volgens het principe: één gezin, één 
plan, één regisseur. Een heel andere 
manier van werken, die nog in de 
kinderschoenen staat.

anneer kom je bij het 
sociale wijkteam? In Den 
Bosch is er voor geko-
zen alleen jeugdigen en 

volwassenen, al dan niet in gezins-
verband, met complexe en meervou-
dige hulpvragen te ondersteunen. 
Complex betekent problemen op 
meerdere gebieden tegelijk. Bijvoor-
beeld op het terrein van financiën, 
opvoeding, geestelijke gezondheid of 
wonen. Voor de eenvoudige hulpvra-
gen zijn er de basisvoorzieningen in 
Oost zoals het maatschappelijk werk, 
de wijkagent, de huisarts. Je kunt je 
dan ook niet rechtstreeks aanmelden 
maar je wordt doorverwezen.
    
STEvigE oPdrAcHT
De 14 medewerkers van het soci-
ale wijkteam hebben voorheen in 
verschillende functies gewerkt in 
diverse organisaties. Via een selectie-
procedure zijn zij in het team terecht 
gekomen. Saskia somt enkele van 

deze organisaties op: Juvans (maat-
schappelijk werk) MEE (ondersteuning 
mensen met een beperking) Cello 
(verstandelijk gehandicaptenzorg), 
Bureau Jeugdzorg, Reinier van Arkel 
(geestelijke gezondheidszorg). De 
teamleden staan voor een stevige 
opdracht. Ze moeten zich een geheel 
nieuwe werkwijze eigen maken en 
werken aan de ontwikkeling van dit 
nieuwe team.  

Samenwerken maar ook het lef heb-
ben om nieuwe manieren van werken 
uit te proberen en te willen leren van 
elkaar staan voorop. Over dit laatste 
is Saskia heel tevreden. “Ik vind dat 
we een goed team geworden zijn. We 
hebben veel geïnvesteerd in geza-
menlijke scholing, inspiratiebijeen-
komsten en het samen bespreken van 
werkproblemen (intervisie). Mede-
werkers konden bij elkaars gesprek-
ken aanwezig zijn en naderhand 
bespreken wat ze vonden van de ge-
kozen aanpak en wat ze zelf wellicht 
anders zouden doen. Daardoor leerde 
men van elkaar en werden de ogen 
geopend voor andere mogelijkheden 
om een hulpvraag aan te pakken.”

inScHAkELEn nuLdELijn
Wat betreft het anders leren werken: 
dat is wat minder makkelijk.  De 
bedoeling is namelijk om bij iedere 
hulpvraag niet alleen te kijken welke 
professionele zorg nodig is maar ook 
te kijken wat familie, buren, vrijwil-
ligers of buurtinitiatieven kunnen 
bijdragen aan ondersteuning. Dit 
heet in de taal van het welzijnswerk 
‘netwerkonderzoek’ of het inscha-
kelen van de ‘nuldelijn’ . Dit is voor 
de meeste medewerkers een nieuw 
onderdeel, dat niet in hun opleiding 
of ‘oude werk’ zat.  Ze zijn gewend 
te ‘zorgen voor’ en minder om te 
‘zorgen dat’.  Ook hier vindt Saskia 
dat er goede stappen worden ge-
maakt: “We beginnen bij een nieuwe 
aanmelding met een onderzoek naar 
wat voor hulp er precies gevraagd 
wordt. Daarmee zijn we niet in één 
gesprek klaar. We vragen ook wat de 
hulpvrager zélf wil. We gebruiken een 
speciale methode om het netwerk in 
kaart te brengen.  Op wie in de fami-
lie of in de buurt zou je waarvoor een 
beroep kunnen doen? Welke voor-

zieningen of activiteiten  zijn er in de 
buurt? Welke vrijwilligers zijn actief? 
Is er bijvoorbeeld iemand die voor de 
eerste keer met je mee kan gaan naar 
een bepaalde activiteit en die met jou 
daar een kopje koffie blijft drinken, 
zodat ergens op af stappen minder 
eng wordt? Soms blijken de moge-
lijkheden groter te zijn dan iemand 
dacht. “

ZoEkTocHT
Het kunnen stimuleren dat hulp-
vragers meer gebruik gaan maken 
van de mogelijkheden in hun eigen 
omgeving vraagt om te beginnen 
om een goed contact van het sociale 
wijkteam met bewonersinitiatieven in 
Oost. Binnen Oost kijken echter niet 
alle bewonersinitiatieven met even-
veel enthousiasme naar het sociale 
wijkteam. Hoe ziet Saskia dat? Ze on-
derkent dat er in het begin verschillen 
in verwachtingen waren en dat som-
mige  contacten nog stroef verlopen. 
Professionals en vrijwilligers sluiten 
niet altijd bij elkaar aan. Volgens haar 
is het wel een zoektocht hoe elkaar als 

professionals en vrijwilligers beter te 
kunnen vinden. Ze vindt het belang-
rijk om succesverhalen te delen. Kan 
ze al voorbeelden noemen? Ze noemt 
onder andere de samenwerking met 
de Oosterhoeve. “We zijn nog lang 
niet klaar en we hebben nog heel 
wat stappen te zetten”, zegt Saskia. 
Ze lijkt een gezonde dosis realisme 
met optimisme te combineren. Het is 
inderdaad nog veel te vroeg om een 
mening te vormen over het feit of een 
sociaal wijkteam daadwerkelijk een 
verbetering zal blijken te zijn en men-
sen zich beter ondersteund en meer 
zelfredzaam zullen voelen. Knelpun-
ten genoeg. Ze noemt bijvoorbeeld 
de wachtlijsten binnen de jeugdzorg. 
“Dan hebben we een mooi plan van 
aanpak klaar maar kunnen we het 
niet uitvoeren.” Of het dilemma dat 
de gemeente het liefst met harde en 
mooie resultaten naar buiten zou 
willen treden maar dat de teams te 
maken krijgen met problemen die zo 
ingewikkeld zijn, dat niemand een 
pasklare oplossing voorhanden heeft. 
Saskia: “Dan moet je juist de ruimte 
en het vertrouwen krijgen om al wer-
kende weg aan de slag te gaan, om te 
experimenteren en weleens de plank 
mis te mogen slaan.”

WArM WELkoM En ZAcHTE LAnding
Er staan nog voldoende aandachts-
punten op het lijstje. Saskia licht er 
enkele uit. Ze wil een betere bege-
leiding naar dagbesteding. “Voor 
sommige kwetsbare hulpvragers is 
de drempel te hoog en ook weten ze 
de activiteiten niet altijd te vinden. 
Vrijwilligers kunnen hier een be-
langrijke rol in spelen maar ook de 
diverse bewonersinitiatieven zelf. 
Zij kunnen zorgen voor een ‘warm 
welkom en een zachte landing’. Een 
tweede voorbeeld is hoe om te gaan 
met het toenemende aantal verwarde 
personen dat omwonenden overlast 
bezorgd. “Niemand heeft daar een 
antwoord op, dus zullen we eerst 
goed moeten kijken wat de wijk nodig 
heeft en wie daarbij een rol kan en wil 
spelen.” l

W

Het sociaal wijkteam in oost

Stichting oosterplas doet noemt 
zich vanaf nu een ‘wijkonderne-
ming’. de komende twee jaar staan 
diverse activiteiten in de wijken 
Hintham en oost op stapel op 
het gebied van onderwijs, sport, 
werk en cultuur. de wijkonderne-
ming werkt met vrijwilligers en 
een parttime betaalde kracht en 
wordt financieel gesteund door 
de gemeente met middelen uit het 
Maatschappelijk initiatieven Fonds.

oor kinderen, jongeren en 
volwassenen wordt komend 
jaar opnieuw de Baggerloop 
en de B-battle georgani-
seerd. Er komt in december 

een Winterfestival in De Biechten en 
volgend jaar juni zal het Kom Erbij 
Festival plaatsvinden. Voor wande-
laars boven de 50 bestaat de moge-
lijkheid om op woensdagmiddag mee 
te wandelen onder leiding van een 
IVN-gids. 

Er zijn nog meer plannen om ouderen 
te stimuleren om meer te bewegen. 
Oosterplas doet’ gaat verder met 
het project ‘Gunbanen’. Daarmee 
is drie jaar geleden gestart in Oost. 
Van de vijf jongeren hebben er drie 
betaald werk gevonden. Dit jaar 

kunnen totaal acht jongeren uit Oost 
en Hintham meedoen aan een nieuw 
Gunbaantraject. 
Vijf jongeren zijn al gestart. Er is nu 

nog plaats voor drie jongeren. 
Verder zijn er plannen om laagdrem-
pelige en betaalbare huiswerkbege-
leiding voor jongeren te gaan starten. 

Op de website www.oosterplasdoet.
nl is meer informatie over al deze 
plannen en activiteiten te vin-
den. Ook jongeren die meer willen 
weten over een Gunbaan kunnen er 
terecht.l

‘oosterplas doet’ gaat verder als wijkonderneming

v



ScHooLSPorToLyMPiAdE ZuidooST
Een heel NIEUW sportevenement in 
onze wijk. Op woensdag 19 oktober 
vindt in het Sportiom en bij voetbal-
club BVV de SCHOOLSPORTOLYMPIADE 
ZUIDOOST plaats. Een sportevene-
ment voor de groepen 6 en 7 van alle 
basisscholen uit de wijk. Leerlingen 
van verschillende scholen strijden 
in vijf verschillende sporten om de 

titel: ‘Winnaar schoolsportolympiade 
zuidoost 2016’. De leerlingen zul-
len strijden in de volgende sporten: 
zwemmen, meidenvoetbal, volleybal, 
basketbal en schaatsen. Alle scholen 
in de wijk doen mee aan dit evene-
ment. We starten om 8.30 tot 12.30 
uur.

’S-PorT kAArT
Op iedere school en in ieder klaslokaal 
hangt de ’S-PORT kaart. Op de ’S-
PORT kaart kunt u alle informatie vin-
den wat betreft sport in de wijk. Het 
kan hierbij gaan om activiteiten van 
’S-PORT, de verschillende sportver-
enigingen in de wijk, contacten van 
de combinatiefunctionarissen en nog 
veel meer. Voor informatie, bekijk de 

’S-PORT kaart! Begin oktober zal de 
’S-PORT kaart geüpdatet worden.
 
PLEin-AcTiEF
De komende weken zal op de verschil-
lende basisscholen in Oost, Plein-
Actief weer van start gaan. Lekker 
actief buitenspelen met allerlei leuk 
speelmateriaal!

gyMPLuS
Extra gymmen en oefenen in kleine 
groepjes; wie wil dat nou niet!!
Op woensdag 28 september start 
gymplus. Kinderen die vorig school-
jaar mee hebben gedaan met gym-
plus zullen weer uitgenodigd worden. 
Daarnaast zullen er ook nieuwe kin-
deren worden uitgenodigd om deel te 

nemen. Voor meer informatie; vraag 
aan de gymleerkracht van uw kind. 

jEugdSPorTFondS
Het Jeugdsportfonds geeft sport-
kansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 
jaar die leven in gezinnen waar niet 
genoeg geld aanwezig is om lid te 
worden van een sportvereniging. 
Voor die kinderen betaalt Jeugdsport-
fonds de contributie en in bepaalde 
gevallen de sportattributen.
Neem contact op met de gymdocent 
van uw kind, hij of zij kan alles voor 
u regelen.
Sportieve groetjes,
‘S-PORT team zuidoost!!l
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Weer plaats bij 
Hobbyclub 
Het Sluske

Er is weer plaats bij Hobbyclub Het 
Sluske, gevestigd in basisschool 
Het Rondeel. Heb je zin om creatief 
met je handen bezig te zijn en 
leuke dingen te maken? Kom dan 
gewoon eens binnen lopen. Dat 
kan op maandag en donderdag 
van 18.30 uur tot 19.45 uur. De kos-
ten, inclusief materiaal, bedragen 
zes euro per maand.

Marie van Herpen.l

door Maria Hornman

deze uitdaging van drumfanfare 
Amantius gingen maar liefst 33 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 
jaar aan. in de laatste week van de 
schoolvakantie deden ze hun eerste 
ervaring op met muziek maken in 
orkestverband en repeteerden vijf 
dagen lang van 10.00 tot 16.00 uur. 
Met als mooiste slotnoot een open-
baar concert op vrijdag 3 septem-
ber. van alle kinderen hadden er 
26 nog nooit een muziekinstrument 
bespeeld.  

oen we als wijkkrant gingen 
luisteren, was de generale 
repetitie in volle gang en 
klonk een arrangement van 
‘Pippi Langkous’ door de 

zaal. Wonderbaarlijk wat kinderen in 
één week kunnen leren. De volwas-

senen, die aan het luisteren zijn,  
waaronder de organisatoren van deze 
vakantieweek en enkele ouders, zijn 
net zo enthousiast als de kinderen 
zelf. 

In de pauze van de middagrepeti-
tie krioelt het van de kinderen in de 
kantine en zijn alle hoge krukken aan 
de bar bezet door kleine meisjes. Er 
is taart voor iedereen, meegebracht 
door een van de ouders, als dank 
voor de begeleiders. Deze hele week 
is namelijk kosteloos en de inzet van 
de docenten, instructeurs en organi-
satoren is indrukwekkend. Op de tafel 
in het midden van de kantine staat 
een grote doos met kleurpotloden. 
Ze doen deze week ook wel eens wat 
anders dan muziek maken. Lekker 
buiten spelen met water toen het een 
dag wel erg warm was en alle docen-
ten doen dan mee.

 
voELbAAr SPEELPLEZiEr
Het idee van deze vakantieweek komt 
uit de koker van Leon la Haye, de 
gedreven voorzitter van Amantius. 
Samen met Gert van As, de minstens 
zo enthousiaste algemeen coördinator 
tekenen ze voor de organisatie. Maar 
dat kunnen zij niet zonder de toege-
wijde inzet van de docenten, instruc-
teurs en vrijwilligers. Amantius drijft 
op een aantal vrijwilligers die hun hele 

ziel en zaligheid in de vereniging leg-
gen, aldus Leon. Wil van den Dungen, 
docent groot-koper, blaast even uit 
tijdens de pauze. Het is hard werken 
met kinderen die nog niet gewend zijn 
aan orkestdiscipline: op tijd stil zijn en 
kijken en luisteren naar de dirigent. 
Maar evenals de anderen drijft hij 
mee op de energie, het speelplezier 
en het gevoel van saamhorigheid die 
voelbaar aanwezig zijn. 

EigEn oPLEiding
Amantius is een snelgroeiende ver-
eniging met een eigen opleiding. Die 
opleiding groeit. Op dit moment zijn 
er ruim 50 leerlingen tussen de 8 en 
16 jaar. Steeds meer kinderen en jon-
geren melden zich aan. De kosten zijn 
dan ook erg laag. De contributie mee-
gerekend, betaal je voor een les iets 
meer dan vijf euro. Aan contributie 
ben je ongeveer 12,50 euro per maand 
kwijt. Daarnaast zijn er gemeentelijke 
mogelijkheden, wanneer dit bedrag 
te hoog blijkt te zijn. Amantius vindt 
dat ieder kind in aanraking moet 
kunnen komen met muziek. Kwaliteit 
is daarbij belangrijk. Amantius werkt 
met professionele docenten, die een 
afgeronde conservatoriumopleiding 
hebben. Deelnemers aan de opleiding 

kunnen binnen deze drumfanfare alle 
erkende muziekdiploma’s halen, tot 
en met het voorbereidend examen 
voor het conservatorium. Leon: “We 
hebben een lid dat vanuit onze 
opleiding naar het conservatorium is 
gegaan en die nu weer docent bij ons 
is. Omdat we een ‘lopend orkest’ zijn 
en bijvoorbeeld veel aan Taptoes mee-
doen, halen we daar inkomsten uit..”
 
WArM bAd
Ondertussen is de pauze afgelopen 
en zitten alle kinderen weer op hun 
plaats met hun bladmuziek voor zich 
en de ogen op de dirigent gericht. 
Speciaal gearrangeerd, zodat ook een 
beginner meteen eenvoudige noten 
mee kan spelen. Het is een warm bad 
voor de kinderen volgens de voorzit-
ter. Vrienden maken is niet zo moei-
lijk als je samen muziek maakt. Op 
de derde dag van deze vakantieweek 
werd er al bij elkaar gelogeerd. Maar 
ook respect voor elkaar wordt bena-
drukt. Je gaat hier op een normale 
manier met elkaar om.  

Bij de organisatoren is de verbazing 
over het onverwacht grote succes nog 
niet over. Volgend jaar weer? l

Een orkest in één week: durf jij het aan?

T

drumfanfare Amantius repeteert 
in ‘Plein oost’ aan de van 
broeckhovenlaan 4a.
Er zijn drie orkesten: ‘jong Aman-
tius’, de Show and Marchingband 
Amantius en de Stageband. Wil je 
meer informatie? kijk op www.
amantius.nl. de vereniging is nog 
op zoek naar fluitisten. l

an 22 augustus tot en met 2 
september veranderde ba-
sisschool Het Rondeel in de 
‘Vakantieschool Oost’. Dit 

is één van de vijf ‘Vakantiescholen’ 
die deze zomer in Den Bosch  geor-
ganiseerd werden op initiatief van de 
gemeente. Tien kinderen uit groep 6 
en 7 van diverse basisscholen in Oost 
hebben hieraan meegedaan.
Het doel van de Vakantieschool is het 
tegen gaan van de ‘vakantiedip’. Het 
blijkt namelijk dat wanneer kinderen 
een lange periode uit het schoolritme 
raken, hun kennis en vaardigheden 
achteruit gaan. Door de Vakantie-
school wordt dit voorkomen. Kinde-
ren die aan de  Vakantieschool heb-
ben deelgenomen blijken een betere 
start te maken in het nieuwe school-
jaar: Zij hebben belangrijke lesstof 
herhaald en intensief geoefend en 
zijn het schoolritme niet kwijtgeraakt. 
Doordat ze met een kleine groep wa-
ren, kregen ze veel aandacht en was 

er veel ruimte voor extra uitleg.
De ‘Vakantieschool’ werd bege-
leid door twee leerkrachten en een 

pedagogisch medewerker van de 
kinderopvang. Kinderen uit groep 
6 en 7 met gemiddelde toets scores 
voor taal en /of rekenen mochten zich 
aanmelden.l

vakantieschool oost

v

oor Djahmany (basisschool de 
Vlindertuin) en Omeed (Het 
Rondeel) Aan het eind van 
de schooldag deden we leuke 

activiteiten die met een thema te 
maken hebben. Er kwam bijvoorbeeld 
een rugby speler en we zijn naar de 
supermarkt geweest. We leerden met 
hulp van spelletjes. Bijvoorbeeld om 
onze woordenschat groter te maken, 
werden de woorden op een strandbal 
geschreven. De bal werd dan overge-
gooid en dan moest jij de betekenis 
van het woord 

zeggen dat voor jou is. We hadden 
ook een portfolioboekje. 
Daarin kleur je jouw doelen die je 
hebt gehaald. Aan  het eind van de 
schooldag mocht je er in schrijven wat 
je hebt geleerd. Verder mocht iemand  
aan het eind van de dag een schilder-
rijtje maken over de dag. Elke dag 
maakten twee kinderen een schrijfop-
dracht voor op de weblog.
Deze opdrachten en leuke foto’s zijn te 
vinden via dit linkje. http://vakantie-
schooloost2016.blogspot.nl/l

vakantieschool is een leuke 
en leerzame school.

d
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oe komt 
het dat 
ouderen 
zo veel 

vlugger val-
len?  Allereerst 
verandert het lichaam bij het 
ouder worden: het wordt minder 
soepel. Niet alleen de knieën, ook 
inwendig. Zo worden ouderen 
vaak duizelig als ze snel op-
staan. Bij ouderen werken ook de 
organen vaak minder goed: hart 
en longen kunnen minder aan, 
zodat de conditie achteruitgaat. 
Lever en nieren werken trager of 
minder goed. Daardoor hebben 
allerlei stoffen zoals bijvoorbeeld 
medicijnen, veel meer invloed 
dan bij jongere mensen. Maar ook 
bepaalde ziekten kunnen de kans 
op vallen vergroten. Sommige 
daarvan komen juist bij ouderen 
veel voor, zoals diabetes, de ziekte 
van Parkinson en reuma. 
Daarnaast kunnen medicijnen en 
de bijwerkingen daarvan het risico 
op vallen vergroten. De meest 
gebruikte zijn slaap- en kalme-
ringsmiddelen, geneesmiddelen 
tegen hoge bloeddruk, middelen 
tegen depressie en middelen tegen 
epilepsie. Veel medicijnen hebben 
bijwerkingen. Een veel voorko-
mende bijwerking is duizeligheid. 
Ook daardoor is dus de kans op 
vallen groter. Doordat de lever 
en nieren trager of minder goed 
werken blijven medicijnen lan-
ger in het lichaam en werken ze 
sterker. Hierdoor wordt de kans op 
bijwerkingen groter. 

  voorkóMEn
Als u nu denkt dat u ook een gro-
tere kans loopt op valongelukken 
door medicijngebruik, kunt u een 
aantal dingen zelf doen.

Zijn al die medicijnen nog wel 
nodig?
Hoe meer medicijnen iemand 
gebruikt, hoe groter het valrisico 
wordt. Als u meer medicijnen ge-
bruikt, kunt u samen met de apo-
theker uw medicijnen doornemen 
om te kijken of ze nog nodig zijn 
en of u ze nog op de juiste wijze 

gebruikt. Denk daarbij ook aan 
de middelen die u zonder recept 
gebruikt. Bij problemen zoekt de 
apotheker een oplossing en als het 
nodig is overlegt hij met uw arts.

In beweging blijven
Wie zich niet fit voelt en daardoor 
weinig actief is, loopt alleen daar-
door al een grotere kans te vallen. 
Spieren hebben oefening nodig. 
Als het even mogelijk is, blijf dan 
in beweging. Zelf boodschappen 
doen of een eindje wandelen. Alles 
helpt om een betere conditie te 
houden en daarmee het risico op 
ongelukken te verkleinen.

Goed zien
Wie slecht ziet, loopt altijd een 
grotere kans op ongelukken, met 
of zonder medicijngebruik. Een 
goede bril en heldere verlichting 
kunnen ongelukken voorkomen.
Struikelblokken verwijderen
Losliggende kleedjes en lange 
snoeren van elektrische apparaten 
zijn bekende struikelblokken voor 
mensen die niet goed ter been 
zijn. Het is zinvol om samen met 
iemand anders het huis eens door 
te lopen en de snoeren zo veel 
mogelijk langs de plint te leiden 
en de kleedjes vast te leggen of te 
verwijderen.

Voorlichting en advies
Als er een kans is dat een medi-
cijn duizeligheid veroorzaakt of 
andere verschijnselen waardoor 
iemand makkelijker kan vallen, 
kan de apotheker daarop wijzen. 
Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee. Bovendien helpt het soms 
een medicijn `s avonds voor het 
slapengaan in te nemen in plaats 
van `s ochtends. De apotheker kan 
daarin adviseren. Verander echter 
nooit zonder overleg het gebruik 
van uw medicijnen!

Joost van Roosmalen, apotheker l

H
ouderen en vallen

nieuws van de 
Zonnebloem 
oostelijke Zon

n de zomerperiode hebben 
zich weer nieuwe gasten aan-
gemeld. Daar zitten mensen 
bij die graag bezoek zouden 
krijgen van een vrijwilliger 

van de Zonnebloem. Onze huidige 
vrijwilligers hebben echter de 
handen al meer dan vol. Daarom 
zoeken we dringend nieuwe 
vrijwilligers, die dit werk graag 
zouden willen doen. De afgelopen 
periode hebben we verschillende 
activiteiten georganiseerd. Op 5 
juli hebben we een picknick geor-
ganiseerd. We zijn druk bezig om 
de Zomerhartewens voor twintig 
van onze gasten waar te maken. 
De wens van verschillende gasten 
is, dank zij de inzet van onze vrij-
willigers, al in vervulling gegaan 
en iedereen heeft daarvan geno-
ten. Kijk op onze facebookpagina. 
Daar kunt u meer lezen over wat 
onze gasten ondernomen hebben 

en hoe ze dat ervaren hebben.
Op 10 september hebben we de 
jaarlijkse Ziekendag georgani-
seerd. We hebben bij al onze gas-
ten een klein presentje bezorgd. In 
de Week tegen Eenzaamheid van 
22 september tot en met 1 oktober 
organiseren we een kaartmidddag 
met een Rad van Fortuin. 
Verder hebben we van de Riki 
Stichting kaarten gekregen om 
in de komende maanden met 
een gast te gaan eten bij Resto 
van Harte. Onze gasten genieten 
meestal van dit etentje.

Wilt u zich aanmelden als vrijwil-
liger of eerst meer informatie 
hebben? Wilt u zich als gast 
aanmelden? Dan kunt u bellen 
naar: Sanne Kwaks 0653590275 of 
Tonnie van Aar 0645732907. 
Die maken dan eerst een afspraak 
met u. l

i

WAT iS dE griEP?
Een verkoudheid wordt vaak griep of 
grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ 
griep is iets anders. Dan  bent u flink 
ziek. Het begint vaak met hoge koorts 
en koude rillingen. Naast verkoudheid 
en hoest, krijgt u meestal keelpijn, 
hoofdpijn en spierpijn in het hele 
lichaam.
Griep wordt veroorzaakt door het 
influenzavirus. Dit virus wordt over-
gedragen door hoesten, niezen of 
praten, of door iemand de hand te 
geven. Elk jaar krijgt gemiddeld één 
op de tien mensen griep, meestal in 
de winter. U kunt elk jaar opnieuw 
griep krijgen.

voor WiE iS dE griEPPrik?
Griep kan voor mensen van 60 jaar en 
ouder en voor mensen met specifieke 
medische aandoeningen (risicogroe-
pen) ernstige gevolgen hebben. Zij 
kunnen bijvoorbeeld een ernstige 
longontsteking krijgen of uitdrogen. 
Als u tot een risicogroep behoort, 
krijgt u het advies om elk jaar de 
griepprik te halen. Een griepprik is 
niet verplicht, u kiest zelf of u van het 
aanbod gebruik wilt maken.
 
WiE bEHorEn ToT 
dE riSicogroEPEn?
Patiënten ouder dan 60 jaar; patiën-
ten met chronische hart- of vaat-
ziekte; chronische longziekte (astma/
COPD, diabetes, nieraandoeningen, 
verminderde weerstand (als gevolg 
van een medische behandeling of 
medicatie)

WAAroM EEn griEPPrik?
De griepprik biedt niet altijd bescher-
ming tegen griep. Wel is aangetoond 
dat het de kans op het krijgen van 
de griep kleiner maakt.  Als u na 
de griepprik toch griep krijgt zal 
mogelijk:
- de griep milder verlopen;
- de kans op complicaties, zoals een 
longontsteking, kleiner zijn;
- de kans kleiner worden dat de aan-
doening die u al heeft, door de griep 
verergert

HoE WErkT dE griEPPrik?
Het griepvirus veroorzaakt griep. Als 
u de griepprik krijgt, dan reageert uw 
lichaam door afweerstoffen te maken 
tegen het griepvirus. Daardoor wordt 
de kans op griep kleiner. Het griep-
vaccin bevat onschadelijk gemaakte 
stukjes van de griepvirusvarianten 
die in het komende winterseizoen 
in Nederland worden verwacht. Ons 
afweersysteem reageert hierop door 
afweerstoffen tegen de griepvirussen 
aan te maken. Omdat het griepvirus 
voortdurend verandert, wordt het 
griepvaccin elk jaar aangepast. Dit 
is de reden dat de griepprik elk jaar 
moet worden gegeven. Zo kan het 
lichaam elk jaar nieuwe afweerstoffen 
aanmaken. Deskundigen voorspellen 
welke griepvirussen komende winter 
het meest voor zullen komen. Het 
duurt ongeveer 2 weken voordat de 
griepprik voldoende beschermt tegen 
griep. Als u na die 2 weken in aanra-
king komt met één van de griepvi-
russen uit de griepprik, dan maken 
de afweerstoffen in uw lichaam het 
griepvirus onschadelijk. De bescher-
ming duurt meestal 6 maanden.

HEEFT dE griEPPrik nAdELEn?
Als u allergisch bent voor kippenei-
wit, kunt u een heftige allergische 
reactie krijgen op de griepprik. U 
mag de griepprik dan niet hebben.
Als u koorts heeft moet u de griepprik 
even uitstellen. Verkoudheid is geen 

reden om de griepprik uit te stellen. 
Na de griepprik kunt u gedurende 
een dag een gevoelige arm hebben. U 
kunt van de griepprik zelf geen griep 
krijgen. De griepprik beschermt niet 
tegen verkoudheid.

WAnnEEr dE griEPPrik HALEn?
Indien u in aanmerking komt voor de 
jaarlijkse griepprik krijgt u hier-
voor een schrifttelijke uitnodiging

Kim van der Kuip, huisarts 

bijna weer tijd voor de griepvaccinatie

kom kijken bij 
‘Samen beter’

Gezondheidscentrum Samen Beter 
heeft een grote verbouwing achter 
de rug. Na enkele maanden van 
slopen, bouwen, verven en in-
richten is alles klaar en zijn we erg 
trots op het resultaat. We willen 
iedereen die het vernieuwde ge-
zondheidscentrum nog niet heeft 
gezien,  dan ook graag uitnodigen 
om te komen kijken. In de week 
van 3 t/m 7 oktober 2016 bent u 
van harte welkom om onder het 
genot van een kopje koffie met iets 
lekkers het nieuwe gezondheids-
centrum te komen  bekijken. Om-
dat de dagelijkse routine natuur-
lijk gewoon doorgaat, is het helaas 
niet mogelijk om alle ruimtes ‘live’ 
te bewonderen, maar daarvoor is 
een oplossing bedacht.
nieuwsgierig? Kom dan kijken!

ag mede-wijkbewoners,
Na een lange vakantie waarin 
wij de meestal in de ochtend 
geopend waren, zijn wij nu 
weer hele dagen aanwezig. 

Mocht u als bezoeker verwachten dat 
wij in de vakanties en de weekenden 
juist meer open zijn, dan is het goed 
om te weten dat onze vrijwilligers ook 
behoefte aan vakantie hebben. Zeker 
als hun kinderen vakantie hebben. Wij 
hopen dan ook op uw begrip mocht u 
een keer voor een gesloten deur heb-
ben gestaan. We zijn nu weer open 
van maandag tot en met vrijdag van 
9 tot 4 uur, op zaterdag van 10 tot 12 
uur en op zondag van 12 tot 16 uur. U 
kunt voor de zekerheid even bellen 
of we open zijn naar :06 23910121. Wij 
zien u in dit nieuwe schooljaar weer 
graag als bezoeker komen. Wellicht 
voor een  een pannenkoek op woens-
dagmiddag voor 1,00 euro ( aanmel-
den niet nodig), een driegangenmenu 
op donderdag om 17 uur voor 4,50 
euro (aanmelden tot woensdag), een 
feestje, activiteit of gewoon voor een 
kopje koffie met de krant. Op zondag 
verkopen wij voortaan verse taart. 
Alle inkomsten komen ten goede aan 
de dieren. Nieuwe vrijwilligers zijn 
van harte welkom. Kinderen kunnen 
mee, hondjes ook.  Hartelijke groeten 
van kinderboerderij / zorgboerderij 
Oosterhoeve, IJsselsingel 1. l

nieuws van 
de oosterhoeve

d
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Wijkbudget

door Marjolein Thijssen

Een eigen budget voor wijkinitiatie-
ven, dat wijkbewoners zelf mogen 
beheren. vanuit de gedachte dat 
wijkbewoners beter de behoefte aan 
activiteiten kunnen bepalen dan de 
gemeente. Heb je als bewoner nu 
een goed idee, dan is het vaak  las-
tig te achterhalen waar je geld voor 
activiteiten kunt aanvragen. de 
hoeveelheid potjes en regels is niet 
al te overzichtelijk. vanaf 1 januari 
2017 zou dit allemaal wat simpeler 
kunnen worden. vanaf die datum 
stelt de gemeente per wijk één 
wijkbudget beschikbaar en krijgen 
wijkbewoners de mogelijkheid om 
zèlf te bepalen waar het geld aan 
uitgegeven gaat worden. dus als 
we liever meer geld willen voor de 
organisatie van buurtfeesten dan 
voor onderhoud van groen, dan 
moet dat kunnen.

TWEE bijEEnkoMSTEn
Een eigen wijkbudget roept natuur-
lijk vragen op. Bijvoorbeeld: Oost is 
een diverse wijk. Tussen de buurten 
bestaan grote verschillen. Aawijk 
Zuid is niet zomaar te vergelijken met 
Graafsewijk Noord. De verschillende 
buurten willen mogelijk allemaal wat 
anders. Hoe gaan we dat vanuit één 
budget organiseren? Hoe activeer je 
bewoners om met wensen of ideeën te 
komen? Hoe verzamel je alle wensen 
en ideeën en vooral: hoe maak je 
goede keuzes? Hoe zorg je voor een 
eerlijke verdeling van het budget over 
de verschillende buurten?
Om deze vragen te verkennen orga-

niseerde wijkmanager Paul Hilgers 
eerst een informatiebijeenkomst in 
juni. De tweede bijeenkomst in juli 
werd door actieve bewoners uit zowel 
Oost als Hintham georganiseerd, met 
als doel een gezamenlijke aanpak te 
bedenken.

WEnnEn AAn HET idEE
Om alvast aan het idee van een wijk-
budget te wennen, gingen bewoners 
uit Oost per buurt bij elkaar zitten en 
verzamelden de bewoners uit Hint-
ham zich rondom de wijkraad Hint-
ham. Zo werd per buurt en wijk na-
gedacht over de organisatie van het 
wijkbudget: hoe gaan we dat doen en 
met wie? Een eerste uitkomst uit deze 
gesprekken was: hoe meer eigen regie 
als buurtbewoners hoe liever. Daaruit 
blijkt het enthousiasme om zelf aan 
te kunnen geven wat belangrijk is 
voor de eigen buurt en zelf keuzes te 
kunnen maken.Dat is echter niet in 
alle buurten vanzelfsprekend. Uit bij-
voorbeeld de Graafsewijk Zuid waren 
op de tweede bijeenkomst maar twee 
actieve wijkbewoners aanwezig. 
De tweede uitkomst, die hieruit 
voortkwam was, dat iedereen de 
noodzaak ziet om goed na te denken 
over de vraag: hoe bewoners uit de 
verschillende buurten bij het wijk-
budget te betrekken? Hoe wordt de 
communicatie hierover aangepakt? 
De aanwezigen op deze informatie-

avonden waren uitgenodigd door de 
wijkmanager, de buurttafel of door 
de wijkraad uit Hintham, omdat ze tot 
het vertrouwde netwerk van actieve 
bewoners horen. Maar er zijn meer 
actieve bewoners, die willen mee-
denken en die onvoldoende in beeld 
komen wanneer men er niet actief 
naar op zoek gaat. Dit is een belang-
rijk aandachtspunt. Meer alertheid 
op vernieuwing van de bestaande 
netwerken zou wenselijk zijn. Wel-
licht kunnen buurttafels hier een 
rol in gaan spelen of buurtapps als 
Nextdoor en de nieuwe website van 
Wijkkrant Oost, die in ontwikkeling is. 

noodZAAk goEdE coMMunicATiE
Wie gaat betrokken worden? Wie 
maakt uiteindelijk de keuzes en hakt 
de knopen door en op basis waarvan? 
Tot een jaar geleden hadden we nog 
Wijkplatform Oost, dat nu opgeheven 
is, onder meer omdat men een meer 
buurtgerichte aanpak noodzakelijk 
vond. Of komt er nu, op advies van de 
wijkmanager, juist weer een ‘super-
wijkraad’ voor Oost en Hintham, 
waarin wijkbewoners meedenken over 
initiatieven en activiteiten over alle 
buurten heen? Of is het verstandiger 
om de interesse van buurtbewoners 
voor de eigen buurt aan te moedigen 
en hen te laten besluiten? De komst 
van een wijkbudget biedt een kans 
om bestaande buurtnetwerken te 

versterken en nieuwe netwerken te 
ontwikkelen. Al deze buurtnetwer-
ken zouden op het niveau van de 
wijk verbinding met elkaar kunnen 
zoeken.

HoE vErdEr?
Kunnen besluiten over een eigen 
wijkbudget moet leuk en uitdagend 
zijn. Of het nu gaat om buurtgebon-
den activiteiten zoals de jaarlijkse 
opruimactie in Graafsewijk Noord of 
Koningsdag in het Hinthamerpark, of 
om activiteiten die de hele wijk ten 
goede komen, zoals de wijkkrant en 
de toekomstige bijbehorende website. 
Dat betekent oog hebben voor de 
verschillende belangen en niet alleen 
maar het eigenbelang voorop stellen. 
Tijdens de informatiebijeenkomst lie-
ten veel aanwezigen merken behoefte 
te hebben aan het uitwisselen van 
ideeën en ervaringen en daarvan te 
leren. Er was duidelijk behoefte aan 
verbinding. 
Maar daarmee zijn we er nog niet. 
Er blijven nog veel vragen over voor 
de volgende bijeenkomst. Die is op 4 
oktober en wordt weer georganiseerd 
voor Oost en Hintham samen. 
Wilt u meer weten of uitgenodigd 
worden voor deze bijeenkomst, neem 
dan contact op met wijk manager 
Paul Hilgers, telefoonnummer (073) 
615 91 19 of mail naar p.hilgers@s-
hertogenbosch.nl.  l

dit najaar is er weer van alles te 
doen op de graafse Akker. de akker 
staat nu vol met pompoenen, prei, 
knolselderij, wortels, pastinaak 
en verschillende soorten sla. kom 
vooral eens kijken.

ocht je dit stukje op zater-
dag 24 september lezen, 
kom dan maar meteen. 
Dan vieren we vanaf 14.00 

uur het Oogstfeest. Kinderen kun-
nen geschminkt worden, er is een 
workshop maispoppetjes maken en 
er zijn rondleidingen en muziek. Om 
18.00 uur organiseren we het jaarlijkse 
Lange tafeldiner. We eten dan op de 
akker met zo’n honderd mensen een 
lekker maal met de groente van de 
akker. Deelname is gratis.
U kunt nog ‘makker van de Graafse 
Akker’ worden. Voor 25 euro krijgt u 
een rijk gevulde tas met groente en 
kunt u de rest van het jaar nog groen-
ten komen oogsten. Bijvoorbeeld 
spruitjes, boerenkool, rode kool, pas-
tinaak, bieten en winterwortels. Lijkt 
het u wat om mee te helpen op de 
akker? Dan kunt u voor een tientje lid 
worden. U krijgt dan elke maand lek-
kere groenten en daarnaast een hoop 
gezelligheid bij het samenwerken.

WorkSHoP brAMEnkrAnS vLEcHTEn
Zaterdag 22 oktober organiseren we 
een workshop Bramenkrans vlech-

ten. De workshop staat onder leiding 
van creatieve duizendpoot Wilma 
en duurt drie uur. Bij de workshop 
inbegrepen is materiaal, een bramen-
rondwandeling en een glaasje zelf-
gemaakte bramenlikeur of bramen-
limonade. U gaat naar huis met een 
zelfgemaakte bramenkrans die nog 
jaren mee gaat. Kosten zijn 25 euro 
per persoon, ter plekke te voldoen. 
De workshop gaat door bij voldoende 
aanmeldingen. Er kunnen minimaal 
5, maximaal 15 mensen deelnemen. 
Makkers krijgen 50% korting en beta-
len in plaats van 25 euro, 12,50 euro. 
Opgeven kan via geertje@transfar-
mers.nl

WAAr?
De ingang bevindt zich aan de par-
keerplaats achter de Albert Heijn op 
het Mgr. Van Roosmalenplein. Via de 
ijzeren poort kom je in de Graafse Hof 
en kun je rechtdoor en naar rechts 
naar de Graafse Akker. Elke maandag 
tot en met woensdag zijn er van 9 
tot 17 uur mensen aanwezig. Ook op 
donderdagavond en zaterdagochtend 
wordt er vaak op de akker gewerkt.
 
Voor de zekerheid kunt u altijd even 
mailen naar info@transfarmers.nl of 
op facebook kijken bij /degraafseak-
ker. Tot ziens! l

najaar op de graafse Akker

M

Winst voor 
de wijk
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Activiteiten buurthuis graafsewijk noord

Adres: Lucas van Leijdenstraat 27

  WErkgroEP grAAFSEWijk noord 
heeft op zondag 04 september j.l. 
haar 35e  activiteitenseizoen  ge-
opend met een rommel/jaarmarkt 
op de speelplaatsen aan de Lucas 
van Leijdenstraat. Er viel genoeg 
te snuffelen op de markt. Voor de 
kinderen waren er gratis traktaties 
(snoep, ijs, poffertjes, popcorn) 
en zij konden zich vermaken op 
de springkussens of laten schmin-
ken. De gehele dag werd muzikaal 
ondersteund door Discotheek “El 
Loco” en CV “Knoidum” Er werden 
veel prijzen weggegeven tijdens 
het Rad van Avontuur. Dit is een 
loterij waarvan de opbrengst gaat 
naar het  vrijwillige jeugd- en 
jongerenwerk in de wijk. Al de 
prijzen hiervoor zijn beschik-
baar gesteld door de volgende 
vaste sponsors en winkeliers uit 
de directe omgeving: Pizzeria da 
Lino, Princen Sport, van Woensel 
Bloemen, Familie Mei, Albert Heijn 
van Roosmalenplein, Cafetaria De 
IJsbeer, Croissanterie Le Jardin, FC 
Den Bosch, John’s Hairstyling, Fred 
van der Heijden, Bloemsierkunst 
Peter Kuys, Dierenspeciaalzaak 
v.d. Veer, Johan en Miep, Piet en 

Toine, Rik van Dalsen, Schouten 
Automaten, Little Car Company, 
Discotheek El Loco, Sportiom, 
Schilderwerken Jos Hoffman, Lika 
Den Bosch, Friethuis De Dageraad, 
GSM Today, Romy en Piet, Interi-
eurbouw van Dalsen bv, Familie 
Baars, JH Websign, Garagebedrijf 
Weber, Mevr. Verharen, J. Lan-
genhof schoonmaak- en klus-
werkzaamheden, Raoul v.d. Veer 
Bloemen en Planten, Loodgieters-
bedrijf Bob Meeuwsen, Spruco, Te-
gelzettersbedijf Hoedemakers VOF, 
Gerard en Annie, Lizzy’s Creations,  
Bloemenkiosk van Roosmalenplein, 
Drankenhandel Nelissen, Bakkerij 
van Doorn, Ramly Fashion & Bijoux, 
HD PrintXenos, Cafe populair, De 
Damentjes, Bakkerij Humble, BSO 
de Tweeberg Werkgroep Graafse-
wijk Noord dankt alle sponsors, 
vrijwilligers en bezoekers voor 
deze grandioze dag. 

  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
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

  AcTiviTEiTEn okTobEr:
Zaterdag   01 oktober 
Dierendag* 10.30 – 12.00 u
Vrijdag  07 oktober 
Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag  14 oktober 
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
Zaterdag 22 oktober 
Tafelvoetbaltoernooi* 20.00 u
Zaterdag 29 oktober 
Halloween* 20.00 u

  AcTiviTEiTEn novEMbEr:
Vrijdag  04 november 
Kaarten  inschrijving vanaf 20.00 u

Vrijdag  11 november 
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
Zaterdag 19 november 
Kokkerellen* 10.30 – 12.00 u
Zondag 27 november  
Sinterklaasfeest* 14.00 – 16.00 u

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

  vASTE groEPEn vAn buurTHuiS     
  grAAFSEWijk noord

Maandag  18.30u – 19.30u 
Steps   Volwassenen
Maandag  19.30u – 20.30u 
Beatballet/Salsa  Volwassenen
Dinsdag  18.45u – 19.45u 
Zumba  Volwassenen
Woensdag  14.00u – 15.30u 
Kinderknutselclub  5 t/m 9 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u 
Kinderdansgroep  4 t/m 7 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u 
Tienerdansgroep vanaf 8 jaar

Voor meer informatie over één 
van deze clubs kunt u contact 
opnemen met de vrijwilligers van 
Buurthuis Graafsewijk Noord op 
tel: 073 – 612 47 68 (avonduren) 
of kom gewoon eens een kijkje 
nemen. l

Wijkpunt oost Actief 

op maandagmiddag kunt u om 
14.00 uur in de Stolp terecht voor 
de bingo. kosten; 2 euro per plank-
je voor meer informatie: Angelique 
tel. 073 6132289

p dins-
dagmid-
dag wordt de creamiddag 
georganiseerd van 13.30 tot 

15.30 uur. Iedereen die graag met de 
handen bezig is kan zich hierbij gratis 
aansluiten. Je kunt er knutselen en 
handwerken maar kunt ook komen 
voor een babbeltje en een kopje thee 
of koffie. Er is een vaste groep dames 
die iedere week present is maar 
nieuwe mensen zijn altijd van harte 
welkom. Voor meer informatie: Petra: 
073 6139617  Zou u wat meer moeten 
bewegen maar komt u er niet toe om 
alleen te gaan: iedere woensdagoch-
tend om 9.30 lopen een aantal men-
sen een rondje om de Oosterplas. Zin 
om een keer mee te lopen; kom dan 
om 9.30 uur naar de Stolp en wandel 
mee. Wie wil kan na afloop in de Stolp 
een kopje koffie of thee drinken (te-
gen betaling). Voor meer informatie; 
Mieke: 06 36533432  Vindt u het niet 
zo prettig om alleen te eten dan kunt 
u op vrijdag ‘onder de pannen’ zijn. 
Vanaf 5 uur wordt er met een paar 
mensen, onder de bezielende leiding 
van kok Jan, een maaltijd voorbereid. 
Wie wil kan voor € 3.- mee-eten. Het 
is wel noodzakelijk dat u zich hiervoor 
op zijn laatst een dag van te voren 
voor aanmeldt. Dat kan bij Jan die 
u verder ook zal vertellen waar het 
etentje precies plaatsvindt. Het tele-
foonnummer van Jan is 06 30091622 l

kom erbij: de langste 
eettafel op Park Eemwijk 

in de week tegen Eenzaamheid or-
ganiseert Park Eemwijk op vrijdag 
30 september “de langste eettafel” 
in haar brasserie, in de vorm van 
een ‘Walking dinner’. dit is bij uit-
stek de gelegenheid om buurtgeno-
ten en wijkbewoners te ontmoeten. 

et is de vierde keer dat 
Park Eemwijk meedoet aan 
de langste eettafel. Dit 
jaar wandelt u van het ene 

gerechtje naar het andere gerechtje 
die in verschillende ontmoetings-
ruimten staan. Op deze manier komt 
u met verschillende buurtgenoten in 
contact. Tijdens het diner is er volop 
muziek en Doeke de contactclown zal 
samen met u de contacten leggen 
met uw buren van een straatje ver-
der. We hopen ook dit jaar weer veel 
buurtgenoten te mogen ontvangen. 
Dus kom erbij:
Wanneer : Vrijdag 30 september van 
16.00 uur  - 19.00 l

 Activiteiten Park de grevelingen en Park Eemwijk   
Wekelijkse activiteiten

Maandag  10.00 uur    Gymnastiek   Park de Grevelingen
 10.00 uur    Spelochtend o.a. rummy-cub     Park Eemwijk
 14.00 uur    Mannengroep  Park de Grevelingen
dinsdag  14.00 uur  Bingo in steunpunt  Park de Grevelingen
                 10.00 uur Handwerken            Park Eemwijk
                  14.00 uur film middag reizen en recreatie       Park Eemwijk
Woensdag  10.00 uur Geheugengroep   Park de Grevelingen
                        10.30 uur Hersengymnastiek          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
                10.00 uur Jeu de boules  Park de Grevelingen
 14.00 uur   Spelmiddag  en bridgeclub   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    26 sept & 24 okt.&28 nov 19 dec Park Eemwijk
 14.00 uur 7 & 21 sept, 2 & 19 okt, 2 & 16 nov. Park de Grevelingen                                      
 19.00 uur 28 sept. & 26 okt. & 23 nov..  Park de Grevelingen 
 
Sociëteit 14.15 uur     13 oktober muziek   en diner      Park Eemwijk
 14.15 uur     10 november  Herfst activiteit    Park Eemwijk
 14.15 uur 8 december  Park Eemwijk
 14.30 uur 23 sept.: Speelfilm   Park de Grevelingen
  De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween                     
 14.30 uur 28 okt. Herfstactiviteit        Park de Grevelingen
 14.30 uur 25 nov. Bossche liedjes en Klets   Park de Grevelingen
 16.00 uur 30 sept de langste eettafel/muziek  Park Eemwijk
                                             
Muziekavond  19.00 uur  9 nov. Zang en operettekoor Eindh.  Park de Grevelingen
Muziek             14.30 uur 1 okt Deuterse Mix           Park Eemwijk
                        14.30 uur 6 okt. Duinstedekapel    Park de Grevelingen

Markt               14.00 uur 9 sept. bloemen, verse vis   Park de Grevelingen

Workshops  10.00 uur Creatief Vrijdag Park Eemwijk
  kleuren voor volwasenen, schilderen etc. 

vraag naar de mogelijkheden of zie aankondiging website
10.00 uur 16 sept. 21 okt. 18 nov. 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

 Activiteiten Wijkcentrum de Stolp en Wijkpunt oost-Actief  

  MAAndAg
09.15 uur Yoga (Vivent)
09.30 uur Gezond bewegen (van 
Neijnsel)
10.30 uur Yoga (Vivent)
10.45 uur Gezond bewegen (van 
Neijnsel)
13.00 naschoolse opvang Terra
14.00 uur Bingo (2,50 per plankje)
19.00 uur Biljartver. de Stolp
19.00 uur Rechtswinkel  (2e maan-
dag v.d. maand)
20.00 uur Muziekver. “De Vrien-
denkring”

   
  dinSdAg

09.00 uur Computer les
13.00 uur bewegen voor ouderen 
(vivent)
13.00 naschoolse opvang Terra
13.30 uur Creatafel (gratis)
14.00 uur Computerles
19.00uur Theorieles Auto (autorij-
school Coenen)
20.00 uur Harmonie Glorieux& St. 
Cathrien

  WoEnSdAg
09.15 uur Do-In Yoga
13.00 uur Biljartver. ‘T wordt nooit wé
13.00 uur Fysiotherapie B Derxks
14.00 uur Computerles

19.00 uur Do-in Yoga
19.30 uur Hengelsportver. HSV
20.00 uur Improvisatiever. 
Zoetelieve
          
dondErdAg
13.00 naschoolse opvang Terra
13.30 uur Smartlappenkoor de 
Bossche Jankers
19.00 zwangerschapsgym
19.00 Rechtswinkel (4e donderdag 
van de maand)
20.00 uur C.V de Mexicanen
20.00 uur Koor Voluum
20.00 C.V de vrolijke druiven

   vrijdAg
09.00 uur Yoga
19.30 uur Percussieband 
20.00 C.V de Gieters
ZONDAG
11.00 uur  C.V de Vrolijke 
Vagebonden  l

Wijkwerkplaats oost

ank zij de inzet van de 
leerlingen van de Avans 
Hogeschool, hebben wij een 
mooie website. Die is te vin-

den onder www.wijkwerkplaatsoost.
nl. en staat vol met informatie over 
onze activiteiten en foto’s. De Wijk-
werkplaats Oost neemt op 29 sep-
tember deel aan de informatiemarkt 
van vrij vrijwilligersorganisaties in 
verband met de week van de een-
zaamheid.  We hebben enkele nieuwe 
vrijwilligers. Ons technisch team is 
versterkt, we hebben nieuwe  me-
dewerkers voor Klaasjes Snuffelhoek 
zijn uitgebreid, en enkele  vrijwil-

ligers die hand en 
spandiensten ver-
richten. Geweldig, 
de wijkwerkplaats is 
vol energie.Onlangs 
hebben we een auto 
vol met speelgoed afgeleverd op ba-
sisschool het Rondeel en een nieuwe 
voorraad ligt alweer klaar. Voor de 
volkstuinen  Pastoor Barten maken we 
op dit moment dertig vogelhuisjes. 
Onze openingstijden zijn nog steeds 
hetzelfde. Mocht U informatie willen 
of wilt u vrijwilliger worden: kom dan 
eens binnen of bel 0653352507.  Er is 
altijd plaats voor iemand die het hart 
op de goede plaats draagt en oog 
heeft voor andere mensen l

d

H
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dAnk dAnk dAnk
je Welonder de naam ‘dank je wel’biedt de wijkkrant wijkbewoners de 

gelegenheid aan om een taart te overhandigen aan iemand die dit verdient. 
bakkerij van doorn aan de graafsewijk stelt deze taart 

gratis ter beschikking.

door: Marjan Vonk

Het is zeker wel vijfentwintig jaar 
geleden, wanneer Toon Sluijter 
lid wordt van de Amateur Tuin-
der vereniging de oosterplas. Een 
tuinencomplex dat wat verstopt ligt 
tussen de hoge bomen van het om-
liggende park. Een prachtige plek. 
Toon voelt zich er meteen thuis. Hij 
werkt natuurlijk in zijn eigen tuin, 
drinkt koffie in zijn huisje, maar 
even vaak loopt hij een rondje, 
om overal een praatje te maken. 
iedereen kent Toon, hij is altijd op 
de tuin, behalve als hij er met zijn 
vrouw ko op uit gaat met de cara-
van. die caravan, dat was Toon’s 
andere hobby.

ls het bestuur iemand 
zoekt voor het beheer van 
de winkel, is Toon bereid 
die taak op zich te nemen. 

Voor alle leden bestelt hij zaden, 
pootgoed en tuinmateriaal. Dat moet 
wel volgens de regels, maar dan komt 
het ook goed. Als Toon op de tuin is, 
gaat de winkel open. En zo komt Toon 
ook in het bestuur van onze vereni-
ging. Daarnaast is Toon lang lid van 
de terreincommissie. Dat werk is hem 
op het op het lijf geschreven. Met 
twee andere leden van de vereniging 
loopt hij in het tuinseizoen regelmatig 
langs alle tuinen. Kritisch kijken of 
de leden zich aan de regels hou-
den: geen tuinvuil op het openbare 
pad, op tijd snoeien van de heggen 
langs dat pad en kijken naar het 
onderhoud. Geen gemakkelijke taak. 
Mensen die hun tuin verwaarlozen 

worden gemaand te gaan wieden. 
Op die boodschap zit niet iedereen te 
wachten. Dank zij de inspanning van 
de terreincommissie ziet het com-
plex er echter steeds goed uit. In de 
tijd dat Toon in de terreincommissie 
zit doen zich verschillende veran-
deringen voor. Oorspronkelijk zijn 
alle tuinen groentetuin en worden 
gebruikt om het gezin van de tuinder 
van voedsel te voorzien. Dan komen 
er steeds meer bloemen. Dat leidt 
eerst tot discussie, horen bloemen op 
een moestuin? Inmiddels zijn onze 
moestuinen veranderd in recreatiet-
uinen. Nog steeds veel groente, maar 

tuinders experimenteren steeds meer 
met een speelse tuinindeling en met 
bijzondere gewassen en bloemen.
Nadat de nieuwe kantine geopend 
is, komt Toon daar elke woensdag-
middag een kopje koffie drinken. Hij 
vertelt verhalen over Den Bosch van 
vroeger, waar hij elk straatje kent en 
bijna elke middenstander die daar 
woonde: over de kruidenier die fail-
liet ging, een bakker die stopte, een 
slagersdochter die trouwde en met 
wie, over de zoon van een restaurant-
houder die verhuisde en waarheen, 
een bevriende relatie die overleed. 
Je hoefde maar te vragen en Toon 
wist het. Jaren lang was Toon Sluijter 
iedere dag op de tuin. Dat werd 
minder toen Toon mantelzorger werd 
voor zijn vrouw Ko. Maar de dagen 
dat Ko naar de dagopvang ging, was 
Toon op de tuin. En op zondagavond 
reed hij met Ko nog een rondje door 
de tuin in de auto, om net als vroeger 
overal een praatje te maken. Begin 
dit jaar belandt Toon na een valpartij 
in het ziekenhuis. En daarna ging het 
niet meer. De Tuinders Vereniging 
Oosterplas heeft veel aan Toon Sluijter 
te danken. Op 24 september wordt 
een afscheidsreceptie voor Toon 
gehouden  l

door: Marjolein Thijssen
 
Hans (59 jaar) woont sinds drie jaar 
in het Hostel aan de van broekho-
venstraat. “voordat ik in het Hostel 
kwam wonen, woonde ik in de 
Seringenstraat dus ik ken oost nu al 
een tijdje.”

  
ans komt oorspronkelijk 
uit Den Haag en is 25 jaar 
geleden in den Bosch terecht 
gekomen. Hij had een gezin 

en werkte in de ijzerhandel. “In de 
jaren 70 ging ik gebruiken, ik ben 
er een van de oude stempel. Maar 
we wisten eigenlijk te weinig van de 
gevolgen van het gebruik. En nou 
woon ik hier.” 

In het hostel heeft Hans een eigen 
woonkamer met een klein keuken-
blokje en een slaapkamer. “Ik heb 
hier alles wat ik wil. Ik kan zelf beslis-
sen wat en wanneer ik eet en ik kan 
zelf bepalen wat ik op TV wil zien en 
ga slapen wanneer ik dat wil. Dat 
geeft rust.  Sinds ik hier woon, voel ik 
me echt een stuk rustiger.”
In het hostel woont Hans uiteraard 
met andere bewoners, die ook een 
eigen appartementje hebben. “Je 
kent elkaar van gezicht, je weet wie 
de ander is, en je probeert rekening 
met elkaar te houden.  Het is eigenlijk 
hetzelfde wanneer  je in een gewone 
flat of een buurt woont. Daar moet je 
je ook netjes gedragen en niet over 
andermans grenzen gaan. En wij 
hebben dan nog begeleiders die dat 
in de gaten houden en ingrijpen als 
dat nodig is. Die begeleiding is ook 
nodig.”

Overdag is Hans graag bezig met 
dieren. In zijn appartement heeft 
hij twee bijzondere vogeltjes en een 
aquarium met vissen om te verzor-
gen. In de tuin van het Hostel zijn ook 
nog kippen en konijnen die aandacht 
nodig hebben. “Ja, ik zorg graag 
voor dieren, dat vind ik leuk. Ik ben 
daarnaast ook graag buiten. 

Eens per week help ik bij een bos-
bouwproject. En ik heb een hele gave 
fiets die opgeknapt moet worden. 
Mogelijk is kan ik daarvoor hiernaast 

[Plein Oost]  terecht. En daarnaast ga 
ik regelmatig een boodschap doen 
en kom ik graag mensen tegen uit de 
buurt. ‘Hoe gaat het, jungske?’, vra-
gen ze me dan.  Dat vind ik leuk. Ik 
maak graag een praatje met ze en het 
is heel fijn als zij vriendelijk zijn. Dat 
doet goed. Ik ben ook graag vriende-
lijk naar andere mensen.”

Het wonen in het hostel is prettig 
voor nu, maar Hans heeft ook nog 
toekomstdromen. “Ik hoop over drie 
jaar nog beter in mijn vel te zitten. 
Het hostel is toch gericht op weer 
zelfstandig gaan wonen. Wie weet, 
kan ik dan richting Uden verhuizen. 
Daar wonen mijn kinderen en mijn 
twee kleinkinderen. Het zou fijn zijn 
om dichter bij hen in de buurt te 
wonen.”   l

Afscheid van Toon Sluijter en uitslag van de pompoenwedstrijd
 
Het moestuincomplex aan de oosterplas biedt niet alleen de gelegenheid om een tuin te huren, er worden ook 
andere activiteiten georganiseerd. Een daarvan de is jaarlijkse pompoenwedstrijd. Wie kweekt de grootste 
pompoen. vorig jaar ging de pompoen van Peter Wijne aan top. dit jaar lijken er nog grotere te groeien. op 
24 september worden de pompoenen gewogen en wordt de winnaar bekend gemaakt. die dag nemen we ook 
afscheid van Toon Sluijter, die jaren lang onze winkel in zaad, pootgoed, mest en tuinartikelen beheerde.
Heeft u interesse om te gaan tuinieren? op ons complex komen dit najaar een beperkt aantal tuinen beschik-
baar. kom een keertje kijken op woensdagmiddag. dan is onze kantine open en is er altijd iemand aanwezig 
om u rond te leiden. of kijk eens op atvdeoosterplas.nl. u kunt ook contact opnemen met onze penningmeester 
Anton van rijn, 06 51315247 l

Toon Sluyter neemt afscheid

dE voorZiTTEr vAn ATv ooSTErPLAS, MArjAn vonk ovErHAndigT 
dE TAArT AAn Toon SLuijTErS.

ubij: Hans Slump
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Wilt u iemand 
bedanken en een 
taart bezorgen? 

Meld het de redactie.
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