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Tien - Tien !!

Een nieuw jaar, 
een nieuwe krant

De trouwe lezer zal het wel opgevallen zijn; de 
krant ziet er anders uit. Dat heeft zijn redenen. 
Onze vaste vormgever Femke Heumen was na 10 
jaar wijkkrant toe aan een andere uitdaging. Zij 
wordt opgevolgd door Wim van der Plas. En zo-
als het spreekwoord zegt “nieuwe heren, nieuwe 
wetten’. Wim heeft daarom van de redactie zijn 
eigen ideeën mogen inbrengen in de vormgeving 
van de krant en het resultaat ligt nu voor u. 
Voor de redactie is deze wisseling ook een mooi 
moment om te bekijken of er wat aan de inhoud 
van de krant veranderd kan en moet worden. 
We hebben daar nog geen vast idee over maar 
in de komende kranten ziet u mogelijk nieuwe 
artikeltjes staan. Verder treft u bij deze krant 
het boekje aan waarin de hele sociale kaart van 
den Bosch Oost is opgenomen. De vrijwilligers 
van de wijkkrant hebben samen de inhoud van 
dit boekje verzameld en er vorm aan gegeven. 
Door een bijdrage vanuit de Bewoners Initiatief 
Gelden van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
kunnen wij u het boekje gratis aanbieden. Het 
boekje zal ook op de website van de wijkkrant 
komen te staan en daarin zal het regelmatig 
geactualiseerd worden.  

Redactie wijkkrant Oost

Geen voetbaluitslag maar wel een prachtige 
score: op 16 januari werd het 10 jarig bestaan 
van zowel de wijkkrant als het wijkplatform ge-
vierd.  De festiviteiten bestonden uit een debat 
met stellingen over het leven en wonen in Oost 
en aansluitend een receptie.

l Uitreiking brochure Wegwijs aan wijkmanager en achterkleinkind Anny van Oort          Foto’s Arie van den Dungen 
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Verder in 
deze krant:

‘ d e  w i j k  w a a r  d e  z o n  o p k o m t ’

Daar deze krant gemeentelijk nieuws 
bevat van het wijkgericht werken wordt 
deze krant huis aan huis verspreid on-
danks een nee-nee sticker. 

Door Marjolein Thijssen

Onder leiding van wethouder Rodney Weterings, in 
een rol als bovenmeester, werd over verschillende 
stellingen gedebatteerd in de school naast buurt-
huis Graafsewijk Noord. De stelling werd ingeleid 
door twee personen met een uitgesproken  mening 
over de stelling. Vervolgens werd de zaal bij de 
discussie betrokken. Mensen konden reageren op 
de stelling en datgene wat erover gezegd is.

De eerste stelling betrof de jeugd en de inzet 
van de stelling was: zij horen erbij, we hebben de 
lusten en de lasten van jonge mensen in de wijk. 
Als achtergrondinformatie werd gememoreerd aan 
de Jongeren Ontmoetings Plaatsen die moeizaam 
gerealiseerd werden,  de bezwaren voor de voet-
balkooien (die vooraf al werden ingediend)en de 
situatie rondom het rivierenplein afgelopen zomer. 
Door een van de winkeliers van het Winkelcentrum 
Rivierenplein werd aangegeven hoezeer de ge-
beurtenissen breed en negatief werden uitgeme-
ten in de pers. Met name die sfeermakerij is voor 
het Rivierenplein en buurt heel vervelend geweest. 
Aansluitend werd door Latif Hasnaoui benadrukt 
om juist de jongeren met wie het wèl goed gaat, 
aandacht te geven. Nu gaat veel aandacht naar 
de jongeren die overlast geven. Voor hen werd 
gepleit voor een stevigere aanpak, niet zozeer in 
zwaardere straffen maar in een aanpak van de oor-
zaken. Enkele oorzaken die van belang zijn: het 
voorkomen van schooluitval en het ondersteunen 
van ouders, opdat zij hun kinderen  op hun gedrag 
buitenshuis aanspreken. Vanuit het bewonersco-
mité Lingeplein werd tegelijk wel aangegeven dat 
aanwezigheid van de politie voor zowel de ouders 
van de jongeren als de bewoners die last ervaren, 
heel erg belangrijk is en soms wordt gemist. Ge-
concludeerd werd dat 1) de toegankelijkheid voor 
basisvoorzieningen voor jongeren erg belangrijk is 
en “hangen” op straat een minder aantrekkelijke 
optie is, 2) jongeren aanspreken op hun gedrag en 
bij problemen een snelle inzet en actie van politie 
noodzakelijk is. Tot slot: de stelling over zoge-
naamde lusten en lasten laat ons ook naar onszelf 
kijken; wat ervaren we als lasten en hoe tolerant 
zijn we naar jongeren toe? Bedenk dat we zelf ook 
jong zijn geweest.

De tweede stelling ging over de manier en tijd-
stip waarop de gemeente den Bosch de bewoners 
van Oost informeert over belangrijke besluiten die 
genomen (gaan) worden. Aanleiding voor de stel-
ling was het gevoel op Oost te zijn “overvallen” 
door besluiten van de gemeente over onder andere 
de Oosthoek, van Roosmalenplein en de speeltuin. 
In de discussie gaf Paul Hilgers, wijkmanager, aan 
hoe belangrijk het is om informatie over plan-
nen die minder leuk zijn, niet te negeren. En ook 
betrokken te zijn bij de plannen die de anderen in 
de wijk treffen. Dat zou voorkomen dat, wanneer 
plannen uitgevoerd dreigen te worden, men acuut 
gaat protesteren. Vanuit het wijkplatform haalde 
Erik Vrind de onplezierige ervaring aan dat derden 
, zoals de pers, eerder op de hoogte waren van 
die voorgenomen plannen dan de betrokkenen 
zelf. Geconcludeerd werd dat het belangrijk was 
om elkaar te leren kennen en in gesprek te gaan 
en te blijven. Niet blijven mopperen maar elkaar 
opzoeken, informeren en verbinding zoeken. 

Zo kunnen besluiten die daarop volgen met en 
door elkaar gedragen worden. 

In de derde stelling werd aangegeven hoezeer 
mensen die het al moeilijk hebben, getroffen 
worden door de bezuinigingen vanuit het rijk. In 
de stelling werd gepleit dat de gemeente deze 
mensen juist zou moeten ontzien in hun plan-
nen. Achtergrondinformatie is de voorgenomen 
inkrimping  van de WMO, het armoedefonds en 
voedselbank door de gemeente Den Bosch. Mariet 
Paes lichtte vanuit kinderopvang de Kruimel toe 
hoe belangrijk het is om ook opvang te kunnen 
bieden voor kinderen wiens ouders het eigenlijk 
niet kunnen betalen. (Zie ook uitkomst van de 
eerste stelling). De mogelijkheden om de kinderen 
en de ouders die het juist zo nodig hebben, te on-
dersteunen, komt nu nog meer in het nauw. Vanuit 
de WMO raad gaf Gerda van der Lee aan dat ze het 
zeer met de stelling eens was. Tegelijk gaf ze aan 
dat we ook naar onszelf moeten kijken. We zorgen 
vooral voor ons eigen gezin en zijn minder gericht 
op de ander. We wijzen de ander op hun eigen 
verantwoordelijkheden. Dat kenmerkt ook de plan-
nen van dit kabinet. Beide spreeksters nodigden 
de gemeente Den Bosch  uit om de hand in eigen 
boezem te steken en na te gaan hoe de kwetsbare 
doelgroep zoveel mogelijk ontzien kan worden. 
De aanwezigen hadden ideeën genoeg. 
De kern en conclusie was dat de gemeente oog 

moet hebben voor de noden en behoeften van hun 
bewoners in de wijk Oost.

Tot slot  ging de vierde stelling over het recht van 
kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een versla-
ving en/of psychiatrische problematiek, op een 
woonplek in onze wijk. Achtergrond was uiteraard 
de komst van een hostel in onze wijk. Vanuit het 
bewonerscomité Aawijk-Noord vertelde Riet Dek-
kers over de manier waarop ze de informatie over 
de komst van het hostel ervaren hebben. (zie ook 
voorgaande wijkkrant). Vanuit het trefpunt Oost 
hield Nel van de Ven een pleidooi om het karak-
ter van Oost te koesteren; een wijk die begaan is 
met kwetsbare mensen en hen een plek biedt. De 
ervaringen met o.a. het Trefpunt en de Oosthoek 
zouden ons juist hoopvol moeten stemmen want 
eerdere zorgen waren achteraf helemaal niet aan 
de orde. Het zijn nu dezelfde argumenten die 
gebruikt worden. Er werd zelfs geopperd om de 
bestaande voorzieningen van Oost te koppelen 
aan de komst van het hostel om bijvoorbeeld een 
dagbesteding te bieden. Een duidelijke win-win 
situatie. Er werden ook belangrijke ervaringen 
vanuit het inloopschip in de binnenstad gedeeld. 

Conclusie: om ervaren overlast te voorkomen 
is het belangrijk om vooraf goede afspraken te 
maken over verantwoordelijkheden en extra in te 
zetten op capaciteit (tijd, beschikbaarheid) opdat 
er garantie kan worden gegeven dat de gemaakte 
afspraken nagekomen komen.
Met deze afsluiting en positieve blik naar 2011 
begon de nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsre-
ceptie werd opgeluisterd door live muziek en men 
genoot van een hapje en een drankje.  Op naar de 
volgende 10 jaar! 

Tot slot: 
Tijdens de receptie werden de eerste informatie-
boekjes “Wegwijs in Oost” uitgedeeld. De eerste 
exemplaren werden door de jongste telgen van de 
wijkkrant uitgereikt aan Paul Hilgers, de wijkma-
nager en het achterkleinkinder van Anny van Oort. 
Een exemplaar van dit informatieboekje wordt bij 
deze krant bezorgd. 
Namens de wijkkrant en het Wijkplatform wensen 
wij u er veel plezier mee! l

l Bovenmeester wethouder Weterings aan de slag in 
zijn debat-klasje
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Vraag aan de 
wijkbewoner

Op 22 november organiseerde de gemeente 
een informatieavond over energiebesparing 
voor huiseigenaren in Aawijk- Zuid. Ik was 
die avond verhinderd. Waar kan ik die infor-
matie terugvinden?

Antwoord:
Ook in 2011 kunnen huiseigenaren gebruik 
maken van de Bossche Energie Subsidie . 
Uw huis wordt comfortabeler en uw energiereke-
ning gaat omlaag. 
Kijk voor meer informatie op  www.s-hertogen-
bosch.nl/energiekebuurten

Wilt u nader advies? Maak dan een afspraak 
met de energieadviseur Ewout Muntz. 
Hij houdt op donderdagavond spreekuur op 
het Stadskantoor. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met 073-615 57 77. l

Vriendendienst zoekt 
vrijwilligers
De Vriendendienst 
zoekt vrijwilligers 
die het leuk vinden 
om regelmatig een 
activiteit te onderne-
men met iemand met 
een psychiatrische 
achtergrond. Het 
gaat om mensen die zelfstandig wonen en in een 
sociaal isolement dreigen te raken. Afhankelijk 
van bijvoorbeeld leeftijd en belangstelling wordt 
de vrijwilliger ‘gekoppeld’ aan een cliënt. Het is 
de bedoeling dat beide gedurende een jaar met 
elkaar op trekken. Samen leuke dingen doen is het 
motto. Dat kan bijvoorbeeld door  samen naar de 
film te gaan, samen een voetbalwedstrijd te bekij-
ken of door een kopje koffie te drinken op een ter-
ras. Voor mensen met psychische of psychiatrische 
problemen is dit alledaagse contact niet altijd zo 
vanzelfsprekend. Door het contact met een vrijwil-
liger komt de cliënt weer onder de mensen. Om 
vrijwilligerswerk te doen heb je geen specifieke 
opleiding nodig. Wat vooral telt is belangstelling 
voor medemensen, enthousiasme en inzet. 
Daarnaast vragen we dat u minimaal eens per twee 
weken en hoogstens één keer per week tijd maakt 
voor uw maatje. Het maatjescontact duurt in prin-
cipe een jaar, na een korte proefperiode waarin 

bekeken wordt of het ‘klikt’. Het maatjescontact 
kan zowel voor de vrijwilligers als deelnemer veel 
plezier en voldoening geven. 
De vrijwilliger krijgt een reiskostenvergoeding en 
ontvangt professionele begeleiding. 
Denkt u dat dit vrijwilligerswerk iets voor u is, of 
wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Vriendendienst Den 
Bosch via telefoonnummer: 073-6585903 (spreek 
a.u.b. voicemail in) of per e-mail: 
vrijwilligerswerk@RvAgroep.nl

Divers is op zoek naar vrijwilligers die:
l Het leuk vinden ouderen thuis te bezoeken
l Benieuwd zijn naar de leefwereld van ouderen
l Goed kunnen luisteren en signaleren
Vrijwilligers worden in 5 bijeenkomsten voorbereid 
op de gesprekken en begeleid en ondersteund ge-
durende het project. Ze komen veel te weten over 
specifieke  regelingen en informatie voor ouderen 
en hebben waardevolle gesprekken en contacten 
met ouderen. 
(zie ook elders in deze krant)

Meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met:
Moniek van Oss
Coördinator project Huisbezoek aan ouderen
Welzijnsonderneming Divers
Telefoon 073 648 86 35

Oosterhoeve
Ook kinder- en zorgboerderij Oosterhoeve zoekt 
vrijwilligers. Kijk verder op pagina 5

Goede voornemens in 2011?   
U wilt graag iets goeds doen voor de maatschappij?  
Maar weet niet goed wat u kunt doen? Galant vrij-
willigersnetwerk kan u helpen aan leuk en passend 
vrijwilligerswerk. 
U bent welkom in onze vacaturebank of u kunt een 
afspraak maken via
vacaturebank@galant.nl.

De medewerkers van Galant maken bezoekers 
graag wegwijs in het (grote en gevarieerde) aan-
bod van vacatures voor vrijwilligers. 
Op maandag is de vacaturebank geopend op het 
Wielsem 21. Op dinsdag, woensdag, donderdag en 
op de eerste zaterdag van de maand zijn de mede-
werkers aanwezig aan de balie van de stadsbiblio-
theek. De openingstijden zijn van 11.00 tot 15.00 
uur. Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website www.galant.nl. l

Vacaturebank

Zij maakten het verschil!    

De redactie en bezorgers van Wijkkrant Oost 
hebben in 2010 maar liefst zes edities van de 
wijkkrant bij de bewoners van de wijk Oost in de 
brievenbus kunnen doen. Hoogtepunt daarbij was 
de kleurrijke editie met nieuws en informatie over 
‘Buurten in Beweging’ en de ‘Week van de Actieve 
Bewoner’.

Dit alles is mogelijk door redactionele bijdragen 
van actieve vrijwilligers, bewoners en organisa-
ties, maar ook door financiële bijdragen. En dat 
laatste is toch ook heel belangrijk! 

Hartverwarmend voor de redactie blijven de 
financiële bijdragen van enthousiaste lezers van 
de krant. 
Het jubilerende gezondheidscentrum Samen Beter, 
dat in april 2010 dertig jaar bestond, vroeg haar 
genodigden een donatie voor de Wijkkrant. Daarop 
was de redactie erg trots en de penningen waren 
meer dan welkom.

Met hun advertenties zorgden John’s Hairstyling 
en Printbest voor een welkome aanvulling op het 
budget.

Andere donaties kwamen van:
l Bassischool Oberon 
l Bibliotheek ’t Ezelsoortje
l Centrum voor Jeugd en Gezin 
l Gezondheidscentrum Samen Beter 
l Kinder- en Zorgboerderij Oosterhoeve 
l Reinier van Arkelgroep (GGZ)
l ‘t Sluske 
l Welzijnsonderneming Divers
l Wijkwerkplaats (houtbewerkersgroep) 

Het Wijkplatform Oost met wie de wijkkrant nauw 
samenwerkt doneerde haar communicatie-budget 
om zo een mooie krant te kunnen maken.
En niet in de laatste plaats werd de wijkkrant 
financieel gesteund door de Gemeente ’s-Herto-
genbosch, met Bewoners Initiatief Gelden(BIG) en 
de Wijk Gericht Werken-pagina, die u altijd op de 
achterkant van de krant aantreft.

Zoals u leest maken vele donaties, hoe klein ook, 
een mooie wijkkrant mogelijk!
Giften en bijdragen blijven onontbeerlijk en zijn 
welkom op rekeningnummer 17.19.17.480 
(Rabobank) l 

MIM/Home-start 
is verhuisd
Met ingang van 12 januari is MIM/Home-start 
verhuisd van haar kantoor in de Oosthoek 
naar Sonniusstraat 3 (zijstraat Aartshertogenlaan) 
in ’s-Hertogenbosch

Mim/Home start biedt opvoedingsondersteuning 
aan gezinnen met jonge kinderen.

Vanaf 12 januari is het adres:
Humanitas
MIM/Home-Start
Sonniusstraat 3, 5212 AJ ‘s-Hertogenbosch
 
Telefonische bereikbaarheid
06 10003412 (coördinator Ineke de Nijs) of 
06 49055595 (Marjon van den Meerendonk)

Het nieuwe emailadres is :
mim-homestart.db@humanitas.nl l

Donaties

Succesvolle 
Kersmarkt
Op 12 december j.l. organiseerde het Wijk-
platform haar traditionele Kerstmarkt. 
Dit jaar in Wijkcentrum De Stolp.

Hoewel de opkomst deze keer minder 
was als andere jaren, was de sfeer er niet 
minder om. Beide organisatoren van het 
Wijkplatform, Netty Vorstenbosch en Elly 
Pennings hebben zich tomeloos ingezet om 
deze markt een succes te laten zijn.

Vele mooie en frisse kerststukjes verwis-
selden van eigenaar en het aangeboden 
houtwerk, gemaakt in de Wijkwerkplaats 
van Oost, was uit de kunst! 

Beide organisatoren gaan zich nu inspan-
nen voor een Paasmarkt, waarover u ter 
zijner tijd wordt geïnformeerd via uw wijk-
krant l
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Elke woensdagmiddag knippen wij kinderen voor slechts E 7,50- [t/m 12 jaar]

www.johnshairstyling.nl
Pieter Breughelstraat  8  ‘s-Hertogenbosch  Telefoon 073 614 03 33

JOHN’S HAIRSTYLING
DAMES EN HERENKAPSALON

John’s Zonnesalon
 

1 x mega power: 15 min. E 7,00
1 x supersnelbruiner: 25 min. E 5,50

Openingstijden
  
Dinsdag-Donderdag 08.30 - 17.45 uur
Vrijdag    08.30 - 20.00 uur
Zaterdag   08.30 - 15.00 uur

Advertentie

Een mooi voornemen 
voor 2011? 
Door Joost van Roosma-
len, Kring-apotheek Cleij

Jaarlijks overlijden er 
bijna 30.000 mensen 

in Nederland als gevolg van roken. Steeds meer 
mensen worden zich bewust van de gevaren van 
roken: hart- en vaatziekten, longziekten en kan-
ker. Deze gevaren worden veroorzaakt door de 
teerproducten die ontstaan bij het verbranden 
van tabak. Roken brengt niet alleen de gezond-
heid van de roker zelf schade toe, maar ook die 
van anderen in zijn omgeving. De overheid wil 
het roken ontmoedigen. Zo heeft het ministerie 
van Volksgezondheid besloten om een rookver-
bod in te stellen in bepaalde cafés en restau-
rants. Daarnaast wordt het stoppen met roken 
sinds januari 2011 onder bepaalde voorwaarden 
vergoed door uw zorgverzekeraar.
 
Een mooie aanleiding misschien voor u om nu 
echt te stoppen met roken? Als u rookt, kunt u dat 
iedere dag merken. U bent sneller moe bij sporten, 
traplopen, spelen met de kinderen, enz. U hoest, u 
heeft geelbruine vingers en tanden en uw haar en 
kleren stinken naar rook. Op een dag krijgt u echt 
last van roken. Sommige rokers krijgen één ziekte, 
sommige rokers meer. U kunt last krijgen van uw 
longen, uw tanden, uw huid, maar ook van uw 
hersenen en uw hart. De helft van de mensen die 
roken, heeft wel eens geprobeerd om te stoppen. Of 
meer dan eens. Misschien geldt dat ook voor u. Dan 
weet u ook waar u tegenaan kunt lopen als u weer 
gaat stoppen met roken. Stoppen lukt wel, maar 
volhouden is vaak het probleem. 

Ik begrijp dat het vreselijk moeilijk kan zijn om te 
stoppen met roken, maar het levert zoveel voor-
delen op als u stopt. Binnen twee weken na het 
stoppen wordt u fitter. U gaat meer proeven en 
meer ruiken. Na een tijdje proeft en ruikt u alles 
weer net zo goed als voordat u begon met roken. 

In tabaksrook zitten 4000 stoffen. Een paar van die 
stoffen maken uw huid en haren droog. Stoppen 
is dus goed voor uw huid en haren. Nicotine is een 
stof in tabaksrook. Nicotine is slecht voor uw bloed-
vaten. Na het stoppen gaat er meer bloed door uw 
bloedvaten. Uw handen en voeten worden warmer. 
En u ziet er beter uit. 
Veel mensen proberen te stoppen met roken. En 
veel mensen lukt het niet. Ze zeggen: ‘Ik heb geen 
sterke wil.’ Maar stoppen met roken gaat niet alleen 
om wíllen. Het gaat ook om kúnnen. Roken is na-
melijk verslavend, zowel geestelijk als lichamelijk. 
Stoppen is niet moeilijk. Het volhouden wel. Maar 
hoe langer u niet rookt, hoe makkelijker het wordt. 
Alleen: hoe doet u dat? Hoe gaat u om met moei-
lijke momenten? Bijvoorbeeld na het eten? Blijf na 
het eten niet zitten. Doe iets anders. Rook dat ene 
sigaretje niet. Gebeurt het toch, ga dan door met 
stoppen. Probeer te leren van die fout.
De kans dat stoppen lukt, is veel groter wanneer 
u het niet alleen doet. Er is veel keus. Er zijn al-
lerlei folders beschikbaar, begeleidingsgroepen 
en hulpmiddelen. Vanaf 2011 vergoeden alle 
zorgverzekeraars effectieve stoppen-met-roken-
programma’s uit de basisverzekering. Informeer bij 
uw zorgverzekeraar welke hulp uw zorgverzekeraar 
precies vergoedt. Samen met het gezondheidscen-
trum Samen Beter en Bureau Los hebben wij een 
programma gemaakt voor Stoppen met Roken. Elke 
dinsdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur houdt José 
van Vugt van Bureau Los een inloopspreekuur bij 
het Gezondheidscentrum Samen Beter. Iedereen die 
wil stoppen met roken of gestopt is kan er gratis 
terecht voor informatie, advies, ondersteuning en 
begeleiding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
zoveel mogelijk methoden van stoppen met roken.
Ook in de apotheek kunt u altijd terecht voor infor-
matie over stoppen met roken en welke hulpmid-
delen er zijn die kunnen helpen om het stoppen te 
vergemakkelijken. 
Dus bent u of iemand in uw omgeving van plan om 
te stoppen met roken, ga dan langs bij het inloop-
spreekuur bij Gezondheidscentrum Samen Beter of 
kom langs in de apotheek. l 

Door Gerrit van Roekel, huisarts GC Samen Beter 

Ik ben geen fervent sporter, maar bewegen is iets 
dat meer zou moeten, maar wat door steeds min-
der mensen wordt gedaan. Om boodschappen te 
doen en familie te bezoeken, gebruiken we meestal 
onze auto. Als je zaterdagmiddag de binnenstad 
wilt bezoeken, dan staan er lange files richting 
centrum ondanks het transferium. Terwijl je met de 
fiets in 15 minuten in het centrum kunt zijn.
 
Kortom we bewegen steeds minder en verbruiken 
steeds minder calorieën voor onze alledaagse 
bezigheden. We worden daardoor met zijn allen 
steeds dikker. Ook ik merkte door de jaren dat ik 
een reservebuikje aan het kweken was. Ik ergerde 
me aan deze gewichtstoename. Ik sta wel eens voor 
de spiegel en de droom van vroeger is dan wel mooi 
vervlogen. Ik deed en doe allerlei pogingen om 
het in de hand te houden, sporten als volleybal, 
badminton, zwemmen, fitness. Ik heb het allemaal 
al eens gedaan. In het begin enthousiast, maar 
allengs komt de sleet erin. Ik begon met 3 keer 
per week, maar na enkele maanden tot een jaar, 
werd de frequentie steeds minder en had ik allerlei 
smoesjes om maar niet te gaan. Ik had er geen zin 
meer in en zoals dat tegenwoordig heet, de motiva-
tie was tot een minimum gedaald. Uiteindelijk bleef 
ik dan maar thuis met pseudoargumenten, totdat 
het spiegelbeeld weer begon te knagen. Inmiddels 
ben ik er achter, dat het sporten plezier moet ver-
schaffen en dat dat bij die ene sport niet permanent 
hoeft te zijn. Ik moest wisselen van activiteiten om 
er de lol van te blijven inzien. Dat is natuurlijk niet 
voor iedereen zo.

Voorkom blessures 
In het verleden heb ik wel eens een poging onder-
nomen om te gaan hardlopen. Dit werd niets, na 

ongeveer 5 minuten liep ik een blessure en moest 
er dan weer mee ophouden. Ik heb dus jaren niet 
hard gelopen. Totdat ik ergens eens een sportarts 
hoorde beweren, dat je tot op hoge leeftijd kunt 
blijven hardlopen, mits je aan een aantal voorwaar-
den voldoet. Inmiddels was ik al 60 en dacht:’Laat 
ik het nog maar eens proberen’.Ik kocht goed 
schoeisel (dit is toch belangrijker dan je denkt). 
Loopschoenen met een goede schokabsorptie is van 
groot belang. Als je dat niet doet, dan loop je veel 
sneller blessures, zoals enkel-, knie-  en heup-
klachten, spierblessures etc. Fatsoenlijke kleding, 
die bij transpiratie vocht doorlaat en niet als een 
natte dweil om je lijf zit. En begin heel geleidelijk, 
er zijn diverse startprogramma’s. Ze hebben al-
lemaal gemeen met elkaar, dat je begint met kleine 
afstanden en het dan geleidelijk opbouwt. Soms is 
een persoonlijk advies van fysiotherapeut, huis-
arts of sportarts gewenst. Ik heb met een vriendin 
gelopen, die al langer liep en haar persoonlijke 
adviezen opgevolgd. Tegenwoordig loop ik 2 tot 
3 keer per week een rondje Oosterplas. Ik begin 
thuis en ren naar de Oosterplas, rondom en daarna 
weer terug. Dat is ongeveer 6 km in 30 minuten. 
Het bevalt me tot nu toe prima, ik ga er mee door, 
totdat de motivatie zakt en dan zoek ik maar weer 
wat anders, maar wellicht houd ik dit langer vol. Ik 
kan het doen op tijdstippen, die mij uitkomen; het 
hoeft niet lang te duren en dan ben je weer thuis. 
Het is een sport, waarbij je nogal wat calorieën 
verbruikt. Het aardige is, dat ik inmiddels 6 kilo’s 

lichaamsgewicht ben kwijt geraakt, zonder dat mijn 
eetgewoontes zijn veranderd. Ik houd namelijk van 
lekker eten. Achteraf heb ik altijd een goed gevoel. 
Het stimuleert mij om daarna weer eens aan de stu-
die te gaan etc. Wel merk ik, dat je op een bepaalde 
leeftijd meer tijd nodig hebt om te herstellen. Na 
een rondje Oosterplas ben ik ’s avonds wat stijf en 
dat duurt dan toch tot de volgende dag. De dag 
daarop is het verdwenen. Vroeger had ik hier geen 
last van. Dit is normaal, naarmate je ouder wordt, 
duurt de herstelfase langer. Je moet hier rekening 
mee houden, anders loop je snel blessures op en 
duurt het herstel nog langer. Ik ren dus om de 2-3 
dagen.  

Bewegen is leuk en gezond
Het is inmiddels al enige tijd overheidsbeleid om 
mensen meer aan het bewegen te krijgen. De 
aanpak van onze zogenaamde leefstijl, zoals eetge-
woontes, drinken (alcohol), roken en bewegen zijn 
lastig te veranderen. Het zijn gewoontes, die we al 
jaren hebben en binnen ons gedragspatroon pas-
sen. Afgezien van de verslavingsaspecten, zijn ge-
woontes moeilijk te veranderen. Een slechte leefstijl 
heeft op de langere termijn (en iedereen weet dat) 
nare gevolgen voor onze gezondheid, zoals hart -en 
vaatziekten, kanker etc. Deze aandoeningen nemen 
in aantal toe naarmate we ouder worden. Uiteinde-
lijk gaan we allemaal dood, maar de meesten willen 
dat tijdstip uitstellen. Indien we met zijn allen het 
ziekenhuis in en uit moeten, omdat we aan deze 

zogenaamde welvaartsziekten lijden, worden wacht-
tijden/kosten en toegankelijkheid steeds slechter. 
Nu al hebben we voor onze zorg onacceptabele 
wachttijden. De overheid en met haar ook veel 
zorgprofessionals zoals dokters, vinden dat een 
preventieve leefstijl aanzienlijke verbeteringen van 
de gezondheid oplevert. Daar zijn inmiddels genoeg 
studies over gedaan, die dit bevestigen. Het idee 
van ZIEK en ZORG moet veranderen naar Gezond 
Gedrag (dus van ZZ naar GG) en dat op een leuke en 
routineuze manier (LR). Zoals ik boven al schetste 
is bewegen niet vervelend, je moet iets kiezen 
wat bij je past en wat je leuk vindt. Probeer het te 
integreren in je dagelijks leven, zoals vaker met de 
fiets, neem de trap in plaats van de lift. Zowel je lijf 
als je geest doen daar hun voordeel mee. Mocht je 
besluiten iets te gaan doen dan raad ik je aan eerst 
even na te denken. Wat je wil gaan doen en of je 
lichaam daarop is voorbereid. Indien je de 50 bent 
gepasseerd, vraag je dan af of je niet iets onder de 
leden zou kunnen hebben, zoals ziekten van hart 
en bloedvaten. Er zijn diverse vragenlijsten, die 
hiervoor enige uitkomst bieden. Ik heb de vragen-
lijst van het Lausanne protocol toegevoegd. In het 
kader staan een aantal vragen. Als je een of enkele 
vragen met ja beantwoordt dan is het verstandig 
een arts te raadplegen alvorens met de sport van je 
keuze te beginnen. l

Stoppen met roken
 
 1. Bent u ooit flauw gevallen?                                                                                            ja/nee
 2. Heeft u ooit pijn op de borst gehad in rust of tijdens inspanning? Ja/nee
 3. Bent u ooit kortademig geweest in rust of tijdens inspanning? Ja/nee
 4. Heeft u astma (gehad)? Ja/nee
 5. Heeft u epilepsie (gehad)? Ja/nee
 6. Is u ooit verteld dat u niet mag sporten i.v.m. gezondheidsproblemen? Ja/nee
 7. Is bij u ooit een te  hoge bloeddruk geconstateerd? Ja/nee
 8. Heeft u ooit een te hoog cholesterolgehalte gehad? Ja/nee 
 9. Bent u wel eens duizelig geweest tijdens of na  inspanning? Ja/nee
 10. Heeft u ooit hartkloppingen gehad of een erg hoge hartslag? Ja/nee
 11. Bent u tijdens inspanning eerder vermoeid dan anderen? Ja/nee
 12. Is u ooit verteld dat u een hart- ruisje heeft of een -ritmestoornis? Ja/nee
 13. Heeft u ooit andere hartklachten of hartziekten gehad? Ja/nee
 14. Heeft u de afgelopen vier weken een ernstige virale infectie gehad? Ja/nee
 15. Heeft u een allergie? Ja/nee
 16. Gebruikt u medicijnen? Ja/nee
 17. Is er iemand in uw familie jonger dan 50 jaar, die
  -onverwacht is overleden? Ja/nee
  -behandeld wordt voor flauwvallen? Ja/nee
  -onverklaarbaar is verdronken? Ja/nee
  -een onverklaarbaar auto-ongeluk heeft gehad? Ja/nee
  -een pacemaker of ICD heeft? Ja/nee
  -een harttransplantatie heeft ondergaan? Ja/nee
  -behandeld wordt voor een onregelmatige hartslag? Ja/nee
  -ooit een hartoperatie heeft ondergaan? Ja/nee
  -komt wiegendood voor in de familie? Ja/nee
  -komt het marfansyndroom in de familie voor? Ja/nee

Rondje Oosterplas
De Oosterplas is een bekend recreatiegebied, waar ook vele “joggers” hun rondjes rond de plas lopen. 
Over die rondjes wil ik het hebben.
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Door Mieke 
Verberne

Start
Meer dan 20 jaar 
werd basisschool 
Oberon geleid 
door Kees van 
de Berk. Onlangs 
heeft die echter 
vanwege zijn 
leeftijd afscheid 
genomen. De 
vacature die 
daardoor ontstond is inmiddels opgevuld en sinds 
november 2010 is Thijs van Hooft daar directeur. 
Thijs was daarvoor een aantal jaren directeur van 
kindcentrum de Troubadour in Rosmalen. De Trou-
badour bestaat uit een basisschool, kinderdagver-
blijf, peuterspeelzaal en  buitenschoolse opvang. 
Ruim 460 kinderen tussen 0 en 13 jaar maken 
gebruik van dit centrum. Een leuke baan dat wel, 
maar toch was Thijs toe aan wat anders. En toen 
hij vernam dat de functie van directeur van Oberon 
vrijkwam aarzelde hij dan ook niet, hij sollici-
teerde en werd aangenomen. Thijs kende de school 
van ‘horen zeggen’. Via het directeurenoverleg 
had hij contact met de voormalige directeur en die 
vertelde wel eens wat over deze school. Hoewel 

de officiële baan per 1 november begon kon hij er 
direct na de grote vakantie alvast meelopen. Dat 
betekende dat Kees, de voormalig directeur, hem 
mooi kon inwerken en Thijs al enigszins gewend 
was toen hij officieel het roer van hem overnam. 

Oberon
Oberon is een basisschool voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar en heeft ongeveer 120 leerlingen. 
Die komen allen uit de directe omgeving dus het 
is een echte wijkschool. Op de vraag wat Thijs er 
aantrof toen hij vanuit het Rosmalense naar de 
Aawijk kwam zegt hij:“ een prettige werksfeer, een 
heel fijn team en goede contacten met de ouders”. 
De betrokkenheid van ouders, het karakter van de 
wijk en de informele sfeer vindt hij prettig. 
Oberon is een traditionele school, in die zin dat 
er een apart schoolgebouw is en er geen andere 
organisaties deel van uitmaken. Anders gezegd; de 
school heeft geen bovenwijkse functie. Er zijn wel 
goede contacten met kinderopvang het Zonnelicht 
en er wordt op  verschillende terreinen samenge-
werkt. Kinderen van Oberon maken gebruik van de 
buitenschoolse Opvang bij het Zonnelicht en het 
Zonnelicht maakt voor haar activiteiten gebruik 
van lokalen van Oberon. Het overblijven tussen de 
middag gebeurt in Oberon zelf maar de organisatie 
is uitbesteed aan Kanteel. Thijs zegt opvang en 
onderwijs weliswaar als 2 verschillende discipli-

nes te zien maar hij is een groot voorstander van 
samenwerking op educatief terrein. Met het Zon-
nelicht is daar al regelmatig overleg over.

Toegankelijk
De Oberon heeft een katholieke signatuur. Dat 
betekent niet dat er alleen katholieke kinderen 
op de school zitten, de school is voor iedereen 
toegankelijk. De scholieren doen mee aan alle fes-
tiviteiten en evenementen die op de agenda staan 
maar ook suikerfeest en ramadan komen aan de 
orde. Er wordt rekening gehouden met de verschil-
lende culturen. 
De vorige directeur heeft heel lang bij Oberon 
gewerkt en ook verschillende leerkrachten zijn 
al lang verbonden aan deze school. Thijs is niet 
van plan als nieuwkomer opeens het roer om te 
gooien. Hij wil aansluiten bij ontwikkelingen die in 
gang zijn gezet. Hij herkent veel in de school. Er 
worden een aantal dezelfde programma’s gebruikt 
als in de Troubadour. Basisschool Oberon hanteert 
het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen 
dat er een aanbod per groep is maar met heel veel 
aandacht voor het individuele kind. Daar kan Thijs 
zich prima in vinden. 

Toekomst
“Er zullen in de toekomst nog vernieuwingen 
doorgevoerd worden en kwaliteitsverhogende 

activiteiten komen maar dat zal stapje voor stapje 
gaan ” zegt Thijs.
De school is niet zo groot en mogelijk zal het 
aantal ingeschreven leerlingen in de toekomst 
nog meer onder druk komen te staan. Toch maakt 
Thijs zich voorlopig geen zorgen, sterker nog ‘dat 
kleinschalige’ spreekt hem wel aan en was mede 
de drijfveer om hier te solliciteren. Anders dan 
vroeger wordt een school meer gezien als een 
organisatie en als directeur is hij dan ook voort-
durend bezig met plannen, met verantwoording 
af te leggen via rapporten, contacten te leggen 
met externe organisaties. Ook de zorg voor zijn 
team, voorkomen dat deze te zwaar belast worden 
hoort tot zijn verantwoordelijkheid. Thijs vindt 
het fijn dat hij ook de tijd heeft om nog één dag 
in de week voor de klas te staan want de kinderen 
liggen hem na aan het hart. Wat betreft het niveau 
van de school; daar is hij best tevreden over. 
“De scores van toetsen liggen rond het landelijk 
gemiddelde”, aldus Thijs. In Oberon werken op dit 
moment 5 mannelijke leerkrachten, dat ligt hóger 
dan het landelijk gemiddelde en daar is Thijs heel 
tevreden over. Samen met zijn team hoopt hij 
kinderen van zijn school een beetje geluk aan te 
kunnen bieden. Want daar draait het toch allemaal 
om, het gaat uiteindelijk om het welzijn van het 
kind. l 

Nieuws van het Grand Café   
 
Vanaf 18 januari hebben we iets nieuws in 
Verpleeghuis Oosterhof. Vanaf die dag is ons 
Grand Café ook ’s avonds open. En kunt u alleen 
of samen met een gast komen genieten van een 
warme maaltijd!

Welke avondmaaltijd bieden wij u?
Vanaf 18 januari kunt u elke dag in het Grand Café 
van Oosterhof een driegangen menu komen eten. 
Voor   8, - krijgt u soep, een hoofdgerecht en een 
nagerecht. Het menu is elke dag anders. Op ons 
prikbord hangen wij elk weekend de menukaart op 
van de komende week. 
Wilt u mee eten? Dan vinden we het fijn als u er 
om 17.00 uur bent. Zodat iedereen tegelijk aan 
tafel kan schuiven.

Hoe kunt u reserveren en betalen?
Wij willen weten hoeveel gasten wij ongeveer kun-
nen verwachten. Daarom vragen wij u van tevoren 
te reserveren. Dat kan tot minimaal één dag van 
tevoren. Wilt u bijvoorbeeld op woensdag komen 
eten, dan moet u voor dinsdag 17.00 uur reserve-
ren. Dat kan bij de balie van Oosterhof of door te 
bellen naar nummer 073-6802100. 

U betaalt ’s avonds in het Grand Café als u komt 
eten. Pinnen is helaas niet mogelijk, zorgt u er 
daarom voor dat u contant geld bij u heeft.

Volgt u een dieet?
Bent u vegetariër of volgt u een dieet? Dan willen 
we graag tegemoet komen aan uw wensen. Vertelt 
u dit daarom even als u een reservering maakt.

Wilt u lekker lunchen of een kopje koffie drinken?
Ook dan bent u natuurlijk welkom in het Grand 
Café. Het Grand Café is overdag geopend van 
10.00 uur tot 18.00 uur. Wij ontvangen u graag 
voor een kopje koffie of thee met een gebakje. 
Tussen 11.00 uur en 16.00 uur kunt u bij ons te-
recht voor een lekker broodje, salade, tosti, soep 
en andere kleine gerechten. Hiervoor hoeft u niet 
te reserveren. De warme maaltijd ’s avonds start 
om 17.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 
In het weekend gaat het Grand Café om 11.00 uur 
open.

Heeft u vragen?
Uw vragen beantwoorden wij graag. U kunt con-
tact opnemen met Emmy Verhulsdonck op nummer 
073-6802100 of stel uw vraag bij de receptie van 
Oosterhof. l

Preventief huisbezoek gestart in Oost   
 
Divers Welzijnsonderneming is gestart met het 
afleggen van huisbezoeken aan 75 plussers.

De sociaal-maatschappelijke instellingen van Den 
Bosch hebben voor de oudere wijkbewoners van 
Den Bosch een groot aanbod op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn.
Om dit aanbod zo goed mogelijk te laten aanslui-
ten bij vragen en behoeften van ouderen, komt er 
een vrijwilliger op huisbezoek. De vrijwilliger stelt 
vragen over wat er leeft op het gebied van wonen, 
welzijn, financiën en zorg. “Wat zijn behoeftes; 
welke problemen ondervindt men op deze ter-
reinen?”
De vrijwilliger kan de oudere inlichten over het 
aanbod van de verschillende instellingen en advi-
seren over mogelijke oplossingen voor problemen.
Tegelijkertijd krijgen de instellingen op deze ma-
nier een antwoord op de vraag: Sluit ons aanbod 
wel aan bij de behoeftes van de mensen in de 
wijk?
En zo niet, hoe kunnen we vraag en aanbod beter 
op elkaar afstemmen.

Hoe gaat het huisbezoek in zijn werk?
Men ontvangt een brief waarin wordt aange-

kondigd 
dat een 
vrijwilliger 
binnenkort 
contact 
opneemt 
voor een huisbezoek. De vrijwilliger komt op huis-
bezoek. Voordat de vrijwilliger binnenkomt, zal hij 
of zij zich met een speciale pas legitimeren.
De vrijwilliger neemt een lijst door met de oudere 
met vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Ook kan de vrijwilliger vragen op dit ge-
bied beantwoorden en advies geven als men hulp 
nodig heeft. Als het nodig is dat er meteen hulp 
ingeschakeld wordt, kan de vrijwilliger, uiteraard 
in overleg met de oudere, een ouderenadviseur 
van Divers inschakelen. Men ontvangt tenslotte 
een lijst met telefoonnummers van alle belang-
rijke instanties.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen over het huisbezoek, dan kunt 
u contact opnemen met:
Moniek van Oss
Coördinator project Huisbezoek aan ouderen
Welzijnsonderneming Divers
Telefoon 073 648 86 35
e-mail m.van.oss@divers.nl l

Sportbegeleiding  
   
Sinds 18-01-2011 is Arsen Podjan, de nieuwe 
medewerker ´SPORT van de gemeente actief in de 
Aawijk. Hij gaat zich bezig houden met dames-
voetbal en geeft begeleiding op het Cruyff Court. 

Arsen heeft veel sportervaring. Hij heeft de 
sportopleiding aan het ROC Sport en Bewegen 
in Tilburg gevolgd. Ook heeft hij op topniveau 
gebokst en is daarmee 8 keer Nederlands en 3 
keer Zuid-Nederlands kampioen geworden. Door 
deze indrukwekkende sportervaring kan Arsen een 
aantal belangrijke punten erg goed over brengen. 
Denk bijvoorbeeld aan: enthousiasme, sportiviteit, 
positiviteit, maar zeker ook respect. l

Thijs van Hooft, nieuwe directeur van basisschool Oberon

Oosterhof

Huisbezoek 75+
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Advertentie

Oosterhoeve
Door Anja Kouwenberg 

Een korte column deze keer. Het is druk door 
de bouw van een nieuw leslokaal-annex-
theehuis, het gebouw zal binnenkort verschij-
nen naast de ingang van de kinderboerderij\
zorgboerderij, waarschijnlijk kunt u er al 
iets van zien op het moment dat deze krant 
verschijnt. 

Nu de dagen weer wat langer worden en we 
daarom zo graag de boerderij in de middagen 
langer open zouden houden, wordt het gemis 
aan vrijwilligers in juist die middaguren weer 
zichtbaar.

Het zou fijn zijn als een groepje mensen de tijd 
tussen half 3 en 4 uur voor zijn rekening zou 
nemen, ieder met 1 dag in de week of in de 2 
weken, of wellicht 1x per maand. Het betreft 
toezicht houden, u hoeft op deze momenten 
geen zwaar werk te doen (maar vegen o.i.d. 
zou natuurlijk altijd kunnen als u zich vervelen 
zou).

We hebben een sluitend rooster voor overdag 
(voor het dagelijkse voeren en verzorging), we 
hebben een rooster voor de avondcontrole.
De weekenden en vakanties lopen goed voor 
wat betreft bezetting. Alleen die middagen...
Kent u iemand, of bent u iemand, die dit leuk 
zou kunnen vinden en tijd en gelegenheid 
heeft, neemt u dan contact op met de coör-
dinator, tel. 0623910121. Waarschijnlijk doet 
u heel veel mensen plezier met uw inzet, we 
moeten met grote regelmaat in de middagen 
mensen wegsturen omdat we geen vrijwilliger 
hebben om het park open te houden.
 
Natuurlijk zijn er ook altijd vrijwilligers welkom 
die op andere tijden hun aandeel willen leve-
ren. Er is tevens nog plaats voor mensen die 
onder begeleiding willen komen helpen met 
het verzorgen van de dieren, met inzet van PGB 
of via doorsturing van een AWBZ-voorziening 
(Cello, GGZ).
 
Er zijn op de boerderij dagelijks verse eieren te 
koop voor 20 cent per stuk.
Bij voldoende belangstelling willen we probe-
ren biologische groentepakketjes te gaan leve-
ren. Mocht u hier belangstelling voor hebben, 
laat u het dan weten via bijstaand telefoon-
nummer, of mailadres.
 
Tot ziens op de Oosterhoeve,
anjakouwenberg@gmail.com
tel. 0623910121

www.stichting_oosterhoeve.nl l

Na 10 jaar is het zover dat onze vaste vormgever 
Femke van Heumen de knuppel in het hoender-
hok gooit en afscheid neemt van de wijkkrant. 
Hoewel Femke het lastig vond de redactie over 
haar besluit te informeren was ze wel zeker van 
haar zaak. Tien jaar lang mochten we op haar 
rekenen maar ze voelde dat het tijd was om te 
stoppen. Gewoon omdat Femke het goed vindt 
na 10 jaar het stokje over te geven aan anderen 
en zelf een andere weg in te slaan. En hoewel wij 
het als redactie heel erg jammer vinden dat ze 
gaat hebben we wel begrip voor haar besluit. 

Dat Femke destijds bij de wijkkrant is gekomen 
was heel toevallig. De redactie van de voorloper 
van de huidige wijkkrant had besloten om te 
stoppen. Een aantal wijkbewoners wilde echter 
een doorstart en er werd een avondbijeenkomst 
gepland om te bespreken hoe die gerealiseerd kon 
worden. Femke meldde zich die dag bij het loket 
van Divers omdat ze op zoek was naar vrijwil-
ligerswerk. Daar was men op de hoogte van de 
poging om de wijkkrant nieuw leven in te blazen 
en men verwachtte dat ze wel nieuwe vrijwilligers 
zouden kunnen gebruiken. Femke werd verwezen 
naar de bijeenkomst en daar werd zij met open 
armen als professionele vormgever ontvangen. En 
zo is het gekomen. Het in elkaar zetten van zo’n 
wijkkrant is een hele klus. Femke was daar dan ook 
iedere keer best een tijd zoet mee. Het was soms 
wringen om in relatief korte tijd de krant in elkaar 
te zetten en op tijd bij de drukker te krijgen. Het 
kostte soms bloed zweet en tranen maar het lukte 

haar toch altijd 
weer, al was het wel 
eens op het nip-
pertje. Als redactie 
hebben we Femke 
soms tot wanhoop 
gedreven als we 
ver na de eigenlijke 
deadline pas met 
kopij kwamen of 
haar vroegen of 
ze wat ruimte kon 
reserveren voor een 
nagekomen stukje. 
Toch hebben we al 
die jaren heel fijn 
samengewerkt en 
gaan we Femke heel erg missen. Maar nogmaals, 
we hebben wel begrip voor haar keuze, aan alles 
komt nu eenmaal een eind. Heel blij zijn we met 
Wim van der Plas die het stokje van Femke over-
neemt. En ook Femke heeft er alle vertrouwen in 
dat de vormgeving bij hem in goede handen is. 

Tijdens een gezellige bijeenkomst hebben we 
afscheid van Femke genomen. Nu ze weggaat wil 
ze even achter de schermen vandaan komen en 
mochten we haar foto plaatsen. Kunt u eindelijk 
eens zien wie steeds die krant zo mooi in elkaar 
heeft gezet. 

Femke, nogmaals bedankt voor je geweldige inzet 
en het ga je goed meid. l

Seniorenhonden vallen regelmatig tussen wal en 
schip. Wanneer zij als gevolg van bijvoorbeeld 
echtscheiding in het asiel belanden, zijn zij van-
wege hun vergevorderde leeftijd meestal niet de 
eerste keus van potentiële baasjes die op zoek zijn 
naar een nieuwe hond. Wanneer een eigenaar op 
leeftijd ziek wordt of naar een verzorgingstehuis 

moet, volgt soms een traumatische scheiding en is 
er niet altijd opvang voor de hond te realiseren. 
De Hondenbescherming en wij als Dierentehuis 
geloven dat oudere honden fantastische levensge-
zellen kunnen zijn en recht hebben op een warme 
mand. Wij proberen een nieuwe baas te zoeken 
voor de grijze snuiten, maar de dieren hebben ook 
de mogelijkheid bij ons te blijven. De besluitvor-
ming is in handen van de Hondenbescherming, de 
verzorging is in handen van ons.

Na een grondige verbouwing is 22 december de 
groene huiskamer van het seniorenpaviljoen in ge-
bruik genomen! De Jack Russell Terrier, Liedje was 
onze eerste gast, Rakker en Simba volgden kort 
daarna. In de reguliere opvang van het Dierente-
huis zat onze senior Sparky. 
We hebben de vier opaatjes kennis laten maken 
met elkaar en ze konden het meteen goed met 
elkaar vinden. Ze vermaken zich opperbest in hun 
nieuwe verblijf! l 

Computerlessen
 
voor wijkbewoners in BBS aan de AA.

Medio februari starten wij wederom een cursus 
computeren.
Dinsdags zijn alle mensen welkom die kennis 
willen maken met de wondere wereld van de 
computer.Deze cursus is bedoeld voor diegenen 
die nog geen ervaring hebben met omgaan met 
de computer.Vrijdags houden wij een cursus foto 
bewerken. Beide avonden is de cursus van 19.00 
tot 21.00 uur.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen deze 
cursussen te volgen wordt er slechts een kleine 
bijdrage gevraagd.

Uw belangstelling gewekt?
U kunt contact opnemen met : dhr. W.v.Goethem 
telefoon 073-6414510 of met mevr. v. Herpen 
telefoon 06-10479048 l

Nieuwe 
deelnemers welkom 

De Vrouwen aan de Aa komen iedere dinsdag- 
en donderdagmiddag bij elkaar in de Brede 
Bossche School aan de Aa. Om te knutselen, 
om koffie te drinken, om bij te praten, om 
ervaringen uit te wisselen elkaar te informe-
ren en zo nodig te ondersteunen. Omdat een 
aantal vrouwen de groep verlaten hebben is er 
weer ruimte voor nieuwe vrouwen. 

Wilt u een keertje meedraaien om te zien of dit 
iets voor u is of wilt u informatie dan kunt u 
op de genoemde dagen langs komen op de BBS 
aan de Acaciasingel. l 

l Femke met de laatste 
 wijkkrant 

Femke van Heumen, 
stille kracht achter de schermen 

In de afgelopen tien jaar heeft de Hondenbescherming als een van haar hoofdactiviteiten op twee 
locaties in Nederland een opvang voor seniorenhonden gerealiseerd. Deze opvang heeft zich ver-
plaatst naar ons Dierentehuis!

Seniorenhonden in 
het Dierentehuis

Nieuws van 
De Kruimel

Door Jet de Groot

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Jet 
de Groot en per 1 januari 2011 ben ik werk-
zaam  binnen het team van De Kruimel. Ik zal 
mij gaan bezig houden met het opzetten van 
Peuterarrangementen binnen het kinderdag-
verblijf in de ochtenden en met het aanbieden 
van een V.V.E.- programma voor de oudere 
peuters op de 4 middagen. V.V.E. staat voor 
Voor- en Vroeg schoolse Educatie. 
In het kort houdt dat in dat peuters voorbe-
reid gaan worden op de basisschool, zodat 
zij deze belangrijke stap makkelijker kunnen 
maken. Dit alles ga ik vormgeven met collega 
Lisanne Bruijstens, die de meeste kinderen en 
ouders al kennen. De afgelopen 9 jaar ben ik 
werkzaam geweest op verschillende peuter-
speelzalen, waarvan de laatste 4 jaar in de 
wijk Oost. Dit heb ik met veel plezier gedaan, 
en nu vind ik het een hele uitdaging om op De 
Kruimel met de kinderen dit peuterwerk op te 
mogen starten. 

Ik heb er veel zin in en hoop er een fijne, leuke 
en leerzame tijd van te maken. l
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Door Mieke Verberne

Dat is het motto waarmee Said Moutaki een 
brug wil slaan tussen de culturen. Said Moutaki 
is 39 jaar oud en woont sinds 2008 in de wijk 
Oost. Tijdens een gesprek met hem vertelde hij 
over zijn verleden in Marokko, over het heden 
in Den Bosch en over zijn plannen nu en in de 
toekomst. En over zijn bevlogenheid (noem het 
passie) mensen er bewust van te maken dat met 
een positieve houding de maatschappij er beter 
op wordt.

Van Rabat naar Den Bosch
Said is geboren in Rabat, hij ging daar naar de ba-
sisschool, de middelbare school en de Hogeschool. 
Hij vertrok naar Italië om daar te gaan werken en 
om de taal te leren. Daar bleef hij een paar jaar 
om vervolgens, toen hij in Utrecht een baan kon 
krijgen bij een aluminiumbedrijf, naar Nederland 
te verkassen. Hij leerde Jamila kennen die in 
Marokko geboren is maar al sinds haar vierde in 
Den Bosch woont. Reden voor Said om ook naar 
deze stad te verhuizen. Ze trouwden en inmiddels 
hebben ze 3 kinderen. 

Leren
Said volgde hier een inburgeringscursus waar 
hij heel veel leerde. En waar hij bewust gemaakt 
werd hoe belangrijk het is Nederlands te kunnen 
spreken. De woorden die de wethouder sprak bij 
de diploma-uitreiking na de inburgeringscursus 
spraken hem heel erg aan. “Als je wilt integreren 
moet je je vooral naar buiten toe opstellen. Laat 
zien wie je bent en wat je kunt. Door als vrijwil-
liger aan de slag te gaan kun je wat je geleerd 
hebt in de praktijk brengen, je leert meer mensen 
kennen, je Nederlands zal verbeteren en je kunt 
van elkaar leren.” 
Door deze woorden geïnspireerd besloot Said zich 
meer naar buiten te gaan richten. Said houdt van 
lezen en leren en heeft daarbij een brede inte-
resse. Hij ging allerlei cursussen volgen zoals een 
cursus assertiviteit, Nederlands, computercursus 
en zelfs een cursus Boschologie. En al die cursus-
sen sloot hij af met een diploma of getuigschrift.   

Opvoeden
Omdat hij graag een goed voorbeeld wil zijn voor 
zijn kinderen volgde hij samen met zijn  vrouw een 
cursus over opvoeden. Said wil een goede vader 
zijn en hij wilde meer weten over het opvoeden 
van kinderen en dan met name in de Nederlandse 
cultuur. Daar leerde hij onder andere dat door 
kinderen te belonen voor goed gedrag je betere 
resultaten bereikt dan wanneer ze negatief bena-
derd worden als ze zich niet goed gedragen. En 
ook leerde hij dat je niet moet blijven hangen in 
negatieve ervaringen en zelfbeklag maar ervarin-
gen moet omzetten in iets positiefs. Deze filosofie 
sprak hem heel erg aan. 
Hij had in een onderzoek gelezen dat het met 
kinderen van Marokkaanse afkomst tot aan het 12e 
jaar over het algemeen best goed gaat. Als ze de 
fout ingaan gebeurt dat vaak vanaf de puberteit 
rond een jaar of 12, 13. En rond de 26e blijkt dat 
het merendeel weer het rechte pad opgaat. Sport-
clubs hebben ook de ervaring dat zij kinderen 
tot zo’n jaar of 12 nog wel bereiken maar dat ze 
daarna afhaken.  

Boodschap
Dit gegeven zette Said aan het denken. Als je door 
een positieve grondhouding en stimulering van 
gewenst gedrag bij kinderen goed resultaat boekt 
moet dat ook opgaan voor jongeren en volwas-
senen. Hij wilde die boodschap graag overbrengen 
op anderen en zocht contact met Centrum voor 
Jeugd en Gezin, met Divers, met basisschool het 
Rondeel en met straatcoaches. En met hun sa-
menwerking hield hij lezingen over opvoeden van 
kinderen vanuit een positieve houding. Hij deed 
dat samen met een beroepskracht in de moskee, 
in buurthuis de Mix in de Kruiskamp en in de BBS 
aan de Aa. In de moskee kwamen alleen maar 
mannen, op de Kruiskamp en in het Rondeel kwam 
er een heel gemengde groep. Hij hoopt met zijn 
boodschap mensen aan het denken te zetten en er 
uiteindelijk mee te bereiken dat kinderen niet na 
hun 12e jaar afhaken maar door hun eigen ouders 
en de omgeving gestimuleerd worden door te gaan 
met activiteiten, sporten en ze zo deel uit blijven 
maken van de samenleving.  

Vrijwilliger
Verder meldde Said zich aan als vrijwilliger bij het 
buurtvadercomité Graafsewijk en Aawijk. Daar 
geeft hij op maandagavond Arabische les aan een 
klein groepje mannen. Het gaat niet alleen om 
het Arabisch maar ook om te leren hoe je op een 
goede manier kunt zeggen wat je wilt. Hij weet, 
ook uit eigen ervaring, dat als je je niet goed kunt 
uitdrukken in het Nederlands je je liever terugtrekt 
dan dat je je mond open doet. Daardoor is het 
moeilijk om contact te krijgen met Nederlandse 
buurtgenoten en daardoor mis je ook de aanslui-
ting. 
De buurtouders organiseren verder ontmoeting-
bijeenkomsten in de Brede Bossche School aan 
de Aa en geven ook Arabische les aan kinderen. 
Ouders en kinderen komen ’s zondags bij elkaar. 
De ouders om met elkaar te praten over allerlei 
alledaagse onderwerpen en de kinderen om met 
elkaar te praten maar ook om te sporten of activi-
teiten te ondernemen. 

Veiligheid en blijheid 
Een belangrijk thema in de maatschappij is veilig-
heid. Onveiligheid wordt nogal eens gekoppeld 
aan het gedrag van Marokkaanse jongeren. Said 
is zich dat goed bewust en gaat daarom ook in 
gesprek met jongeren die het verkeerde pad zijn 
ingeslagen. Hij hoopt hen in te laten zien dat het 
blijven hangen in een boosheid en een negatief 
gedrag je niet verder helpt. Hij wil hen meegeven 
dat als je op een positieve manier omgaat met 
kansen die je krijgt je daar je hele leven van kunt 
profiteren. En dat je daar heel veel meer aan hebt 
dan op een negatieve manier snel te scoren. Dat is 
geen gemakkelijke klus. 

Maar Said merkt dat hij contact krijgt met deze 
jongeren door ze met respect te benaderen en 
door te laten zien dat hij om hen geeft. Respect is 
een belangrijke basis in de Marokkaanse opvoe-
ding en jongeren zijn daar gevoelig voor. Vanuit 
het motto veiligheid en blijheid wil Said doorgaan 
zijn boodschap te verkondigen. Hij denkt dat deze 
doelen te bereiken zijn door een positieve opvoe-
ding, door met elkaar te praten, door vertrouwen 

in jezelf en in de ander, door Nederlands te praten 
en door elkaar te respecteren. En als je je veilig 
voelt dan word je ook blij is zijn persoonlijke 
mening. 

Eigen Kracht
Said blijft zoeken naar verdieping en op dit mo-
ment is hij bezig met een opleiding voor coördi-
nator vanuit de Eigen Kracht theorie. Het idee is 
dat mensen zelf voldoende eigen kracht hebben 
om dingen te veranderen. Dat je bijvoorbeeld met 
elkaar de buurt leefbaar en prettig kunt houden en 
daar niet op gaat zitten wachten tot instanties dat 
doen. Als coördinator wil Said in de toekomst be-
middelen bij conflicten in gezinnen of in groepen. 
Het is dan niet de bedoeling dat hij de problemen 
oplost maar de mensen zelf te stimuleren met 
oplossingen te komen. Said heeft nog veel meer 
ideeën over wat hij wil gaan doen in de toekomst. 
Hij hoopt door zijn inzet mensen dichterbij elkaar 
te brengen en bruggen te slaan. Hij hoopt het niet 
alleen, hij gelooft er ook in.

Said is telefonisch te bereiken op 
telefoonnummer 06 42546427 en per e-mail  
azouz109@hotmail.com. l

Door Mieke Verberne

Het jaar 2011 is uitgeroepen tot Europees jaar 
van de vrijwilliger. Nieuwsgierig naar wat dat 
inhoudt heb ik dat even op de computer opge-
zocht. En daar lees ik onder andere dat men een 
stimulerende omgeving voor vrijwilligerswerk 
in Europa tot stand wil brengen en de kwaliteit 
van het vrijwilligerswerk wil verbeteren. Verder 
dat vrijwilligersactiviteiten beloond en erkend 
moeten worden en dat men mensen en organisa-
ties meer bewust wil maken van de waarde en het  
belang van vrijwilligerswerk.
 
Een lofwaardig streven natuurlijk. Als wijkkrant 
hebben we al sinds enige tijd een rubriek waarbij 
we een vrijwilliger uit Oost interviewen. Omdat wij 
het nut van vrijwilligerswerk erkennen en wij de 
vrijwilliger graag ‘belonen’ door ze een keertje via 
deze krant in de schijnwerpers te zetten. Daar heb-
ben wij geen Europees jaar voor nodig.  

Met de doelstelling van het Europese jaar in mijn 
achterhoofd ben ik deze keer op bezoek geweest bij 
Greet Kerver uit Den Bosch Oost. En luisterend naar 
haar verhaal denk ik dat Europa maar eens in Den 
Bosch en zeker in Oost moet komen kijken want 
daar zijn al aardig wat van de doelen gerealiseerd. 
Spot op Greet Kerver
Greet is niet piepjong meer, veel mensen zullen 
misschien zelfs zeggen oud. Maar wat is leeftijd? 
Als 83-jarige staat ze nog volop in het leven en is 
ze nog steeds actief als vrijwilliger. Hoe lang ze dat 
al doet weet ze niet precies maar ze schat het op 
zo’n 25 jaar. 

Begin
Ze weet nog goed hoe het begon. Ergens las ze een 
oproepje waarin gevraagd werd om mensen die het 
ouderenwerk wilde ondersteunen. Greet en haar 
zus reageerden daarop. ( Greet had een heel hechte 
band met haar zus en zij deden alles samen. Helaas 
is haar zus een aantal jaren geleden overleden). 
Het was een oproepje vanuit het ouderenwerk dat 
destijds in de Patio allerlei activiteiten organiseerde 
voor ouderen. Francien Vissers was coördinator van 
het ouderenwerk en zij begeleidde de vrijwilligers. 
Op haar verzoek volgde Greet eerst een cursus en 
ging daarna les geven in pergamano (een creatieve 
hobby waarbij met behulp van diverse materialen 
uiteenlopende kaarten en werkstukken vervaardigd 
worden op perkamentpapier. Daarnaast hielp ze 
bij spellenmiddagen mee en verrichtte hand- en 
spandiensten met Kerstmis en Pasen. 

De Grevelingen
Behalve in de Patio werd Greet, op verzoek van 
Francien, ook actief in de Grevelingen. Daar was 
destijds een restaurant waar bewoners van de Gre-
velingen, maar ook mensen van buitenaf, konden 

eten. Greet dekte de tafels, hielp mee bij het eetge-
beuren en het afruimen. Op een gegeven moment 
stopte ze bij de Patio en richtte ze zich uitsluitend 
op de Grevelingen. Toen de maaltijden op een an-
dere manier geregeld werden en het restaurant als 
zodanig stopte, ging Greet meehelpen bij de bingo-
middagen 1 keer in de 14 dagen. Ze zorgde dat 
de spelers van koffie werden voorzien en ze hielp 
mee als bewoners wat moeite hadden met het spel. 
Greet is nog steeds bij de bingomiddagen betrok-
ken en haar werk is uitgebreid met het aflezen van 
de nummers. De bingobijeenkomsten worden heel 
goed bezocht, door bewoners van de Grevelingen 
en van de aanleunwoningen. Dit geeft voldoening 
en geeft Greet het gevoel dat ze daar nodig is. Be-
halve bij deze activiteit is Greet ook nu nog iedere 
zondag aanwezig om mensen te helpen bij het eten. 
Och ja, waarom ook niet? De vanzelfsprekendheid 
waarmee ze dat zegt is tekenend voor Greet: “Dan 
ben ik toch in de Grevelingen want ik zing daar bij 
een kerkkoor. Onder leiding van Sjef van Rooy zin-
gen we tijdens de diensten die daar iedere zondag 
gehouden worden”. ( Even terzijde, Greet voelt zich 
daar met haar 83 jaar jong. De Capucijnerpater die 
wekelijks de H.Mis opdraagt is 95 jaar!) . 

Trouw
Greet is heel trouw ze kunnen altijd op haar reke-
nen. Ook als er voor andere activiteiten een beroep 
op haar gedaan wordt, is ze heel welwillend. Wat 
Greet met grote dankbaarheid vervult is het feit 
dat ze gezegend is met een goede gezondheid. Ze 
kan nog alles zelf, is van niemand afhankelijk. Ze 
is nooit ziek ( afkloppen!) en doet zoveel mogelijk 
lopend, dat houdt haar fit. Zelfs door de slechte 
weersomstandigheden van de laatste tijd, liet ze 
zich niet weerhouden. De Grevelingen kon op haar 
blijven rekenen.  Behalve bij de Grevelingen heeft 

ook de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) baat 
bij Greet. Want voor deze bond brengt ze in haar 
eigen wijk krantjes rond.

Goed gevoel
Wat levert het vrijwilligerswerk haar op? “Veel’ zegt 
Greet, “het is fijn dat ik iets kan betekenen voor 
anderen, dat ik nog nodig ben, dat voelt goed”. 
Daarnaast vindt Greet het ook mooi dat ze op deze 
manier contact blijft houden met leeftijdgenoten. 
Veel mensen in haar eigen kring zijn inmiddels 
overleden. 

Ook houdt ze van de contacten die ze heeft met het 
personeel en andere vrijwilligers. Het heeft haar 
mooie vriendschappen opgeleverd die een verrijking 
van haar leven betekenen. 
“We zullen doorgaan “
Hoe lang ze door blijft gaan? Wat haar betreft nog 
heel lang. “Zo lang het goed met me gaat kan de 
Grevelingen op mij rekenen. Ik ga nooit met tegen-
zin, het geeft mij zoveel voldoening”.
Ze vindt de Grevelingen een fijne werkplek, die 
de inzet van de vrijwilligers waardeert en dat ook 
laat merken. Door de vrijwilligers een kerstpakket 
te geven, door hen samen met het overige perso-
neel uit te nodigen voor een uitstapje, door een 
complimentje. Greet voelt zich er echt bij horen. Ze 
ziet ook dat het personeel het druk heeft; zonder de 
inzet van vrijwilligers zouden sommige activiteiten 
niet plaats kunnen vinden. Ze is blij dat zij haar 
steentje bij mag dragen om het voor de bewoners 
gezellig te maken.  

Vrijwilligerswerk: je gééft maar je krijgt er ook veel 
voor terug. En je bent er nooit te oud voor, vraag 
maar aan Greet. l

l Said Moutaki

Veiligheid en blijheid

l Mevrouw Greet Kerver

Vrijwilliger Greet Kerver
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Toeter en Lal 
Festival
Op zondag 6 februari 2011 wordt voor
de 10e keer het Toeter en Lal Festival 
georganiseerd.

Met medewerking van o.a.

l DE DREUGLOPERS
l DE BOERENKROON KAPEL
l ’T HEUVELTJE GERST EN HOP
l DE VROLIJKE VAGEBONDEN
l DE MEXICANEN
l DE TIERELANTIJNEN

De middag wordt weer aan elkaar 
gepraat door onze vaste 
presentator 
Paul van den Hout.

Aanvang 13.00 uur
Entree Gratis
Wijkcentrum De Stolp
Rijnstraat 497
5215 EJ ‘S-Hertogenbosch

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp

Agenda Werkgroep Graafsewijk Noord  

Activiteiten Februari:
Vrijdag  04 februari Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 11 februari Kinderdisco 18.30 – 20.00 u
Zaterdag 19 februari Kinderbingo* 14.00 – 15.30 u
Vrijdag 25 februari Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag  26 februari Beautydag* 09.00 – 11.30 uur

Activiteiten Maart:
Vrijdag 04 maart Carnavalsdisco 15.00 – 17.00 u
Vrijdag  04 maart Carnavalsopwérmer 20.00 – 00.30 u
Zaterdag  05 maart Familiecarnaval 13.11 – 17.00 u 
Zaterdag 19 maart Spelletjesochtend*  10.30 – 12.00 u
Zondag  20 maart Rommelmarkt 11.00 – 14.30 u

Activiteiten April:
Vrijdag  01 april Kaarten inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 08 april Kinderdisco 18.00 – 20.00 u
Zaterdag  09 april Doedag* Aanvangstijd nog niet bekend
Zaterdag 16 april Paasknutselen* 10.30 – 12.00 u
Woensdag  20 april Paasknutselen(volw)* 20.00 – 22.00 u
Zaterdag 23 april Oranjebal 20.00 – 01.00 u
Zaterdag 30 april Koninginnedag* 09.00 – 12.00 u

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

Vaste groepen van Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag  18.30u – 19.30u  Steps  Volwassenen
Maandag  19.30u – 20.30u  Beatballet Volwassenen
Dinsdag  19.00u – 20.00u  Zumba Volwassenen
Woensdag  14.00u – 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 Buurt-
huis Graafsewijk Noord op tel: 073 – 612 47 68 (avonduren) of kom gewoon eens een kijkje nemen.

Meer Bewegen Voor Ouderen in Buurthuis Graafsewijk Noord. Binnen de groepen zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Voor meer informatie kunt u bellen met: Vivent, 0900 – 515 25 35 (0,10 eurocent per minuut) 
of met Servicepunt Sport en Bewegen, (073) 615 97 77

Maandag           13.00u – 14.00u  Gym                            
Maandag           14.00u – 15.00u  Gym
Dinsdag             09.30u – 10.30u  Yoga
Dinsdag             11.00u – 12.00u  Yoga
Donderdag        09.30u – 10.30u  Gym
Donderdag        10.30u – 11.30u  Gym
 
Carnaval 2011 Buurthuis Graafsewijk Noord
 
Vrijdag 04 maart:
Carnavalsdisco voor alle kinderen van 15.00 -17.00 uur m.m.v. Drive-in-disco Paloma.
Carnavalsopwérmer van 20.00 – 00.30 uur m.m.v. Drive-in-disco Paloma en Carnavalsvereniging 
“De Eldorado’s”
 
Zaterdag 05 maart:
Familiecarnaval van 13.11 – 17.00 uur m.m.v. Carnavalsvereniging “Genoten”.
Met o.a. voor de kinderen:  l aparte snoep/drinkhoek   l sminckhoek   l toezicht bij de deur
 
Rommelmarkt:
Op zondag 20 maart organiseert Werkgroep Graafsewijk Noord weer een rommelmarkt van 11.00 – 14.30 
uur in Buurthuis Graafsewijk Noord. De kraamhouders bestaan uit kinderen uit de wijk, zij zullen al het 
materiaal van zichzelf en hun ouders proberen te verkopen. De entree bedraagt 0.50 Eurocent. De op-
brengst komt geheel ten goede aan het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in de Graafsewijk Noord. l

Maandag
09.00u Logopodie E. de Hommel
09.15u Vivent Yoga 
09.30u Gezond bewegen 
 [v. Neijnselstichting]
10.30u Vivent Yoga
13.00u vrij kaarten
13.30u buikdansen
14.00u Divers kienen 50+
19.00u biljarten De Stolp
19.00 Zumba Toning 
20.00 Zumba
20.30u boerenkapel de Dreuglopers

Dinsdag
09.00u Computerles
09.30u Jazzballet
13.00u vrij kaarten
14.00u Computerles
19.00u jeugdorkest Glorieux
20.00u Harmonie Glorieux

Woensdag
09.15u Yoga Do-in
09.30u computerles
09.30u Weight Watchers
13.00u vrij kaarten
13.00u fysiotherapie Kiniton
14.00u computerles
18.00u Weight Watchers
18.30u Biljarten BSV
19.00u Yoga Do-in

20.00u Boeren Kroonkapel
20.00u Improvisatiever. Zoetelieve

Donderdag
13.00u vrij kaarten
13.30u de Bossche Jankers
19.00u  Jazzballet
19.30u Bossche hengelvereniging
20.00u C.V. De Mexicanen

Vrijdag
09.00u yoga
13.00u vrij kaarten
19.00u  Zumbales 
19.30u percussieband Matakabra

Zaterdag

18.00u CV ’t Heuveltje

Zondag
11.00u CV De Vrolijke Vagebonden
11.30u CV Veur Mekaor
15.00u CV De Piassen
19.00u  de Jeugdbende

Heeft u een hobby? Nog niet bij ons bekend? 
Kom langs! 
Misschien kan het een nieuwe activiteit in de 
Stolp worden.

De Grote Inloopkast
 
Kledingruil voor Vrouwen vanaf 16 jaar 
(alle maten vanaf xs)
 
Kleding, schoenen, sjaals, tassen en siera-
den
 
Zaterdag 5 februari
Wijkcentrum De Stolp   
Rijnstraat 497 5215 EJ 
‘s-Hertogenbosch  
 
Tijd: 13.30-17.00 u
Entree: 10 euro

Spelregels
l Neem tenminste 3 stuks (of meer)  
 mee
l de kleding moet in goede staat zijn
l Trendy, vintage, design en gewoon  
 leuke, mooie kleding
l Je meegebrachte spullen lever je in
l Vervolgens mag je zoveel stuks 
 uitzoeken

Je ruimt lekker op en je maakt een 
ander blij. 
Een deel van de opbrengst gaat 
naar een goed doel !!

Losse Activiteiten De Stolp
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Think BIG
Ook in 2010 waren er weer veel mooie initiatieven, georganiseerd door en voor buurtbewoners en 

ondersteund met bewonersinitiatief gelden (BIG). Op deze pagina een greep uit de BIG-activiteiten. 

Om inspiratie op te doen, want ook ú kunt BIG-geld aanvragen en iets moois organiseren voor de buurt. 

Think BIG, ook in 2011!

Kinderkookcursus
Vijf keer per jaar organiseren zeven vrouwen in verpleeg-
huis Oosterhof een cursus goedkoop en gezond koken 
voor kinderen. De ouders krijgen van de GGD voor-
lichting over gezonde voeding.

Dag van de buurt Hinthamerpoort
Het bewonerscomité Hinthamerpoort organiseerde op 
12 september de jaarlijkse dag voor de buurt, met 
kraampjes, artiesten en veel gezelligheid. Heel goed voor 
de saamhorigheid in de buurt.

Buurtdag Graafsewijk Noord

Op 5 september was ie er weer: de buurtdag Graafsewijk 
Noord. Met een rommelmarkt, stands, optredens en 
attracties voor jong en oud. Een gezellige dag die 
bewoners samenbrengt! 

Buurtband
Twaalf buurtbewoners vormen samen een buurtband. 
De band repeteert elke week. Op Koninginnedag vroeg 
Stichting Parkement de buurtband om op te treden voor 
alle bewoners van het Hinthamerpark.

Week van de actieve bewoner
Alle bewoners die zich actief inzetten voor de wijk of 
hun directe woonomgeving konden tijdens de week van 
de actieve bewoner meedoen aan een aantal workshops. 
Een daarvan was een ludiek spellenparcours met onder 
andere deze loopband.

De BIG-spelregels
Elke bewoner met een goed idee voor de 
buurt kan BIG-geld aanvragen. Op de 
website www.wijkgerichtwerken.nl vindt u 
de spelregels. Daar is ook een aan-
vraagformulier te downloaden. Het moet 
gaan om een activiteit waarbij 
buurtbewoners elkaar ontmoeten. 
Voorwaarde is ook dat bewoners zelf zich 
actief inzetten. Het is mogelijk om bij een 
BIG-aanvraag de Muzerije in te schakelen 
voor een culturele of creatieve activiteit. 

Elke BIG-aanvraag wordt beoordeeld door 
een groepje medebewoners uit de wijk. Zij 
bepalen welk geldbedrag wordt toe-
gekend. Op de website kunt u precies zien 
welk bedrag aan welke activiteit is besteed.  

Het college van B & W is erg tevreden en 
trots op alle  projecten en resultaten die 
met BIG-geld worden gerealiseerd. 
Bewoners leveren op deze manier een 
positieve bijdrage aan de leefbaarheid in 
de wijken. Ondanks de bezuinigingen 
blijft de gemeentelijke bijdrage voor de 
BIG-regeling in 2011 dan ook in stand. 

Een goed 2011
Jan van Zon, ondernemer aan het 
Rivierenplein, wethouder Bart Eigeman en 
wijkmanager Paul Hilgers wensen u een 
goed 2011!

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

   

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