
Wycher Noord (40) met Ferre vaN bijNa drie jaar 
eN yFke vaN vier maaNdeN
“Ja Sinterklaas vieren we zeker, vooral nu we kinderen hebben. 
Thuis komen er wat cadeautjes, bij de ene oma komt de Sint met 
twee Pieten op bezoek en bij de andere opa en oma worden er 
spelletjes gespeeld met cadeautjes. Ferre zal bij de opvang wel 
sinterklaasliedjes leren zingen en thuis zullen we dat ook zeker ook 
doen.” l 

LiNde vaN veLzeN (19) 
“Bijna ieder jaar vier ik wel Sinterklaas maar deze keer niet. We gaan daarvoor 
in de plaats naar de Winter Efteling. Ik vind Sinterklaas een mooi feest zowel 
voor kinderen als volwassenen. Het moet blijven zoals het is. Het is gezellig 
met lootjes trekken en zo. Alleen dit jaar even niet. “l

eva vaN der SterreN, 14 jaar
Ieder jaar ga ik met mijn ouders naar opa en 
oma. Daar komt de hele familie bij elkaar en 
dat is sowieso al heel gezellig. Sinterklaas komt 
langs en blijft ook gezellig een paar uurtjes. Hij 
deelt cadeautjes uit en iedereen wordt apart 
bij hem geroepen zodat hij wat over hen kan 
vertellen. Dat is altijd erg grappig. Alleen denk 
ik dat het dit jaar anders gaat worden. Nu gaan 
we een surprise avond houden. We trekken dan 
een lotje en iedereen moet wat voor iemand 
maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat is maar 
dat zal denk ik ook wel erg leuk gaan worden. 
Ik heb er zin in! l
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ècht eeN FeeSt!
Sebastiaan en Lucienne vieren het Sinter-
klaasfeest in familiekring. Lucienne: “We 
maken elk jaar surprises en gedichten voor 
elkaar, om de Sint een beetje te helpen 
natuurlijk. In oktober hebben we lootjes 
getrokken. Dat zorgt voor veel voorpret in 
aanloop naar 5 december. We maken sur-
prises, cadeautjes en gedichten om elkaar te 
verrassen. Mijn schoonzus zorgt ervoor dat er 
genoeg te eten en te drinken is voor iedereen. 
Met tien personen bij elkaar is het altijd echt 
een feest.” l

hoe viert u Sinterkaas ?
Sinterklaas het traditionele Neder-

landse feest voor kinderen en vol-
wassenen staat voor de deur. hoe 
vieren we dat in onze wijk? onze 

redactie vroeg zowel kinderen als volwas-
sen hoe ze Sinterklaas vieren. Uit deze 
kleine steekproef blijkt Sinterklaas een 
écht familiefeest te zijn l

LeNi vaN der LiNdeN (69)
“Nee, ik vier geen sinterklaas meer. Vroeger thuis wel met surprises en 
zo. Ik vind het een leuk feest voor de kinderen. De zwartepietendiscussie 
irriteert me wel. Wat mij betreft krijgen de pieten gewoon allerlei kleuren. 
Kinderen wennen daar zo aan. Tijden veranderen, de heksenverbranding is 
ook al lang van de baan.” l

Levi kUijS, 9 jaar
Het toppunt van leuk en lekker met Sinterklaas zijn de cadeautjes en 
de pepernoten. Daar is Levi heel stellig in. “Mama, Bo (mijn zusje) 
en ik gaan elk jaar naar oma. Daar komt de hele familie bij elkaar en 
dan wachten we af tot Sinterklaas komt. We zingen liedjes en het is 
gezellig.
En dan komt Sinterklaas met het grote boek. Ik vind het dan wel heel 
spannend want ieder jaar staat er wel in of je lief bent geweest en wat 
je allemaal hebt gedaan. Er worden dan pepernoten rondgestrooid. 
Ik vind het echt superleuk. En elk jaar wordt de zak van Sinterklaas 
verloot en ik heb er al drie gewonnen! Ik hoop dat het dit jaar ook 
weer zo leuk wordt. l
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kLUSSeNdieNSt zoekt 
vrijWiLLiGerS iN ooSt!
Sinds enige tijd is in de wijk Kruis-
kamp en Schutskamp de klussen-
dienst “Met hart en ziel” actief. 
Onder leiding van Abdellah Ben Jeddi 
(wijkbeheerder Zayaz) zet een aantal 
vrijwilligers zich in om kleine klussen 
uit te voeren voor bewoners die hier 
zelf niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld 
door ouderdom, een beperking, 
armoede of chronische ziekte. De 
klussendienst voert klusjes uit van 
maximaal twee uur. Bijvoorbeeld 
kleine reparaties, onderhoud in de 
tuin en het instellen van apparatuur.

UitzoNderiNG
De klussendienst is oorspronkelijk 
opgezet voor bewoners van Kruis-
kamp en Schutskamp. Maar onlangs 
maakten zij een uitzondering voor 
twee bewoners uit Oost. Het team is 
daar nu nog behoorlijk druk met be-
hangen en schilderen, maar doet dit 
op een plek die eigenlijk niet tot hun 
gebied behoort.

We willen dit mooie klussendienst-
project daarom graag uitbreiden naar 
Oost. En daarvoor zoeken we vrijwilli-
gers! Ken of ben je iemand die handig 
is en van aanpakken weet? En die zich 
graag inzet voor bewoners uit Oost 
die de hulp goed kunnen gebruiken?
 
Meld je dan nu aan bij Abdellah Ben 
Jeddi: a.benjeddi@zayaz.nl of 073 – 
648 26 29. l

vrijWiLLiGerS voor vrijWiLLiGe 
thUiShULp diverS
Voor een mevrouw uit Oost (1954) zijn 
we op zoek naar een vrijwilliger met 
een luisterend oor. Ook wil mevrouw 

graag over bepaalde onderwerpen 
sparren.

Een meneer uit Oost (1959) wil graag 
hulp hebben om zijn tuin en vissen 
te verzorgen, omdat hij dat zelf niet 
meer kan. Daarom zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger die liefst elke 
week kan.

Een mevrouw uit Oost (1952) wil graag 
zo nu en dan haar verhaal kwijt en 
zou het fijn vinden als een vrijwillig-
ster regelmatig komt koffie drinken.

Verschillende ouderen uit Oost zijn op 
zoek om samen met een vrijwilliger 
boodschappen te doen met de auto. 
Uiteraard worden de benzinekosten 
vergoed. Deze hulp is niet alleen 
praktisch maar is ook fijn zodat de 
ouderen er eens uitkomen.
Verder zijn we ook op zoek naar 

vrijwilligers die het aanspreekt om 
met dementerende ouderen om te 
gaan. Hiervoor krijgt u een scholing 
aangeboden van Divers

Spreekt een van deze advertenties 
u aan en hebt u tijd om te helpen? 
Neem dan contact op met Marion 
Leeijen van de Vrijwillige Thuis Hulp 
Divers 06-46752847 Maar u kunt ook 
Divers bellen 073-6124488 l

vrijWiLLiGerSacademie 073
VrijwilligersAcademie073 biedt 
jaarlijks trainingen en workshops voor 
vrijwilligers uit Vught en ‘s-Hertogen-
bosch aan. 
Dat betekent veel gevarieerde work-
shops voor verschillende groepen uit 
alle sectoren. Het team ontwikkelt 
leerlijnen, organiseert workshops, 
verzorgt de administratie en com-
municatie met deelnemers, zorgt 

voor bekendheid bij organisaties en 
bij deelnemers, houdt sociale media 
bij en gaat in gesprek en potentiële 
workshopleiders. Iedereen binnen het 
team werkt  in tweetallen en heeft een 
taak. 

We zoeken nog een aantal vrijwil-
ligers voor het team, met name voor 
het organiseren van Workshops en 
voor Communicatie.
Ben jij op zoek naar het volgende: 
Wil je pionieren en werken aan scho-
ling voor vrijwilligers? 

Ben je enthousiast en zie je mogelijk-
heden? 
Werk je graag in een team, ben je 
zorgvuldig en stem je af? 
Werk je zelfstandig, hou je van aan-
pakken en handig in het werken met 
Excel en Word? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom 
ons team versterken! Mail naar vrij-
willigersacademie073@gmail.com l

vacatUreS vrijWiLLiGerS park eem-
Wijk eN de GreveLiNGeN.
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij Van 
Neynsel. Ze leveren een belang-
rijke bijdrage aan een goed leven 
voor onze cliënten. Een glimlach op 
het gezicht, daar gaan we voor! Bij 
onze cliënten, maar zeker ook bij de 
vrijwilligers. Elke vrijwilliger draagt 
ontzettend veel bij aan het goede 
leven dat we onze bewoners willen 
bieden. Nieuwe vrijwilligers zijn dan 
ook altijd welkom. Of u nou weke-
lijks, maandelijks of eenmalig een 
paar uurtjes beschikbaar bent; er is 
altijd iets te vinden dat leuk is voor 
u en waardevol voor onze bewoners. 
U hoeft dat niet zelf te bedenken We 
denken graag mee! Hieronder alvast 
een aantal mogelijkheden.

keramiekcUrSUS  iN de mUzerije 
park eemWijk
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger 
die een mevr. van de dementiezorg 
begeleidt naar haar keramiek cursus 

op vrijdagochtend. Op de kera-
miekcursus haar tevens begeleidt en 
ondersteund.
 
maatje Gezocht  park eemWijk eN 
park de GreveLiNGeN
Op beide locaties zijn wij voor  twee 
dames op zoek naar een maatje, die 
een praatje maakt, een keer gaat 
wandelen of met hen  een bood-
schapje gaat doen.
 
expoSaNteN Gezocht  
park eemWijk
Op Park Eemwijk hebben we nu een 
expositie van het werk van Jos van 
Zee. Ook een keer exposeren op park 
Eemwijk. Vraag naar de mogelijkhe-
den.

bLoemSchikkeN  park eemWijk
Wij zijn op zoek naar  een vrijwil-
liger die éénmaal per maand op de 
donderdagochtend wil bloemschik-
ken met de bewoners van de demen-
tiezorg. Inkoop zelfstandig, onkosten 
worden vergoed.

boccia  park eemWijk
Het is altijd een gezellige drukke boel 
bij de Boccia, een gehandicapte sport 
die het meest op jeu de boules lijkt. 
Om deze woensdag middag te bege-

leiden zijn we op zoek naar sportieve 
vrijwilligers.

GraNd caFé medeWerker  park 
eemWijk eN park de GreveLiNGeN
Park Eemwijk:In het weekend tus-
sen 18.00 uur – 21.00 uur Heeft u een 
avondje tijd om bij ons de bar te 
bemannen? In de winter en rustige 
periode 18.00 – 20.00 uur. Park De 
Grevelingen: Op donderdag en Vrij-
dag zoeken wij nog hulp bij de warme 
maaltijd tussen 11.00 uur en 14.00 uur.

braNcardier FySiotherapie 
park eemWijk
Voor het halen en brengen van bewo-
ners naar de verschillende activiteiten 
is de Grevelingen op zoek naar een 
Brancardier. Op Park Eemwijk zijn ze 
op zoek naar een brancardier voor de 
vrijdagochtend.

bioScoop park eemWijk
Bent u een filmliefhebber dan maken 
we graag kennis! Maandelijks een 
aansprekende film draaien voor be-
woners en wijkbewoners. Of wekelijks 
op de dinsdagmiddag.

dUo FietS park eemWijk
Houdt u van fietsen? Onze demente-
rende bewoners vinden het fijn om 

met de duo fiets bijvoorbeeld een 
rondje Oosterplas te fietsen. 
Of een boodschapje doen op het 
Rivierenplein. U kunt uw eigen tijd 
inplannen of daar een vaste tijd voor 
kiezen.

joNG oNtmoet oUd park eemWijk
1x per maand op een donderdag-
ochtend komen de leerlingen van de 
basisschool de Aquamarijn, welke 
vrijwilliger wil de leerlingen ontvan-
gen en dit mede ondersteunen?

oNderSteUNiNG kLeiNSchaLiG 
WoNeN demeNtie GreveLiNGeN
Op de groepswoning samen een 
spelletje doen, samen tafels dekken, 
wandelingetje. Het zijn kleine dingen 
die een groot verschil maken. Heeft 
u een moment over in de week, een 
ochtend, een middag of een  avond 
dan maken we graag kennis met u.

hULp iN het WiNkeLtje  
park de GreveLiNGeN
Wij zoeken vrijwilligers die regelmatig 
ons bewonerswinkeltje in het Grand 
Café willen bemannen en bewoners 
te ontvangen met koffie en thee. Be-
woners kunnen hier hun belangrijkste 
boodschappen doen.

draNkjeS verzorGeN bij 
activiteit  park eemWijk  eN 
park de GreveLiNGeN
Ons team van vrijwilligers bij activi-
teiten kan nog wel extra ondersteu-
ning gebruiken. Vooral op muziek-
avond of middag is het erg druk en is 
hulp welkom.

aSSiSteNtie daGverzorGiNG  
park de GreveLiNGeN
Enkele zelfstandige bewoners van ons 
zorgpark vinden een veilige vaste 
dagvulling in onze dagverzorging. 
Als vrijwilliger bent, u samen met een 
verzorgende, gastvrouw voor onge-
veer 8 á 10 bewoners in een gezellige 
huiskamer.

Maar misschien heeft u zelf een idee 
of een talent, die u bij ons wil tonen 
in de vorm van een lezing of optre-
den. Ook dan maken we graag kennis 
met u.
Park Eemwijk , Jacqueline Cornelis-
sen j.cornelissen@vanneynsel.nl/ 
073-8228709
Park de Grevelingen,  Marie- Louise 
sanders  m.sanders@vanneynsel.nl 
073-8228300 l

onze penningmeester ton van 
hoorn is na een kort ziekbed op 80 
jarige leeftijd overleden. ton is 30 
jaar onze penningmeester geweest 
en het was moeilijk om voor altijd 
afscheid van hem te moeten nemen. 

at hebben we op gepaste 
wijze gedaan. Op verzoek 
van zijn kinderen hebben 
we een mooie uitvaartkist 

gemaakt in onze werkplaats. Iedereen 
heeft er aan meegewerkt. Zo hebben 
alle medewerkers van onze werk-
plaats op eigen wijze afscheid kunnen 
nemen van Ton. Wij hebben zijn kist 
versierd met mooie letters BEDANKT 
TON, W.W.P. Oost.

Wat We de komeNde tijd 
GaaN doeN.
Op zaterdag 19 november is onze 
winkel open van 10.00 uur tot  17.00 
uur. We houden dan samen met De 
Kleine Beurs een Sinterklaas Surprise 
Verkoop. Op zondag 18 december 
zijn wij eveneens open samen met De 
Kleine Beurs. Voor mensen met een 

smalle beurs die kerstaankopen wil-
len doen. Dit mag u dus niet missen. 
Kom gezellig naar Plein Oost aan de 
van Broeckhovenlaan 4a en u vindt 
altijd wel iets van uw gading. Zowel 
voor de Goedheiligman als voor het 
kerstfeest.

timmermaN Gezocht
Omdat onze werkplaats groeit zijn 
wij op zoek naar een timmerman die 
vertrouwd is met ons machinepark. 
Bent u een timmerman of handig met 
hamer en spijkers dan zijn wij op zoek 
naar u. Kom eens kijken in onze werk-
plaats. De koffie staat klaar en u zult 
zich al heel snel thuis voelen. 
www.wijkwerkplaatsoost.nl l

Nieuws Wijkwerkplaats oost
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Steeds meer ouders sturen hun 
kinderen naar huiswerkbegeleiding 
en hebben daar financieel veel voor 
over. Sommige ouders zijn ambitieus 
en willen dat hun kinderen zich met 
hun schoolprestaties onderscheiden 
en daardoor betere loopbaankansen 
krijgen. andere werkende ouders 
ontbreekt het aan tijd om toezicht te 
houden op het huiswerk. huiswerk-
begeleiding is dan ook een echte 
markt geworden, waarop veel kleine 
en grote instituten actief zijn. deze 
vorm van extra ondersteuning is 
helaas niet voor alle kinderen in oost 
en hintham bereikbaar. zij krijgen 
hierdoor minder kansen. Wijkonder-
neming oosterplasdoet! wil hier wat 
aan doen.

 
oor veel ouders is huiswerk-
begeleiding niet te betalen. 
Wijkonderneming Ooster-
plasDOET! wil deze financiële 
drempel voor ouders met een 

minimum inkomen verlagen en huis-
werkbegeleiding voor alle kinderen 
uit Oost en Hintham mogelijk maken. 
In januari 2017 start een proef in de 
Biechten in Hintham. De aandacht zal 
in het begin vooral gericht zijn op kin-
deren die net de overgang van basis-
school naar vervolgonderwijs gemaakt 
hebben. Kinderen van ouders met 
een minimuminkomen gaan voor één 
dagdeel huiswerkbegeleiding slechts 
twee euro betalen. Ouders met een 
hoger inkomen betalen 160,- euro per 
maand; een gebruikelijke prijs  voor 
deze begeleiding. Voor OosterplasDOET 
is dit een vorm van solidariteit binnen 
de wijken Oost en Hintham. Deze houdt 
in dat ouders, die het hogere bedrag 
betalen, voor voldoende inkomsten 
zorgen waarmee deelname van kinde-
ren van ouders met een minimuminko-
men mogelijk wordt.
 
WeLkome extra Service
Jos van Nuland, intern begeleider van 
de Jeroen Boschschool in Hintham en 
Wijk-IBer voor alle scholen in Oost en 
Hintham, ziet dit project van Ooster-
plasDOET! wel zitten. “Als basisschool 
probeer je de overgang naar het ver-
volgonderwijs zo goed mogelijk voor 
te bereiden. Maar je kunt kinderen 

onvoldoende de ervaring meegeven 
wat het betekent om elke dag huiswerk 
te hebben en dit te moeten plannen. 
Er is een groep kinderen waarvoor dit 
erg moeilijk is en die extra bege-
leiding nodig heeft. Dit vermindert 
de kans op voortijdige schooluitval. 
Daarom is het zo jammer als extra 
begeleiding om financiële redenen 
niet mogelijk is. Van mijn school weet 
ik dat een aantal schoolverlaters van 
vorig jaar nu grote moeite hebben in 
het vervolgonderwijs. Natuurlijk doen 
scholen voor voortgezet onderwijs aan 
extra ondersteuning. Bijvoorbeeld via 
een huiswerkklas of lessen studievaar-
digheden. Maar deze ondersteuning 
blijkt voor een groep leerlingen toch 
onvoldoende te zijn. Ik ben realistisch 
en zie het project van OosterplasDoet 
dan ook als een welkome extra service 
en niet als een tekortkoming van het 
onderwijs.”
 
baLaNS tUSSeN LereN eN beWeGeN
Manon van der Donk van StudieJunk 
uit Rosmalen gaat de huiswerkbege-
leiding uitvoeren. Het gaat om twee 
dagdelen per week van 15.00 tot 18.00. 
Manon is orthopedagoog en geeft 
onder andere de trainingen ‘Huiswerk 
Bikkels’ en ‘Brugklas Bikkels’, gericht 
op het vergroten van het zelfvertrou-
wen, het slimmer leren leren en het 
leuker maken van het leren. Dit ‘leren 
leren’ komt ook aan bod tijdens de 

huiswerkbegeleiding. Daarnaast 
werkt StudieJunk met studenten van 
vakgerichte (leraren)opleidingen, die 
kinderen met problemen met specifie-
ke vakken goed kunnen ondersteunen. 
Manon ziet het wijkgebonden karakter 
van deze huiswerkbegeleiding als 
een voordeel. “Kinderen leren elkaar 
tijdens de huiswerkbegeleiding ken-
nen en gaan vaak een hechte groep 
vormen. Doordat het nu specifiek om 
kinderen uit Oost en Hintham gaat is 
de kans groot dat er meer onderlinge 
contacten ontstaan. Ook tussen de 
ouders.” Manon waakt voor een goede 
balans tussen leren en bewegen: “We 
gaan geen drie uur zitten hier. Je her-
sens en je lijf moeten op tijd bewegen 
en ontspannen, wil je slim kunnen 
leren. In het programma is deze afwis-
seling ingebouwd.” Voor Manon staat 
een goed contact met alle kinderen en 
het goed aansluiten bij hun leefwereld 
centraal. “Het is fijn dat ik in de ogen 
van de kinderen ‘jong’ ben en hun taal 
spreek. Ik kan zo een goede verbin-
ding vormen tussen hen en de leraar.”

SpaNNeNde oNderNemiNG
Voor Mieke van der Sanden, coördina-
tor van OosterplasDOET!  is dit project 
een spannende onderneming. In de 

Biechten gaat een ruimte verbouwd 
worden voor de huiswerkbege-
leiding. Woningbouwcorporatie De 
Meierij, de verhuurder van het com-
plex, geeft hiervoor alle medewerking. 
Een ander bedrijf heeft aangeboden 
om een 3-D filmpje te maken voor een 
gezelligere entree van De Biechten en 
de inrichting van de huiswerkklas/
chillruimte. De grote wens is om bin-
nen de Biechten voor jongeren ook een 
ruimte ter beschikking te krijgen om 
‘te chillen’. Een ruimte die op termijn 
ook buiten de huiswerkbegeleiding 
voor jongeren beschikbaar komt.  Er 
is al een presentatie voor alle basis-
scholen in Oost en Hintham gehouden 
over dit project. Diverse voorlichtings-
activiteiten staan nog op stapel voor 
leerkrachten, ouders en leerlingen 
van groep acht van alle basisscho-
len in Oost en Hintham. Leerkrachten 
kunnen kinderen doorverwijzen maar 
ook ouders kunnen hun kinderen zelf 
aanmelden.  OosterplasDOET! is volop 
in overleg met de gemeente en hoopt 
voor huiswerkbegeleiding voor gezin-
nen met een minimuminkomen een 
vergelijkbare regeling te kunnen tref-
fen als bij de zogenaamde Jeugd-
sportfonds-bijdrage van de gemeente. 
De gemeentelijke ondersteuning is 
een belangrijke voorwaarde voor het 
kunnen slagen van dit project. Wan-
neer de proef geslaagd is? “Wanneer 
kinderen met motivatie- en studiepro-
blemen de voor hen passende steun 
krijgen, meer plezier krijgen in leren 
en school en uiteindelijk hun school 
kunnen afmaken.”

Meer informatie over en aanmelding 
voor deze huiswerkbegeleiding:
OosterplasDoet!  
www.oosterplasdoet.nl 
Mobiel: 06-23191806  l

huiswerkbegeleiding moet voor alle kinderen mogelijk zijn

door: Mieke Verberne

op 1 januari 2017 krijgen alle wijken 
een eigen budget van de gemeente. 
het wijkbudget is een vervanging 
voor diverse subsidieregelingen 
waaronder de big-regeling (bewo-
nersinitiatiefGeld). de gemeente 
wil de bewoners zelf laten beslis-
sen over hun eigen woonomgeving 
en initiatieven ter verbetering van 
de leefbaarheid stimuleren. Want, 
bewoners zijn per slot van rekening 
dé deskundigen in hun eigen straat 
of buurt. in een aantal discussie-
avonden, waar zowel bewoners als 
afgevaardigden van de gemeente 
aanwezig waren, is het wijkbud-
getplan van alle kanten belicht. in 
grote lijnen zijn de regels vastge-
steld.

ls u een idee heeft om uw 
eigen buurtje mooier te 
maken, om meer contacten 
met elkaar te krijgen of om 

de veiligheid te verbeteren: dan kunt 
u voor een activiteit vanaf 1 januari 
2017 een aanvraag indienen. Deze 

aanvraag kunt u digitaal doen via een 
eenvoudig formulier.
Een bewonersadviesgroep (Bag) 
van negen wijkbewoners buigt zich 
over de aanvraag en zal deze verder 
beoordelen. 

aaNvraaG eN hoNoreriNG
Het wordt een spannend ‘avontuur’ 
voor zowel de gemeente als voor de 
bewonersadviesgroep. Alleen al voor 
den Bosch Oost is er voor het jaar 2017 
€58.000.- beschikbaar. Dit is veel 
meer dan het ‘oude’ BIG budget. Dat 
bedroeg in 2016  28.300.- euro voor 
Oost en Hintham gezamenlijk.  Over 
elke aanvraag voor een bedrag uit het 
wijkbudget die binnenkomt, wordt 
binnen de adviesgroep overlegd. Hun 
oordeel sturen ze naar de wijkma-
nager en deze controleert dan of de 
aanvraag voldoet aan de gestelde 
criteria. Daarna wordt het geld zo snel 
mogelijk overgemaakt. 

veraNtWoordeLijke taak
De adviescommissie krijgt een 
verantwoordelijke taak. Het gaat 
om het verdelen van een aanzienlijk 

bedrag. De gemeente is zich daar van 
bewust en gaat de adviesgroep zoveel 
mogelijk ondersteunen. De leden 
worden officieel door Burgemeester 
en Wethouder benoemd. Een bewuste 
keuze om daarmee het belang van 
deze adviesgroep te benadrukken. 
Bewoners die zelf beslissen over waar 
gemeenschapsgeld in hun wijk aan 
besteed wordt, dat betekent weer een 
stap verder in de zeggenschap van 
wijkbewoners. 

GeWooN beGiNNeN
Ondanks het feit dat er nog veel 
vragen liggen, heeft men besloten 
gewoon te beginnen. Wanneer het 
nodig is overleggen adviesgroep en 
gemeente met elkaar over mogelijke 
oplossingen. Aan het einde van het 
jaar volgt een evaluatie. Nu gaat men 
er achter al van uit  dat het wijkbud-
get blijft bestaan en mogelijk zelfs 
verder uitgebreid wordt. 
Zowel bewoners als gemeente zeggen 
er vertrouwen in te hebben dat het 
gaat werken. l

Wijkbudget op 1 januari 2017 een feit

a

Spreekuur “SameN GezoNd” in de Gezondheidscentra
 
Wist u dat u iedere maandagochtend van 09.00 tot 10.00 uur terecht kan 
voor een gratis spreekuur in Gezondheidscentrum Oost aan de van Broekho-
venlaan en van 10.30 tot 11.30 in gezondheidscentrum Samen Beter aan de 
Palmboomstraat. Hier kunt u terecht met vragen over bewegen in de wijk, 
gezonde leefstijl en leuke ontmoetingen. Buurtsportcoach Jose van den 
Broek en gezondheidswerker Rika van de Water helpen u graag een stap te 
zetten naar een passende activiteit! Onlangs waren zij ook aanwezig tijdens 
de griepprikacties in beide gezondheidscentra. l

ontmoet nieuwe mensen 
tijdens “eten aan de aa”

ten aan de Aa is een nieuw 
initiatief in de wijk Oost. Spe-
ciaal opgezet voor bewoners 
van deze wijk. Dit betekent 

dat iedereen uit de wijk voor een 
kleine prijs, volwassenen 5,00 euro en 
kinderen 2,50 euro in een ontspan-
nen sfeer lekker kan komen genieten 
van een smaakvol driegangenmenu. 
Een mooie gelegenheid om nieuwe 
mensen te ontmoeten en uw soci-
ale contacten uit te breiden. Iedere 
laatste maandag van de maand zal 
er een ander menu op de kaart staan 
dat door vrijwilligers met veel liefde 
wordt verzorgd. We streven er naar 
zoveel mogelijk themagericht te 
koken. Bij de bereiding van de maal-
tijden houden we rekening met de 
verschillende culturen binnen onze 
wijk. Dit betekent dat alle culturen 
van harte welkom zijn. Er zijn echter 
maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 

Voor meer informatie bel: 
06-11869597 Mirjam de Gier l

e
v

maNoN vaN der doNk, joS vaN NULaNd eN mieke vaN de SaNdeN



op woensdag 19 oktober was het zo 
ver. de eerste Schoolsport olympi-
ade zuidoost. in vijf sporten gingen 
zeven scholen met leerlingen uit 
groep 6/7 de strijd aan om de beste 
school van zuidoost te worden. het 
was gezellig druk met 385 kinderen 
verspreid over de vijf verschillende 
sporten.

lke school had een eigen kleur 
shirt aan en dat gaf een kleur-
rijke indruk.
Met een heel klein verschil 

wist basisschool De Driestroom er met 
de eerste prijs vandoor te gaan. Zij 
hebben een wisselbeker gewonnen 
die een jaar lang in hun school mag 
pronken. 
Met de olympische gedachte die 
meegenomen werd was er natuurlijk 
ook nog een sportiviteitsprijs. Deze 
werd gewonnen door BS Aquamarijn. 
Al met al was het een geslaagde eer-
ste editie en zal er zeker een vervolg 
komen. 
Natuurlijk wil ik alle deelnemers, 
scholen, ouders, juffen en meesters, 
studenten en vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. Daarnaast de Albert 
Heijn voor het sponsoren van de 

lunch voor alle 120 vrijwilligers. Car-
mako Relatiebeheer voor het drukken 
van de shirts voor de kinderen. En alle 
sportverenigingen voor de inzet!

UitSLaG per Sport
Zwemmen: BS Oberon
Schaatsen: Aquamarijn
Meidenvoetbal: IJzeren kind 1
Basketbal: IJzeren kind 5
Volleybal: IJzeren kind 5

oLympiSche UitSLaG over 
aLLe SporteN
BS Driestroom
BS Kameleon
KC IJzeren kind
BS Rondeel
BS Aquamarijn
BS Oberon
BS Vlindertuin l
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door Kellie Delmee

e Kinderboekenweek had 
het thema ‘Voor altijd jong’, 
en daarom hebben we deze 
week op het Rondeel allerlei 

activiteiten gedaan die in het teken 
stonden van opa’s en oma’s.
Opa’s en oma’s hebben voorgelezen 
in de klassen, we hebben gedichten 
en teksten geschreven over opa’s en 
oma’s en we hebben foto’s gemaakt, 
waarop de kinderen heel oud leken. 
Deze boekenweek is spetterend afge-

sloten met een bingo. 
Opa’s en oma’s kwa-
men in de klas van 
hun kleinkind(eren) 
gezellig een potje 
bingo mee spelen. 
Wat was dat een leuke 
middag! Wij willen 
alle mensen bedan-
ken die deze week tot 
een succes hebben gemaakt en in het 
bijzonder alle opa’s en oma’s!

oUdhoLLaNdSe teGeLtjeS
Naast de boekenweek zijn er meer bij-
zondere activiteiten voor de kinderen 
geweest. De Muzerije heeft het project 
‘Oudhollandse tegeltjes’ uitgevoerd. 
Alle klassen kregen een gastles over 
tegelwijsheden. Daarna mochten alle 
kinderen zelf een tegeltje maken. 
Deze zullen in de keramiekoven 
worden gebakken. Wellicht zullen een 
aantal mooie tegeltjes over een tijd 
ook in de wijk te bekijken zijn!

voorLeeSWedStrijd
Dit jaar hebben we een voorlees-
wedstrijd gehouden. De leerlingen 

uit de groepen 7 en 8 
hebben het tegen elkaar 
opgenomen. Het was 
een spannende strijd, en 
de uiteindelijke win-
naar is Mitchell Heeren 
geworden uit groep 8! 
Hij zal Het Rondeel gaan 
vertegenwoordigen bij 
de voorronde van de 

Bossche voorleeswedstrijd. Succes 
Mitchell!

bezoek aaN de GreveLiNGeN
De kinderen van de groepen 1/2  en 
3 hebben flink geoefend met het 
zingen van liedjes ‘uit grootmoeders 
tijd’. Daarna zijn deze kinderen op 
bezoek geweest bij De Grevelingen. 
De kleuters hebben in het Grand Café 
opgetreden, terwijl de derde groe-
pers in kleine groepjes op bezoek 
zijn geweest bij de verschillende 
woongroepen. Het was een geweldige 
ervaring. Wij willen de medewerkers 
van de Grevelingen bedanken dat we 
mochten komen optreden!  l

d

Schoolsport 
olympiade zuidoost

door Wim Zoete 

vlak voor de herfstvakantie is basis-
school oberon drie weken lang in 
de ban geweest van de zwerftoch-
ten van odysseus. een held uit de 
Griekse mythologie, die van de 
Goden tien jaar moest rondzwerven. 

ijdens die zwerftochten werd 
hij zwaar op de proef ge-
steld. Hij moest ontzaglijke 
moeilijkheden overwinnen. 

De school is met deze held een bij-
zonder theateravontuur aangegaan. 
De creativiteit en de verbeelding van 

alle kinderen, van kleuters tot en met 
groep 8, stonden hierbij centraal. 
Onder leiding van Elsie de Brauw, 
een bekende Nederlandse actrice, 
hebben alle kinderen drie weken 
hard gewerkt aan twee onvergetelijke 
voorstellingen. Deze zijn op donder-
dag 20 en vrijdag 21 oktober in de 
aula van Oberon gegeven. 

De kinderen waren niet alleen bezig 
met repeteren van hun rol. Ze moch-
ten ook zelf ideeën inbrengen over 
hun rol en over het verloop van het 
verhaal. Ook het decor is voor een be-
langrijk deel gemaakt door de leerlin-

gen. Eenmaal op het podium kon het 
publiek genieten van het toneelspel 
van de kinderen maar ook van zang, 
dans en muziek. Veel ouders hebben 
geholpen met het maken van de kos-
tuums en met het begeleiden van de 
verschillende groepen kinderen.
 
De kinderen hebben veel van dit 
theaterproject geleerd. Het eindre-
sultaat was dan ook geweldig. Meer 
dan honderd ouders, grootouders 
en andere belangstellenden heb-
ben met open mond genoten van de 
voorstelling ‘Oh Die Zee’. We denken 
dat ook zij veel geleerd hebben over 

de reizen van de Griekse held Odys-
seus. Zo heeft dit theaterproject voor 
iedereen een onvergetelijke ervaring 
opgeleverd. Wij bedanken Elsie, 
Monica, Mieke en de studenten van 
de Academie voor Kunst en Weten-

schap heel hartelijk voor hun inzet 
en enthousiasme. En natuurlijk ook 
dank aan alle ouders die hun steentje 
hebben bijgedragen. Het was in één 
woord: GEWELDIG! l

kinderboekenweek op het rondeel

oberon in de ban van odysseus

t

e
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marieke vaN deN WiLdeNberG, 
oeFeNtherapeUt ceSar 
”Al jaren heb ik mijn praktijk ge-
vestigd op Rijnstraat 4 en omdat de 
Huisartsenpost verhuisd is, heb ik 
samen met mijn collega José Ra-
bou het initiatief genomen om een 
Gezondheidscentrum te vestigen op 
deze plek.”
Veel klachten ontstaan door langdu-
rig verkeerde houdingen en verkeerde 
bewegingen in het dagelijkse leven. 
Deze manieren van bewegen gaan 
automatisch. Je ben je niet bewust 
van je houding. Je belast hierdoor 
je lichaam teveel en dit veroorzaakt 
pijn. Oefentherapie Cesar/Mensen-
dieck leert met oefeningen de goede 
houdingen en bewegingen aan. Het 
oefenen gaat net zo lang door totdat 
je de nieuwe houding of beweging 
geautomatiseerd hebt. Hierbij leer 
je de spieren in je lichaam om goed 
samen te gaan werken, waardoor de 
overbelasting vermindert. Dit leer je 
toe te passen bij o.a. zittend werk, 
het huishouden, sporten, specifieke 
werkhoudingen. Daarnaast ben ik ge-
specialiseerd in rugklachten, bekken-
klachten, nek-schouder-klachten en 
KANS/RSI, voet- of knieklachten.Voor 
meer informatie kunt u mij bellen op 
06-54976494 of kijken op www.cesar-
hemon.nl

joSé raboU-vaN Gemert, 
oeFeNtherapeUt meNSeNdieck
Oefentherapie Mensendieck is een 
houdings- en bewegingstherapie 
waar u leert uw dagelijkse houdin-
gen en bewegingen te verbeteren. 
Mijn specialisaties zijn: spannings-
hoofdpijn, nek-en schouderklachten, 
hyperventilatie en slaapproblemen. 
Daarnaast zie ik jong en oud met 
houdingsklachten. Zie voor informatie 
ook www.mensendieckdenbosch.nl.  
Telefoon 073-6137337 of 06-13283713 

derya doUGLaS, oSteopaat
Sinds twee maanden zit ik met mijn 
praktijk op de Rijnstraat. Osteopathie 
is een manuele geneeswijze waarbij 
het lichaam als één geheel wordt ge-
zien. Osteopathie gaat er vanuit dat 
alles in het lichaam goed moet kun-
nen bewegen en dat veel structuren 
in het lichaam met elkaar verbonden 
zijn. Een bewegingsbeperking in één 
systeem kan direct invloed hebben op 
de andere systemen en klachten doen 
ontstaan. Doel van de osteopathie is 
het opsporen en behandelen van de 
primaire oorzaak van uw klacht. De 
behandeling bestaat uit het herstellen 
van de beweeglijkheid en daardoor 
doorbloeding van deze structuren. De 
osteopaat stimuleert hiermee ook het 
zelfcorrigerende vermogen van het 
lichaam. Dus wordt niet alleen geke-
ken naar het gebied waar de klacht 

zich uit maar naar het functioneren 
van het hele lichaam. Osteopathie kan 
helpen bij veel verschillende klachten 
zoals: nekpijn, rugpijn, hoofdpijn, 
klachten aan armen of benen maar 
ook onbegrepen buikpijn, obstipatie, 
urineverlies, rusteloze benen enz. 
Het is niet hier niet mogelijk om alle 
indicaties te benoemen. Als u een 
vraag heeft, dan kunt u contact op-
nemen met mij: 06-10386112. Zie voor 
meer informatie ook www.osteo-
pathiedouglas.nl Naast algemene 
osteopathie heb ik specialisaties in 
het behandelen van baby’s, kinderen, 
zwangere vrouwen, (vaak onbegre-
pen) gynaecologische klachten en 
vruchtbaarheidsproblemen zonder 
duidelijke medische oorzaak. l 

Nieuws van de 
zonnebloem 
oostelijke zon
 
We hebben op donderdag 17 no-
vember een sinterklaasfeest geor-
ganiseerd. omdat Sint Nicolaas het 
te druk had kwam zwarte piet met 
cadeautjes. van de riki Stichting 
ontvingen we weer kerstpakketjes 
voor onze gasten. en met kerst ko-
men er ook altijd voor onze vrijwil-
ligers pakketjes mee. Wij bedanken 
de riki Stichting voor deze mooie 
pakketjes, en alle andere dingen 
die wij dankzij hen kunnen doen.

e krijgen van de Jumbo 
boodschappen om een 
kerstdiner te maken, 
voor  gasten en vrij-

willigers die een gast uitgenodigd 
hebben. Dit diner organiseren we 
tussen 13 en 23 december bij B.V.V. 
Op donderdag 12 januari 2017 orga-
niseren we een nieuwjaarsborrel voor 
onze gasten.
We kunnen dit niet organiseren 
zonder vrijwilligers. We zijn vooral 
op zoek naar verpleegkundigen. 
Ook wanneer u gast wilt worden 
van de Zonnebloem Oostelijke Zon, 
kunt u zich aanmelden. Sanne Kwaks 
06 53590275 of Tonnie van Aar 06 
45732907. l

W

Gezondheidscentrum 
Samen beter zoekt 
vrijwilligers

Samen Beter heeft al jaren gebruik 
gemaakt van fantastische vrijwilli-
gers vaak in de vorm van gast-
vrouwen. Wij zijn op zoek naar 
versterking van de vrijwilligers. 
Ben jij diegene die ons zou kunnen 
versterken voor een paar uurtjes 
per week om onze patiënten te 
woord te staan en te voorzien van 
koffie? 
Neem dan contact op met Nynke 
Lunter n.lunter@samen beter.nl l

Nieuw Gezondheidscentrum in de rijnstraat

hoUdiNGScheck 
Wilt u graag weten of uw hou-
ding goed is of heeft u klachten 
waarvan u het idee heeft dat deze 
samenhangen met een verkeerd 
houdings- of bewegingspatroon, 
kom dan voor een houdingscheck 
naar ons. De houdingscheck is gra-
tis, duurt ongeveer 15 minuten en 
geeft inzicht of het zinvol is om de 
therapie te gaan volgen. Behande-
lingen worden vergoed vanuit het 
aanvullend pakket van de zorgver-
zekeraars. U kunt Marieke of José 
bellen voor een afspraak.

op de voormalige huisartsenpost op rijnstraat 4 is sinds kort een gezondheidscentrum in wording. het is samen-
werkingsverband van verschillende disciplines zoals oefentherapie cesar en mensendieck, osteopathie, logopedie, 
diëtetiek, ergotherapie en psychologen. Nu de bartjesbrug weer open is en de hele omgeving wordt aangepakt is 
de rijnstraat weer beter bereikbaar. ook is de locatie rijnstraat 4 goed toegankelijk voor minder validen. Wij wil-
len graag drie therapeuten voorstellen die op dit moment al behandelingen geven op deze locatie.
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een beetje bosch geluk in de voortuin.
door Marjolein Thijssen

Waar wordt jij gelukkig van? Lu-
cienne pullen uit de pastoor mut-
saersstraat wist wel raad met deze 
oproep van het Stedelijk museum. 
een beetje meer groen in de voor-
tuin zou voor veel plezier kunnen 
zorgen. 

ia facebook reageerde ze op 
een oproep om de voortuin 
op te knappen door de 
tegels eruit te halen. “Onze 

voortuin is vier stoeptegels breed en 
gaat over in het trottoir. Ik had wel 
eens geprobeerd om onze voortuin 
met een bankje wat gezelliger te 
maken, maar dat was toch niet echt 
wat ik wilde. Met deze actie kreeg je 
echter advies van een echte ontwer-
per en een deel van het bedrag om 
het uit te voeren. 

erG LeUk! 
Toen dacht ik: laat ik de oproep eens 
op de buurtapp zetten en kijken wie 
er mee wil doen. Ja, en toen deed de 
ene buurvrouw mee en zij heeft weer 
een andere buurvrouw gevraagd. Zo 
werkt dat vaak, toch? Zo waren we 

met drie buren uit de straat die hun 
voortuin wilden opknappen door 
meer groen in de voortuin.” 
Samen met de ontwerper werden 
ideeën uitgewerkt om de drie voor-
tuintjes opnieuw in te richten. Voor 
het stukje geld wat nog ontbrak, werd 
subsidie aangevraagd. Op burendag, 
hoe toepasselijk, ging de schop in de 
grond en werden de ideeën en wen-
sen werkelijkheid. 
“Het was daarnaast ook gezellig, op 
deze manier leer je elkaar beter ken-
nen. Het is erg leuk om samen dingen 
te doen. Van onze overburen kregen 
we complimenten”, vertelt Lucienne. 

“Het zou mooi zijn als het idee vol-
gend voorjaar een vervolg krijgt want 
een leuke omgeving doet veel met je 
woonplezier.” l

bewoners van de woonvoorziening 
humanitas dmh in de Waalstraat en 
de javastraat hebben in het voorjaar 
meegedaan aan een schoonmaak-
actie. daarvoor kregen zij een kleine 
vergoeding. voor dat bedrag is er 
in de Stolp voor hen en hun mede-
bewoners op woensdag 9 november 
een bingomiddag georganiseerd. 

et werd een gezellige bijeen-
komst waarbij heel serieus 
gespeeld werd. Mien, die ook 
wekelijks het bingogebeuren 

in de Stolp voor haar rekening neemt, 
was direct bereid haar medewerking 
te verlenen voor deze extra bingobij-
eenkomst. Zij wist de spanning voor 
de deelnemers goed op te voeren. 
Niet iedereen viel in de prijzen maar 

dat mocht de pret niet drukken. Uit-
eindelijk is meedoen belangrijker dan 
winnen. Doordat alle deelnemers na 
afloop nog een aardigheidje aange-
boden kregen voelde iedereen zich 
winnaar. l 

door Marcel van Houtum

reüNie pater damiaaNSchooL
Het is dit jaar exact 50 jaar geleden 
dat de Pater Damiaanschool zich 
vestigde aan de Elzenstraat. Een mooi 
moment om bij stil te staan. De school 
zelf bestaat helaas niet meer maar het 
gebouw nog wel. Een aantal mensen 
heeft aangegeven het voormalige 
schoolgebouw te willen bezichtigen. 
Voor deze oud-leerlingen zal op 
zondag 11 december aanstaande nog 
éénmaal de deur open gaan. Om te 
zien hoe het was, om oud materiaal 
te bekijken en samen herinneringen 
op te halen. Dit laatste kan onder het 
genot van een hapje en een drankje in 
buurthuis Graafsewijk Noord.
 
roNdLeidiNGeN door de Wijk
Veel gebouwen in dit gedeelte van 
de wijk zijn gesloten, verbouwd of 
hebben een nieuwe functie gekregen. 
Naast de reünie kunnen belangstel-
lenden op deze dag ook enkele van 
deze gebouwen bezichtigen in de 
Graafsewijk Noord. Alle bewoners, 
oud-bewoners en andere geïnteres-
seerden zijn welkom. Zo kan ieder-
een zien wat er in de loop der jaren 
veranderd is.
De Pater Damiaanschool is deze dag 
geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Rondleidingen vinden elk uur plaats 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Mocht 
u in een rondleiding geïnteresseerd 
zijn kunt zich per mail aanmelden: 
rondleidinggraafsewijknoord@hot-
mail.com of met een briefje met naam 
en telefoonnummer. Het telefoon-
nummer hebben we nodig om u te 
informeren in welke groep en op wel 
tijdstip u welkomt bent. Dit briefje 
kunt u stoppen in de brievenbus van 
Buurthuis Graafsewijk Noord, Lucas 
van Leijdenstraat 27, 5213 BB te ’s-
Hertogenbosch. Graag willen wij van 
te voren weten op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen. 

Deelnemers aan de rondleidingen 
zijn na afloop eveneens welkom om 
deze dag in kerstsfeer af te sluiten 
in buurthuis Graafsewijk Noord. Dit 
is mogelijk tot 18.00 uur.  De exacte 
route van de rondleiding wordt 
bekend gemaakt via de lokale media.
Wij hopen u te mogen begroeten op 11 
december!

oproep-oproep-oproep-oproep-
oproep-oproep-oproep
Terug in de tijd……Heeft u nog oud 
materiaal van de Pater Damiaan-
school of van uw schooltijd op deze 
school? Vindt u het geen bezwaar 
dat dit tentoongesteld wordt op 11 

december aanstaande of mogen wij 
hier fotokopieën van maken. Laat 
het ons dan weten!  Stuur een email 
naar : rondleidinggraafsewijknoord@
hotmail.com

NU iN deze tijd….
In deze moderne tijd zijn er diverse 
mogelijkheden om deze reünie op 
social media te promoten! Denk aan 
liken op facebook, twitteren etc. Veel 
oudbewoners ontvangen de wijk-
krant niet en worden er zo toch attent 
op gemaakt! Wij vragen u dan ook 
vriendelijk hiervan veel gebruik te 
maken zodat er veel mensen bena-
derd worden! l

terug in de tijd in Graafsewijk Noord

beloning voor schoonmaakactie

h

oede basisonder-
steuning bieden in 
de wijk! Dat is in 
het kort de kracht 

van de negen buurtteams 
Breed Welzijn die werkzaam 
zijn in de gemeente ‘s-Hertogen-
bosch. In deze buurtteams werken 
beroepskrachten van Juvans Maat-
schappelijk Werk en Dienstverlening, 
Welzijn Divers en MEE regio ‘s-Herto-
genbosch sinds 1 juli intensief samen. 
Hiervoor hebben onze drie organisa-
ties onlangs een overeenkomst gete-

kend.Wij maken ons samen 
sterk voor een omgeving 
waarin mensen aandacht 
hebben voor elkaar en voor 
een leefomgeving waar het 
prettig wonen is. Ons motto 

is: ‘iedereen doet volwaardig mee’. 
Dat willen wij bereiken samen met 
bewoners en onze samenwerkings-
partners in de wijk. 
Waarvoor kunt u bij het buurtteam 
terecht?
Wijkbewoners kunnen met allerlei 
vragen terecht bij het buurtteam 

Breed Welzijn,bijvoorbeeld over: re-
laties en gezin, jeugd en opvoeding, 
financiën en werk, wonen, ruzie en 
geweld, mantelzorg, sociale contac-
ten, gezondheid, vrijwilligerswerk 
of wijkinitiatieven. Voorlopig zijn de 
Buurtteams nog gewoon te bereiken 
via de wijkpleinen of via de telefoon-
nummers van de moederorganisaties. 
Wijkplein de kiek
Dageraadsweg 39
5213 TM  ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 687 26 40
wijkplein.dekiek@divers.nl l

buurtteams breed Welzijn: iedereen doet volwaardig mee!

G
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activiteiten buurthuis Graafsewijk Noord

adres: Lucas van Leijdenstraat 27

activiteiten december:
Vrijdag 02 december
Kaarten  inschrijving vanaf 20.00 u
Woensdag 14 december  
Volw. Knutselen  20.00 – 22.00 u
Zaterdag  17 december  
Kerstknutselen*10.30 – 12.00 u

activiteiten januari:
Vrijdag  06 januari  
Kaarten  inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag  13 januari  
Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
Zaterdag  21 januari  
Kinderbingo* 14.00 – 15.30 u
Zaterdag 28 januari  
Doedag* 10.30 – 12.00 u

activiteiten Februari:
Vrijdag   03 februari  
Kaarten  inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag  11 februari  
Beautydag* 09.00 – 11.30 u
Zaterdag 18 februari  
Carnavalsknutselen*10.30 – 12.00 u
Vrijdag  24 februari  
Carnavalsdisco 15.00 – 17.00 u

Vrijdag  24 februari  
Carnavalsavond 20.00 – 00.30 u
Zaterdag  25 februari  
Familiecarnaval 13.11 – 17.11 u

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

vaSte GroepeN vaN bUUrthUiS 
GraaFSeWijk Noord
Maandag  18.30u – 19.30u 
Steps  Volwassenen
Maandag  19.30u – 20.30u 
Beatballet Volwassenen
Dinsdag 19.00u – 20.00u 
Zumba Volwassenen
Woensdag 14.00u – 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.

meer beWeGeN voor oUdereN: 
bUUrthUiS GraaFSeWijk Noord
Maandag  13.00u – 14.00u Gym 
Maandag  14.00u – 15.00u Gym 
Dinsdag  11.00u – 12.00u Yoga
Donderdag 09.30u – 10.30u Gym
Donderdag 10.30u – 11.30u Gym 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
 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

vrijdag            14.30 uur    23 dec. Kerstviering  Park de Grevelingen

bingo: 14.00 uur    28 nov, 19 dec, 23 jan.  Park Eemwijk
 19.00 uur 2 & 16  nov. 7. & 28 dec. 4 jan  Park de Grevelingen

Avondbingo: 19.00 uur    23 nov & 11 jan.  Park de Grevelingen 
 
Sociëteit 14.15 uur 8 december Kerstbingo  Park Eemwijk
 14.15 uur 12 jan. 9 febr. 9 mrt.
 14.30 uur 25 nov. Bossche liedjes en Klets en
  na afloop heerlijke herfstmaaltijd Park de Grevelingen
 14.30 uur 23 dec, Kerstfilm   Park de Grevelingen
                                             
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.

muziek 14.30 uur 18 Dec.Trudy Bouwman kerstshow Park Eemwijk
                        14.30 uur 21 dec. Kerstconcert Rond en Blond Park de Grevelingen

markt               14.00 uur 11 dec. Kerstmarkt  Park de Grevelingen

Workshops  10.00 uur Creatief  Vrijdag kleuren voor 
 volwasenen, schilderen etc. Vraag naar de 
 mogelijkheden of zie aankondiging website Park Eemwijk
 10.00 uur  18 nov.en 16 dec. 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 work-

shops 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 uur Vrij kaarten
13.30 uur Bingo (w.p oost-actief)
18.00 uur Zwangerschapgym 
(Vivent)
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)
13.30 uur Creatafel (w.p.Oost-
Actief)
14.00 uur Computerles
19.00uur Theorieles Auto 
20.00 uur Harmonie Glorieux & St. 
Catrien

WoeNSdaG
09.15 uur Do-In Yoga
09.30 uur  Samen wandelen 
(w.p.Oost-Actief)
13.00 uur Vrijkaarten
13.00 uur Biljartver. 
‘T wordt nooit wé
14.00 uur Computerles
13.00 uur Fysiotherapie B Derxks
18.30 uur Biljartver. BSV
19.00 uur Do-in Yoga
19.30 uur Hengelsportver. HSV
20.00 uur Improvisatiever. 
Zoetelieve
20.00 uur Unio 

doNderdaG
13.00 uur Vrij kaarten

13.30 uur Smartlappenkoor 
de Bossche Jankers
13.30 uur Naaiclub 
(w.p.Oost-Actief)
19.00 uur Rechtswinkel 
(4e donderdag van de maand)
20.00 uur C.V de Mexicanen
20.00 uur Koor Voluum
20.00 uur C.V de vrolijke druiven

vrijdaG
09.00 uur Yoga
17.00 uur Samen koken 
(w.p.Oost-Actief)
19.30 uur Percussieband 
20.00  uur C.V de Gieters

zoNdaG
11.00 uur C.V de Vrolijke 
Vagebonden

Wijkpunt Oost-Actief wil zich 
inzetten voor de bewoners in de 
wijk en is daarom  geïnteresseerd 
in de behoeften en interesses van 
de bewoners van de Aawijk-zuid.
De Stolp heeft een ontmoetings-
functie in de wijk en kan daardoor 
ook een rol spelen voor mensen die 
hun sociale netwerk willen ver-
ruimen. Zou u het leuk vinden een 
activiteit te ondernemen, of heeft 
u ideeën die u verwezenlijkt zou 
willen zien? Laat het ons weten 
en wij proberen zo goed mogelijk 
op uw behoeften aan te sluiten. U 
kunt contact op nemen met Ange-
lique Fasol 06-10803045   l

 activiteiten divers vanuit bbS aan de aa
dreUmeSGroep  
Ouders en kinderen komen in 
contact met anderen, kinderen  
spelen samen en ouders delen 
opvoedervaringen met elkaar. 
Maandagochtend 9.30 tot 11.00 
(t/m 19 december) Kosten: 1 euro 
per keer. Info: m.reijner@divers.
nl/ 0650459340

WaNdeLcLUb voor vroUWeN
Bewonersinitiatief om samen met 
vrouwen te wandelen in de wijk. 
Maandagochtend 11.00- 12.00 Kos-
ten: gratis. Info: t.berkers@divers.
nl/ 0611869593

SameN doeN. oUder eN kiNd 
kNUtSeLeN SameN
Maandagmiddag 14.00 tot 15.00 
(tot aan de meivakantie, m.u.v. 
week 47 t/m week 6 dan gaat 
het niet door) Kosten: gratis. 
Info: l.vandenakker@divers.nl/ 
0621123624

eteN aaN de aa
Lekker uit eten in BBS aan de Aa 
met wijkbewoners, gekookt door 
wijkbewoners
Iedere laatste maandag van de 
maand  vanaf 18.00 Kosten: voor-, 
hoofd- en na- gerecht; 2.50 euro 
per kind, 5.00 euro per volwas-
senen. Info: J.Roossen@divers.
nl/0611869597

oUderkamer 
Onder het genot van een kopje 
koffie of thee worden hedendaagse 
vragen of thema’s besproken Dins-
dagochtend 8.30 tot 10.00. Kosten: 
gratis. Info: m.reijner@divers.nl/ 
0650459340

FitcLUb
Samen wandelen en sporten  in de 
wijk met wijkbewoners. Donder-
dagochtend 8.30 tot 9.30 Kosten: 
gratis Info: m.reijner@divers.
nl/0650459340

mUSketierS
Wijkbewoners die samen komen 
om een gezellige en ontspannen 
avond iets voor zichzelf te doen. 
Donderdagavond in de even 
weken van 18.00 tot 19.45 Kosten: 
2.50 per keer
Info: L.vandenakker@divers.
nl/0621123624

hUiSWerkpLek 
Je hebt een rustig plekje waar je 
jouw huiswerk kan maken en als je 
hulp wilt dan krijg je dat. Iedere 
dinsdagmiddag voor groep 7 en 8 
is het van 14.00 tot 15.00. Voor de 
eerste en tweede klassers van het 
voortgezet onderwijs is het van 
15.00 tot 17.00. Kosten: gratis-
Info: n.khanchouf@divers.nl/ 
0655788481 

kiNderraad
Wil je samen met andere kinde-
ren uit de buurt bedenken hoe 
jouw wijk nog kindvriendelijker te 
maken of willen jullie samen een 
grote activiteit opzetten? Heb je 
andere ideeën en wil je dit met 
andere kinderen uit de wijk delen? 
Meld je dan aan voor kinderraad. 
We hebben nog plaats. Iedere 
maandagmiddag. Kosten: gratis. 
Aanmelden of meer informa-
tie: n.khanchouf@divers.nl/ 
0655788481 

GirLz oNLy
Koken, make-uppen, spelletjes 
spelen, elke donderdagavond 
leuke en gezellige activiteiten al-
leen voor meiden. Iedere donder-
dag. Kosten: gratis. 
Aanmelden of meer informatie: 
l.stevens@divers.nl/ 0627836911  l
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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 Marjolein Thijssen

oms heb je van die plekjes in 
Oost, waarvan je je afvraagt: 
hoe is dat nou zo geko-
men? Op het verbindings-

paadje tussen de Boterweg en de van 
Broeckhovenlaan, ter hoogte van het 
St. Annapark kun je als fietser of wan-
delaar iets bijzonders tegenkomen. 
Wel dertig hanen, kippen en kuikens 
scharrelen daar rond en zoeken be-

schutting in de bosjes, in de bomen 
(!) èn in de voortuin van Dinant en 
Betty, die in de boerderij op de hoek 
van de Boterweg wonen.
“Ja, het is een apart gezicht, hè”, 
lacht Dinant. “Die beestjes lopen hier 
al jaren. Hoe dat zo gekomen is? Ie-
dereen denkt dat de familie Heijmans 
(van het bouwbedrijf), die vroeger op 
de hoek van de Jasmijnstraat woonde, 
de kippen heeft achtergelaten toen zij 
verhuisden. Zij hadden een particu-
lier dierenparkje, mèt kippen onder 
andere. Maar bij de verhuizing is 
het hele dierenparkje opgedoekt. 
De kinderen van Heijmans hebben 
veel moeite gedaan om alle kippen 
te vangen en weg te brengen. Hoe 
en waar deze kippen dus vandaan 
komen, is onduidelijk” De oorspron-

kelijke ‘kudde’ breidt zich inmid-
dels steeds verder uit. Zoveel is wél 
duidelijk. We tellen zeker acht hanen 
en zelfs nu in november zijn er nog 
jonge kuikentjes. 
Dinant en Betty wonen nu bijna 50 
jaar in de boerderij aan de Boterweg. 
Betty: “Ja, de beestjes horen er nu 
een beetje bij. Ik ben opgegroeid met 
dieren, dus kan ik het niet over mijn 
hart verkrijgen om ze te laten ver-
kommeren. Aan de ene kant is het een 

grappig gezicht maar het is ook wel 
eens naar om te zien. Teveel hanen in 
een groep is voor het dierenwelzijn 
niet best. Het wordt soms flink ge-
vochten. We maken ons ook zorgen. 
Soms zien de kippen er flink geha-
vend uit of lijken de poten helemaal 
beschimmeld. De ‘kudde’ dijt maar 
uit. Hoe moet dat nu verder?” 
Dinant lacht: “Soms beginnen ze om 
vier uur in de ochtend al te kraaien. 
Nou, je weet het, als één haan begint 
te kukelen, volgen de anderen met-
een. Dan ga ik maar vanuit mijn bed 
TV kijken, want van slapen komt dan 
niets meer.” 

Weet u ook een verhaal voor ‘voor de 
voordeur’ of achter de voordeur? De 
redactie hoort het graag !l

bedankt tiny thijssen

vLNr: achter cor, paUL, tiNy, ted, aNNeLie, vLNr: voor  marLy, caroLa, mia, aNNeke, toN

nnelie van de Veerdonk 
van Humanitas- DMH heeft 
samen met de bewoners 
van de woongroep in de 
Javastraat vrijwilliger Tiny 

Thissen in het zonnetje gezet. Tiny 
verricht al bijna 30 jaar hand- en 
spandiensten voor de woongroep. Dat 
begon toen Carola, de schoonzus van 
Tiny, bij de woongroep kwam. Vanaf 
dat moment hoefde men maar te 
bellen en Tiny reed vanuit Eindhoven 
naar de Javastraat om iets te repa-
reren of andere klusjes te doen. Een 

lamp vervangen, een filter verwis-
selen; het was nooit teveel gevraagd.  
Daarnaast is Tiny zorgzaam, behulp-
zaam en humoristisch, iets wat colle-
ga’s en bewoners erg gezellig vinden. 
Dat Tiny ook bij alle bewoners graag 
gezien is, bleek uit de hartelijkheid 
waarmee hem door alle aanwezigen 

de taart werd aangeboden. Wat een 
lieverd! Om al deze dingen vond men 
dat het tijd werd om deze bijzondere 
vrijwilliger eens te bedanken met een 
heerlijke nougatinetaart aangeboden 
door bakkerij van Doorn. Zij hebben 
er met zijn allen heerlijk van gege-
ten. Maar niet nadat alle aanwezigen 
samen met een zeer verraste Tiny op 
de foto waren gezet. l a

andijvie 
door Marjan Vonk 

andijvie is in Nederland een echte 
najaarsgroente. op de volkstuin 
aan de oosterplas kunnen we tot 
begin november andijvie oogsten 
van de koude grond. oorspronkelijk 
groeide andijvie in het middelland-
se zee gebied. daar is het ’s zomers 
te heet. 

e groente wordt er in de 
winter geteeld. De oude Egy-
tenaren waren echte liefheb-
bers. De in Egypte levende 

Kopten noemden de groente naar de 
maand van het jaar waarin de eerste 
oogst mogelijk was, onze maand ja-
nuari. Ook de Romeinen waardeerden 
de bittere smaak.  Toen de Romeinse 
legers rond het begin van onze 

jaartelling het zuidelijke deel van Ne-
derland veroverden, introduceerden 
ze hier ook de andijvie als één van 
hun favoriete groenten. De Romeinen 

namen de oorspronkelijke Egyptische 
naam over als endivia en daar komt 
ons woord andijvie weer van. 
Andijvie stamppot, met andijvie 

van de tuin, staat bij ons natuurlijk 
regelmatig op het menu, soms met 
spekjes, soms met kaas en ananas. 
De volgende variant kan ik ook aan-
bevelen. Wij proberen thuis te koken 
met weinig zout en weinig vlees. 
Natuurlijk kunt u meer zout en vlees 
toevoegen. 

Lijkt tUiNiereN U LeUk? 
Zelf groente, kruiden en bloemen 
telen? Kijk dan op onze website: atv-
deoosterplas.nl, of bel voor informa-
tie naar Anton Van Rijn, 06-51315247. 
Elke woensdagmiddag is van 13.30 
tot 16.30 uur onze kantine open. Voor 
meer informatie bent u ook daar van 
harte welkom. l

S

V O O Rde voordeur

ubij: bij betty en dinant burg

d
recept aNdijvieStamppot voor vier perSoNeN.
Nodig: 750 gram aardappelen (kruimig), 800 gr. gesneden andijvie, 1 ui, 1 
rood pepertje, 100 gr. gehakt, 100 gr. Mon Chou, 3 lepels uienpoeder uit een 
pakje. De rode peper kunt u ook vervangen door een (halve) rode paprika. 
Naast de smaak voegt het rode kleurtje iets extra’s toe.
Kook de aardappelen gaar; kook in een andere pan de andijvie ongeveer 8 
minuten. 
Roerbak intussen het gehakt samen met de gesneden ui en het gesneden 
pepertje. 
Giet de aardappelen en andijvie af en stamp ze door elkaar. Bewaar wat 
aardappelvocht voor als de stamppot te droog  is. Meng het ui/gehakt/pe-
per mengsel, de Mon Chou in stukjes en de uiensoeppoeder door de stamp-
pot en breng het gerecht op smaak met peper. l

Dank
Dank
oproep!
Wilt u iemand 
bedanken en een 
taart bezorgen? 

meld het de redactie.

je Wel


