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Rondkomen met je inkomen

door Tjeu Cornet (bewonersoverleg Hinthamerpark)
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Ondanks de regen en de harde wind verzamelden
zich op zondagochtend 27 februari meer dan vijftig
belangstellenden voor een creatieve wandeling,
georganiseerd door het City Change Center (CCC)
en het Bosch Architectuur Initiatief (BAI). Onder
leiding van buurtbewoners verkenden zij de omgeving.

5
Buurten in Beweging en
Dag van het Park
Daar deze krant gemeentelijk nieuws
bevat van het wijkgericht werken wordt
deze krant huis aan huis verspreid
ondanks een nee-nee sticker.
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Verrassende trappen,
tunnels en asfalt
Verbaasde blikken, veel vragen en creatieve
ideeën. Dat was de oogst van een wandeling
rond de trappartijen en tunnels bij stadion
De Vliert en langs het afgesloten deel van de
Aartshertogenlaan. Ideeën om iets met deze
omgeving te doen waren er volop. Die worden in
april verder uitgewerkt tijdens workshops met
bewoners, architecten, kunstenaars en mensen
uit de sportwereld.

“Ik sta eigenlijk altijd in
dienst van…”
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Creatief proces rond stadion De Vliert					

Zwangerschap en
medicijnen
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Eerste kennismaking
De tocht begon bij de tunneltjes onder de Victorialaan, tussen de rotonde aan de Graafseweg en
stadion De Vliert. Voor veel deelnemers was dat de
eerste kennismaking met dit verlaten stukje stad.
Van daaruit voerde de wandeling langs het afgesloten deel van de Aartshertogenlaan. ‘Als bewoners
zijn we het nutteloze asfalt hier helemaal beu. De
omgeving wordt voor van alles en nog wat gebruikt
waar wij niet blij mee zijn,’ zei bewoner Guus
Huisman. Via een grote lus kwam het gezelschap
bij stadion De Vliert met aan de overzijde het
Sportiom. Corniel Groenen, hoofd van de gemeentelijke afdeling Sport en Recreatie (S&R) vertelde
over de ideeën om beide complexen met elkaar te
verbinden via een plein.
Snert met spek
En zo kwam iedereen uiteindelijk weer terug bij
de trappartij nabij De Vliert, waar een warme

kop snert met spek wachtte. Een van de tunnels
diende opeens als lunchcafé. Aan geïmproviseerde
statafels discussieerden de wandelaars en noteerden hun ideeën om de tunnels, trappen en hun
omgeving een nieuw of ander leven in te blazen.
Iemand wilde er een plek maken voor een schietvereniging, een ander zag liever een fietscrossbaan voor kinderen. Ook een rock- of loungecafé
werd genoemd, met een terras op het grasveld.
Maar er gingen tegelijk stemmen op om juist
‘helemaal niets’ te doen en deze verstilde plek in
ere te houden.
Graag ideeën
‘De komende tijd houden we al die ideeën tegen
het licht’, zei Lydia Fraaije die namens het BAI het
project ‘Trappartij De Vliert’ leidt. Zij doelde op de
initiatiefgroep waarin behalve het CCC, BAI en S&R
ook vertegenwoordigers van het Bossche Makershuis en de bewonersoverleggen van het Hinthamerpark en de Aartshertogenlaan deelnemen.
‘We hebben onder meer deze omgeving op het oog
in het kader van ons jaarthema ‘Reset the City’.
Ideeën en betrokkenheid zijn erg welkom.’
Workshops
Al die ideeën komen in april aan de orde tijdens
workshops. Bewoners praten dan met kunstenaars, (landschaps)architecten en mensen uit de
sportwereld. Het doel is samen toekomstbeelden

Website wijkkrant
actief
Enige tijd geleden lieten wij de lezers van de
wijkkrant weten dat er een website van uw wijkkrant zou komen. De website is nu in de lucht!
Wilt nu nog eens oude wijkkrant raadplegen?
Of het boekje Wegwijs in Oost dat wij onlangs
bezorgden raadplegen?
Wilt u wijzigingen in dat boekje doorgeven?
Of wilt u gewoon contact met de wijkkrant of
weten wanneer de volgende wijkkrant uitkomt?
Ga dan naar: www.wijkkrantoost.nl

te ontwikkelen voor de trappartij, de tunnels en
het afgesloten deel van de Aartshertogenlaan. De
beelden worden daarna gebundeld in een boekje
met het doel stadsbestuurders, ambtenaren en
ontwerpers te inspireren. Intussen worden theatermakers en andere kunstenaars benaderd om
culturele initiatieven te ontplooien in, rond en op
de tunnels en trappen. Zo maken ook zij duidelijk
welke onverwachte mogelijkheden dit stukje stad
in zich heeft. Kijk voor meer informatie op
www.hinthamerpark.nl l

Paasmarkt en
Buitenrommelmarkt
Het Wijkplatform Oost en De Stolp organiseren
op 25 april 2011 een Paasmarkt en een
Buitenrommelmarkt . Deze vindt plaats in de
Rijnstraat en bij voldoende deelname ook in de
Swalmstraat en aan het Rivierenplein.
De muzikale omlijsting tijdens deze Paasmarkt
wordt verzorgd door Discotheek El Loco.
Daarnaast is er een spetterend optreden van
volkszanger Nico Damen.
En ook de kinderen tot 12 jaar worden niet
vergeten! In het dierenparkje Oosterhoeve aan
de Oosterplas kunnen zij eieren zoeken.
Meedoen aan de rommelmarkt?
Vanaf heden kunt u inschrijven voor een kraam;
de prijs bedraagt E 25,-. Uw inschrijving is
pas geldig wanneer er E 25,- is overgemaakt
op giro 7911821 t.n.v. Wijkcentrum De Stolp,
t.b.v. Rommelmarkt onder vermelding van
naam, adres en telefoonnummer. Inrichten van
de kraam kan vanaf 08.00 uur. Er mogen geen
nieuwe artikelen worden verkocht. U mag na
afloop NIETS achterlaten.
Wilt u meer informatie?
Wijkcentrum “De Stolp”, Rijnstraat 497, 5215
EJ ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6132289, fax 073-6129678
Website www.wijkcentrumdestolp.come2me.nl
Info: destolp@home.nl Giro 7911821 l

Jaarbericht Wijkplatform
Menig trouwe lezer van de wijkkrant kent het
Wijkplatform Oost. Het platform is er voor de
bewoners van de wijk Den Bosch Oost, bestaande
uit de buurten Aawijk Zuid, Aawijk Noord, Graafsewijk Zuid, Graafsewijk Noord De Grevelingen
en Hinthamerpark.
In het Wijkplatform hebben actieve wijkbewoners
zitting, die betrokken zijn bij een of meerdere
wijkinitiatieven. Zij wisselen informatie uit,
signaleren knelpunten en brengen deze onder de
aandacht van gemeente en politiek. Omgekeerd is
het Wijkplatform voor de gemeente het aanspreekpunt in de wijk en informeert de gemeente het
Wijkplatform over veranderingen en ontwikkelingen in de wijk Oost.
De werkzaamheden van het Wijkplatform werden
in 2010 grotendeels bepaald door de geformuleerde aandachtspunten voor dat jaar, zoals het
organiseren van thema-avonden, het werkersoverleg Oost, de ondersteuning van de gebruikers van
de Oosthoek, de ontwikkelingen op en rond het
Winkelcentrum van Roosmalenplein en het volgen
van de ontwikkelingen bij Vrouwenopvang De
Stroom.
Het Wijkplatform diende snel en accuraat in te
spelen op actualiteiten, zoals de dreigende sluiting van de speeltuin aan de Westenburgerweg,
de ontwikkelingen bij het winkelcentrum Rivierenplein en de aankondiging van de komst van het
hostel aan de van Broeckhovenlaan.
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Het bestuur van Wijkplatform Oost kwam in 2010
zes maal bijeen voor een reguliere vergadering,
waarbij ook de wijkmanager en wijkcoördinator
van Divers aanwezig waren. Deze vergaderingen
hebben een aantal vaste agendapunten, zoals het
bespreken van signalen uit de wijk.
Daarnaast zijn een aantal werkgroepen, bestaande
uit leden van het Wijkplatform, actief. Deze
werkgroepen adviseren over en overleggen met de
gemeente of andere partners.
Te denken valt hierbij
l aan de situatie op en rond het Winkelcentrum
van Roosmalenplein,
l de belangenbehartiging van de gebruikers, Trefpunt Oost en Wijkwerkplaats en de ontwikkelingen
met en rond vrouwenopvang De Stroom
l het kappen van de bomen aan de Oosterplas ten
behoeve van de uitbreiding van het hockeyveld
In 2010 organiseerde het Wijkplatform vier
openbare bijeenkomsten waarvoor wijkbewoners
werden uitgenodigd via de wijkkrant, via actieve
bewoners in de wijk en d.m.v. mondelingen ‘reclame’
Tijdens deze avonden kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
l Mijn wijk is top
Centraal deze avond stond de aandacht voor het
realiseren van verbeteringen in de buurten door
actieve deelname van bewoners in samenwerking
met de gemeente
l Politieke avond
Op 2 juni discussieerden de bewoners van de wijk
discussiëren met landelijke, regionale en lokale
politici rondom het thema: ‘ Wat kan de politiek
voor Oost betekenen?. Een en ander in het licht
van de toen nog naderende verkiezingen.
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De functie van het gemeentelijk WMO – loket stond
hierbij centraal. Ook wisselden bewoners ideeen
en suggesties uit ‘ De zorgzame buurt’, als buurt
van mensen die zich op elkaar betrokken voelen.
l Kerstmarkt 2010
In Wijkcentrum de Stolp organiseerde het Wijkplatform haar traditionele Kerstmarkt, een jaarlijks terugkerend evenement.
Samenstelling Wijkplatform
Per 31 december 2010 was het Wijkplatform Oost
als volgt samengesteld:
Cecile Visscher, Cor Uijtendaal, Elly Pennings, Erik
Vrind, Gerard van Rooy, Hans Kuijpers,
Ingrid Nijskens, Inke Katoen, Jan van Wamel,
Liesbeth van Malsen, Mariet Paes, Marjolein Thijssen, Netty Vorstenbosch, Ron Damen en Willem
Timmer.
In 2010 zijn de 2 vacatures van voorzitter en vicevoorzitter vacant gebleven, maar per maart 2011
dan toch opgevuld. In 2010 zijn twee aspirantleden bij het Wijkplatform aangeschoven, t.w.
Liesbeth van Malsen en Cecile Visschers.Eind 2010
heeft Willem Timmer zijn functie als lid van het
Wijkplatform beëindigd.
Wilt u contact met het Wijkplatform? Wilt u misschien het hele jaarverslag ontvangen?
Dat kan via:
www.wijkplatform-oost.nl of
secr.wijkplatformoost@home.nl of via
telefoonnummer 06 -45 54 89 52
Het Wijkplatform Oost vergadert iedere 1e woensdagavond van de maand vanaf 20.00 uur aan de
Lucas van Leydenstraat 27
(5213 BB ’s-Hertogenbosch) l

l Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
In samenwerking met Divers organiseerde het
Wijkplatform een thema - avond over de WMO.

Vacaturebank

Redactie
Ron Damen, Marcel van Houtum,
Ingrid Nijskens, Marjolein Thijssen
en Mieke Verberne

Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter Wijkplatform

Vriendendienst
Den Bosch zoekt
vrijwilligers
De Vriendendienst
Den Bosch brengt
mensen met
psychische problemen in contact met
vrijwilligers. Op dit
moment neemt het
aantal aanvragen toe en worden er
vrijwilligers gevraagd.

Zoekt u vrijwilligerswerk en vindt u
besturen leuk?
OuderenActiviteitenCommissie Hintham /
Den Bosch Oost is met spoed op zoek naar
een Secretaris.
Informatie: Mevr. C. Breteau. Tel: 073-6147791

Computervrijwilligers gevraagd
Voor een kantoorproject van de Reinier van Arkel
groep in Den Bosch zoeken wij vrijwilligers, met
enige kennis van Word en Excel. Hebt u interesse
Voor informatie over beide functies kunt u bellen
met Caroline Douwes, coördinator vrijwilligerswerk, 073-6585903. Mailen kan ook:
vrijwilli-gerswerk@RvAgroep.nl

Graag in de natuur en buiten bezig?
Kinder – en zorgboerderij Oosterhoeve is dringend
op zoek naar vrijwilligers, die na een inwerktijd,
zelfstandig willen en kunnen werken. Zie voor
meer informatie bladzijde 6 van deze krant. l

Gezocht
vrijwilligers PLEEGOUDERS
KITTENS
Voor het Dierentehuis zijn
wij op zoek
naar pleeggezinnen.
Een groot aantal kittens wordt, met of zonder
moederpoes, naar het Dierentehuis gebracht.
De zorg voor kittens is erg intensief en het Dierentehuis heeft te weinig mogelijkheid om deze
intensieve zorg te bieden.
Daarom zoeken we pleegouders die deze intensieve zorg wel kunnen bieden en de kittens een
goede start kunnen geven.

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

Vrijwilligerswerk verpleeghuis Oosterhof.
Iets voor u?
Verpleeghuis Oosterhof is op zoek naar
vrijwilligers. Zie daarvoor het artikel op
bladzijde 6 van deze krant.

Vele jaren zijn Mariet Paes en Hans Kuijpers
voorzitter en vicevoorzitter geweest van Wijkplatform Oost. In 2010 vonden zij het hoog tijd
het stokje over te dragen aan anderen. Na een
zoektocht van een aantal maanden hebben per
1 maart 2011 Marjolein Thijssen en Erik Vrind de
taken van respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter op zich genomen.
Marjolein (39 jaar)
is woonachtig in de
Graafsewijk Zuid.
Zij werk als ergotherapeut in UMC st
Radboud en als docent
ergotherapie op de
Hogeschool Arnhem
Nijmegen.
Marjolein: ‘ Het mooie
aan het wijkplatform
vind ik de inzet om samen te werken, om het wonen en welzijn van elkaar te verbeteren. Ik merk
dat ieder daar zijn eigen steentje aan bijdraagt.
Vooral omdat ieder op zijn eigen manier een bijdrage heeft in dat geheel, de een denkt liever mee
en de ander wil liever de handen uit de mouwen
steken in plaats van te overleggen. Die diversiteit
is erg waardevol en mooi.”
Naast haar werkzaamheden voor het Wijkplatform
is Marjolein ook betrokken bij de wijkkrant. Zij
neemt onder andere interviews af van de wijkbewoners over vrijwilligerswerk en (andere) passies.
Marjolein hoopt dat zij met de inbreng en inzet
van ons allemaal een fijne samenwerking opbouwt!
Erik Vrind is 59 jaar
geleden in Vlissingen
geboren. Na diverse
omzwervingen is hij
sinds 1992 woonachtig in Den Bosch.
In het jaar 2000 is
hij op de Magnoliahof komen wonen.
Samen met zijn vrouw
Isabelle wonen zij
daar niet alleen in de witte huizen, maar hebben
daar ook hun eigen bedrijf Stuurkracht. Zij doen
veel aan projectmanagement op het gebied van
automatisering en training en beroepsopleiding.
Het wonen in de wijk Oost vinden zij heel fijn.
Sinds een aantal jaren is Erik erg actief in de
werkgroep van Roosmalenplein, met het doel de
situatie rond ons buurtwinkelcentrum te verbeteren. Van daaruit ook is hij gaan meewerken in
het Wijkplatform Oost en heeft zo een veel breder
zicht gekregen op wat er in de wijk leeft en heeft
hij een indruk van de actieve bewoners, die werken aan een prettiger wijk.
Van huis uit heeft Erik meegekregen dat het
belangrijk is om ook iets te betekenen voor de
wereld om je heen. “Dat zit nog steeds in mij,
naast de wens om de wereld voor onze kinderen
en kleinkinderen goed achter te laten”, aldus Eik.
Wat Erik heel erg belangrijk vindt de komende
jaren, is het vinden van een definitieve oplossing
voor het winkelcentrum en het gebied langs de
van Broeckhovenlaan en het goed en vreedzaam
samenleven van alle buurtbewoners onderling. l

Vraag van de wijkbewoner
Ik heb onlangs een aanslagbiljet van de gemeente ontvangen maar weet niet zeker of ik in
aanmerking kom voor kwijtschelding. Wie kan mij hier bij helpen?
Eind februari hebben de meeste huishoudens het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met de
WOZ-beschikking ontvangen.
Kwijtschelding: Kwijtschelding betekent dat de aanslag (gedeeltelijk) niet hoeft te worden betaald.
Kwijtschelding is mogelijk voor belastingplichtigen die de aanslag(en) op grond van hun lage inkomen en vermogen moeilijk kunnen betalen. Voorbeelden zijn personen met uitsluitend een bijstandsof AOW-uitkering. Voor meer informatie over de beoordelingsnormen voor kwijtschelding of voor de
aanvraag van een kwijtscheldingsformulier kunt u kijken op de website van de gemeente: www.shertogenbosch.nl.
Geen computer of heeft u nog vragen? Meer informatie hierover of voor het verkrijgen van een
kwijtscheldingsformulier kunt u ook een bezoekje brengen aan het stadskantoor of door telefonisch
contact: 073-615 54 75. Voor hulp bij het invullen van een verzoekformulier kunt u ook terecht in
één van de wijkwinkels. Neem zoveel mogelijk van uw financiële administratie mee!
Voor ´s-Hertogenbosch-Oost is dit : Wijkwinkel De Kiek, Dageraadseweg 39, 073-687 26 40. l

Q-koorts
Door Gerrit van Roekel, huisarts
U zult wellicht inmiddels over q-koorts hebben
vernomen. In 2007 meldden enkele huisartsen in
Herpen een vreemd voorval. Ze merkten, dat in
de maand mei/juni opvallend veel patiënten met
griepachtige verschijnselen hun praktijk consulteerden. De griep was inmiddels al lang voorbij.
Enkele patiënten waren dermate ziek, dat de
huisartsen aanvullend onderzoek verrichtten, ze
bleken een longontsteking te hebben. Dat voorheen gezonde mensen, ineens fors ziek worden
door een longontsteking is vreemd en zeker als
dit buiten het griepseizoen optreedt. De GGD en
afdeling microbiologie van een ziekenhuis werden
ingeschakeld en moesten worden overtuigd dat zij
op infectieziekten onderzoek moesten doen. De
huisartsen hadden gemerkt dat het vooral mensen
waren, die mogelijk met geiten/schapen contact
hadden gehad. Echter in de volgende 3 jaren
nam het aantal ziektegevallen zeer fors toe. In
2009 werden ongeveer 2000 mensen min of meer
ernstig ziek. Voor de betrokken huisartsen, GGD
en ziekenhuizen was het inmiddels duidelijk, dat
de epidemie door met name de geiten en schapen
werd verspreid. Besmette geiten, die zwanger
waren scheiden bij de bevalling enorme hoeveelheden q-koorts- bacillen uit. De bevalling vond
veelal op het land of weiland plaats. Het vrucht-

water en placenta kwamen op de grond terecht
en droogden in. De wind zorgde voor de verdere
verspreiding. Besmetting vindt dan ook plaats via
inademing van stofdeeltjes uit lucht. Mensen, die
tijdens een winderige voorjaarsdag door deze velden wandelden en fietsen konden worden besmet.
Vreemd is dat ongeveer 60% van de besmette
mensen niet ziek wordt. De andere 40% wordt
flink ziek en loopt een longontsteking en/of een
leverontsteking op. Deze worden met antibiotica
bestreden. De behandeling duurt bij deze q-koorts
veel langer dan bij een doorsnee longontsteking.
5% van deze zieke geïnfecteerde mensen ontwikkelen een chronische vorm van q-koorts. Risico’s
zijn vooral gericht op hart en bloedvaten. De
politiek wilde in eerste instantie, om economische
redenen, de geiten niet vaccineren. Het was een
strijd tussen de ministeries van volksgezondheid
en landbouw. Uiteindelijk heeft men, na veel druk
vanuit de bevolking, GGD, huisartsen en microbiologen gekozen voor massale vaccinatie van de
geiten. Het volksgezondheidsbelang kreeg terecht

Voorjaarskriebels
Door Joost van Roosmalen, apotheker, Kringapotheek Cleij
De winter is voorbij, de
zomertijd is ingegaan:
het voorjaar is begonnen! Buiten zijn de
vogels druk bezig met
het vinden van een
geschikte partner en
worden de takjes verzameld voor het maken van een nestje. Over niet
al te lange tijd zullen er weer veel jonge vogels
door de wijk vliegen.
Bij ons is deze nesteldrang niet aan seizoenen
gebonden, zijn vele vrouwen zwanger en worden
dagelijks kinderen geboren. Wanneer u zwanger
bent of zwanger wilt worden, is het zeer belangrijk dat u ook uw apotheek op de hoogte brengt
van uw kinderwens, uw zwangerschap of dat u
borstvoeding geeft. Een kind is in de baarmoeder
namelijk niet tegen alle schadelijke invloeden
van buitenaf beschermd. Tijdens de zwangerschap
moet u dan ook oppassen met medicijnen. Ook in
de borstvoeding kunnen medicijnen terechtkomen.
Kinderwens, ook bij mannen
Geneesmiddelen kunnen tijdens de zwangerschap, maar ook al daarvoor schadelijk zijn voor
uw kindje. Geneesmiddelen worden opgenomen
in het bloed. Vanuit het bloed van de moeder
kunnen medicijnen via de placenta (moederkoek)
de baby bereiken. Dit risico geldt gedurende de
gehele zwangerschap. Tussen de derde en twaalfde
week van de zwangerschap worden alle organen
gevormd. In deze periode is het vruchtje extra
gevoelig voor schadelijke stoffen.
Ook voor mannen die geneesmiddelen gebruiken
is het verstandig om bij kinderwens een huisarts
te raadplegen. De kwaliteit van zaadcellen kan
namelijk worden beïnvloed door bepaalde geneesmiddelen.
Zwangerschap
Met medicijnen tijdens de zwangerschap moet u
voorzichtig zijn. Het is daarom altijd verstandig
uw arts en apotheker te vertellen dat u zwanger
bent, als u medicijnen moet gaan gebruiken. Van
een beperkt aantal middelen is bekend dat ze
zonder problemen gebruikt kunnen worden. Van
een aantal andere geneesmiddelen staat vast dat
ze schadelijk zijn. Maar van de grootste groep geneesmiddelen is (nog) niet bekend welke invloed
ze op de vrucht hebben. In de bijsluiter staat dan
dat er onvoldoende gegevens bekend zijn om te

beoordelen of het geneesmiddel schadelijk is. Uw
arts zal u zo`n middel alleen voorschrijven als er
geen veilig middel voorhanden is.
Borstvoeding
Door het geven van borstvoeding krijgt het kind
stoffen via de moedermelk die beschermen tegen
veel ziektes en infecties. Sommige geneesmiddelen kunnen overgaan in de moedermelk en zo in
het lichaam van de baby terechtkomen. De baby
heeft het geneesmiddel niet nodig, maar het werkt
wel in zijn lichaam en het kan ook bijwerkingen
hebben. Van een aantal geneesmiddelen is bekend
dat u ze zonder bezwaar kunt gebruiken als u
borstvoeding geeft en van een aantal middelen
staat vast dat ze schadelijk kunnen zijn voor uw
baby als u borstvoeding geeft. Van de grootste
groep geneesmiddelen is echter niet bekend of
ze in de moedermelk terechtkomen en schadelijk
kunnen zijn. Uw arts zal dan samen met u afwegen
of het verstandig is borstvoeding te blijven geven.

toch voorrang. Toch zijn voor deze vaccinatie heel
wat geiten geruimd, zoals dat netjes heet. Na de
vaccinatie van de geiten zijn er vorig jaar aanzienlijk minder besmettingen bij mensen vastgesteld.
Op dit moment is het besmettingsrisico 1 op de
1000. Het risico op het oplopen van q- koorts is
afhankelijk van een aantal factoren, zoals de nabijheid (2 km.) van een besmet bedrijf, bepaalde
beroepen, zoals geitenhouders, dierenartsen. Ook
roken blijkt een risicofactor te zijn; gebleken is dat
rokers eerder ziek worden na besmetting. Ook het
contact met landbouwproducten, zoals stro, mest
is van invloed. Op dit moment kunnen ook mensen
zich laten vaccineren tegen q-koorts. Deze vaccinatie is niet bedoeld voor het algemene publiek,
maar voor een speciale groep met een verhoogd
risico op ernstige complicaties van hart- en
vaatziekten. Men kon zich tot 1 maart laten vaccineren. Patiënten, die inmiddels zijn besmet met
q-koorts bacil kunnen niet meer worden gevaccineerd vanwege de ernstige risico’s na vaccinatie.

Mocht u nog uitgebreidere informatie wensen, dan
verwijs ik u naar de website van het RIVM (www.
rivm.nl/qkoorts)
Tot slot kun je jezelf de vraag stellen: ‘ Zou ik in
het voorjaar nog durven fietsen in Noord Brabant
en/of Limburg?’. De kans op besmetting is dermate
klein geworden, dat ik dat gerust doe.
Ik vind fietsen en wandelen namelijk erg leuk! l

Een goed gesprek

Praten met kinderen over seksualiteit
Door Rika van de Water, Wijkgezondheidswerk GGD
Hart voor Brabant
U bent vast niet de enige ouder die bij het lezen
van de titel van dit artikel roept: ‘Met mijn kind
praten over seks? Dat doe ik wel als hij (of zij)
gaat puberen!’ Maar ik weet zeker dat u tegelijkertijd denkt: ‘Ik hoop dat mijn zoon of dochter
straks naar me toe komt, als hij of zij ergens
mee zit. Ook als ’t met seks te maken heeft.’

verschieten, maar laat dat u niet beletten om uw
kind een eerlijk antwoord te geven. Zeg er gerust
bij dat u ’t moeilijk vindt, maar dat u toch uw best
zult doen om het uit te leggen, omdat u ‘t belangrijk vindt dat u hier samen over kunt praten. Maak
’t ook weer niet té belangrijk of te zwaar. U hoeft
er niet voor te gaan zitten; er zullen zich genoeg
gelegenheden voordoen voor een kort en luchtig
gesprekje.

Daarom wil ik u adviseren om die gesprekken niet
uit te stellen. Want u zult zien, over een paar
jaar is dat open en nieuwsgierige kind van nu een
stugge puber, die weinig loslaat over wat er in
hem of haar omgaat. Wilt u dat hij (of zij) ook dan
met u deelt wat hem dwars zit of blij maakt, dan
is het belangrijk dat u uw kind van jongs af aan de
boodschap meegeeft dat alles – ook seks - bespreekbaar is. Bovendien: wanneer u met uw kind
kunt praten over seks en relaties, dan zal uw kind
dat straks ook kunnen. Eerst met leeftijdgenootjes
en later met zijn of haar partner. Binnen een relatie is het heel belangrijk dat je kunt praten over
seks en u kunt daar nu al een basis voor leggen.
Veel ouders vinden die voorlichting echter
moeilijk. Ze leren het niet op school vriendjes en
vriendinnetjes vertellen misschien sterke verhalen,
terwijl ze zelf niet eens weten hoe ’t nou precies
zit. Wanneer u met uw kind over seks praat, weet
u niet alleen zeker dat uw kind informatie krijgt
die klopt, u kunt uw kind dan ook ‘meegeven’ wat
u belangrijk vindt als het om seks en relaties gaat.
Zoals dat je door met iemand te vrijen, kunt laten
merken dat je van diegene houdt. Dat je elkaar
moet respecteren en dus niet iets moet doen wat
een ander niet wil. Want met een kind praten over
seks is zoveel meer dan alleen uitleggen waar de
baby’s vandaan komen.
Menig ouder zal bij sommige vragen van kleur

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder
andere in het dossier ‘Seksuele voorlichting (bij
kinderen)’ op www.gezondbrabant.nl. Ook voor
andere informatie op het gebied van gezondheid,
zorg en welzijn kunt u op deze website terecht. Als
u vragen hebt, kunt u natuurlijk ook altijd bellen
met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Hart voor Brabant. l

Advertentie

JOHN’S HAIRSTYLING
DAMES EN HERENKAPSALON

Zelfzorg
Vrij verkrijgbare middelen zoals pijnstillers,
laxeermiddelen, hoestmiddelen en vitaminen zijn
geneesmiddelen en kunnen dus ook schadelijk zijn
voor het ongeboren kind. Dit geldt ook voor alternatieve geneesmiddelen en kruiden(mengsels).
Als u dit soort middelen wilt gebruiken tijdens uw
zwangerschap of tijdens de borstvoeding, overleg
dan altijd eerst met uw apotheker of arts.

Elke woensdagmiddag knippen wij kinderen voor slechts E 7,50- [t/m 12 jaar]

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

Uw apotheek
Geneesmiddelen kunnen dus tijdens de zwangerschap, maar ook al daarvoor of daarna bij
borstvoeding schadelijk zijn voor uw kindje. Geef
daarom ook aan uw apotheek door wanneer u
kinderwens heeft, zwanger bent of borstvoeding
geeft. Uw apotheek kan dan een extra controle
uitvoeren op medicijnen die u gebruikt of krijgt
voorgeschreven.

Openingstijden
Dinsdag-Donderdag
Vrijdag 			
Zaterdag 		

08.30 - 17.45 uur
08.30 - 20.00 uur
08.30 - 15.00 uur

www.johnshairstyling.nl

Mocht u nog vragen hebben over geneesmiddelen
bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding,
dan kunt u altijd contact met mij opnemen. l

Pieter Breughelstraat 8 ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 614 03 33
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Taalontmoetingen
Kinderwerk Divers

Vanaf april start Divers
met bijeenkomsten
voor vrouwen die een
zetje in de rug kunnen gebruiken om de
Nederlandse taal te
leren.

Misschien is het al bekend bij u, dat Divers sociaal cultureel werk
verricht in de Bossche wijken. En natuurlijk ook in de wijk Oost.
Hierbij wordt er samengewerkt met bewoners en andere organisaties aan de verbetering van sfeer, leefbaarheid en veiligheid.

Het gaat om thema’s die elke dag in het dagelijkse
leven terug komen, zoals de huisarts, gezondheid,
reizen met het openbaar vervoer, boodschappen
doen en welke activiteiten zijn er voor mij in mijn
eigen wijk In de bijeenkomsten zullen we veel
met elkaar praten en er op een creatieve manier
voor zorgen dat je de Nederlandse taal onthoudt.
Daarnaast zijn de bijeenkomsten bedoeld als
ontmoetingsplek om met andere vrouwen samen
te komen en te praten over dingen die je bezig
houden.
Ben je iemand die mee wil doen?
Ken je iemand die mee wil doen?
Woensdag 30 maart van 9:00 –10:30 uur is er
een informatieochtend over de Taalontmoetingen.
Deze is in BBS de Graaf, Graafseweg 52,
’s-Hertogenbosch.
Van woensdag 6 april t/m 22 juni zijn er
wekelijkse bijeenkomsten van 9:00-11:30 uur in
BBS de Graaf. Met uitzondering van 4 mei.
Wil je meer weten?
Dan kun je contact opnemen met:
Welzijnsonderneming Divers
Claudia ten Hove
Telefoon: 06-21593723 / 073-6124488
E-mail: c.ten.hove@divers.nl l

Het kinderwerk van Divers organiseert verschillende activiteiten
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op scholen, buurthuizen en op
straat. Er wordt ook gewerkt met vrijwilligers en stagiaires. Bij deze
activiteiten is er altijd toezicht en aandacht voor alle kinderen.
Bij deze activiteiten vinden wij het belangrijk dat er ruimte is voor de wensen en ideeën van kinderen en het ontdekken van eigen talenten. Daarbij leren de kinderen op een goede manier met elkaar
omgaan. De kinderwerkers kun je herkennen aan hun kleding met het logo van Divers en het opschrift
kinderwerk.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de (nieuwe) kinderwerker voor Oost:
Rick Wigman Tel: 073-6124488 / 0621131484
Mail: r.wigman@divers.nl of ga naar www.divers.nl l

Cursus Rondkomen met je Inkomen
Juvans organiseert een cursus
‘Rondkomen met
je Inkomen’. De
cursus, bestaande uit 6 bijeenkomsten van elk
anderhalf uur, is
m.n. bedoeld voor
(een)oudergezinnen in Oost en Zuid.
Doel van de cursus
Door stil te staan bij uw uitgavenpatroon kunt u
met deskundige begeleiding bekijken hoe u beter

kunt rondkomen en kunt voorkomen dat de maand
te lang duurt voor uw portemonnee.
De cursus heeft een informatief karakter, waarin
handige tips en adviezen worden gegeven.
Onderwerpen, die aan bod zullen komen, zijn:
l het op orde brengen en houden van uw
administratie
l overzicht en inzicht krijgen in uw
financiële situatie
l tips hoe om te gaan met huishoudgeld
en pinpas
l omgaan met het doolhof aan instanties
l uitwisselen van ervaringen, tips en trucs
l gezonde voeding hoeft niet duur te zijn.

Gymlesjes voor de allerkleinsten
in ’s-Hertogenbosch Oost
‘s-Hertogenbosch – Stichting Flik-Flak is in samenwerking met ’S-PORT van
de gemeente ’s-Hertogenbosch gestart met een gymnastiekdependance in
’s-Hertogenbosch Oost. Op deze manier hoeven kinderen woonachtig in de
omliggende wijken niet ver te reizen voor de gymnastiekles.
De gymlesjes voor peuters en kleuters starten op dinsdag 15 maart in de gymzaal Aquamarijn aan de
Waalstraat 50. Het gaat om lessen ouder- en kindergym voor kinderen tot en met vier jaar en lessen
Guppiesport voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar.
Informatie over de inhoud van de lessen en/of de lestijden kunt u verkrijgen via Toos van de
Mosselaer, coördinator van de afdeling Klein Volk van Flik-Flak: 06-40146515 of toos@flik-flak.nl.
De gymlesjes voor de allerkleinsten worden tot de zomervakantie op dinsdag in de
Aquamarijn gegeven.
Dat bewegen belangrijk is, is een bekend gegeven. Echter, kinderen kruipen steeds vaker op jonge
leeftijd achter de computer en televisie. Het gevaar is dat deze kinderen, door te weinig bewegen,
ontwikkelingsachterstanden kunnen krijgen of kampen met overgewicht en chronische aandoeningen.
’S-PORT en Flik-Flak hebben de handen ineen geslagen en willen peuters en kleuters veel en vaak
laten bewegen. l
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De voorlopige planning is dat de cursus gegeven
zal worden in BBS aan de Aa op dinsdagmorgen
van 9.15-11.15 uur. De data zijn: 10-17-24 en 31
mei, 7-14 en 21 juni.
Vooraf vindt een kort kennismakingsgesprek plaats
met de deelnemers, zodat de cursus aansluit
bij de verwachtingen van de deelnemers. Alle
deelnemers ontvangen een cursusboek met tips en
adviezen. Deelname is gratis.
Meer informatie en aanmelden kan bij Juvans
(Petra van Zantvliet-Thijssen en Jan Wijgers),
tel. 073-6444244 l

Het Rondeel
betrekt ouders
actief bij de
school
Basisschool het Rondeel is heel actief in het
betrekken van ouders bij de ontwikkeling van
hun kind. De school investeert vanaf 2009 extra in het contact met ouders. Dat is belangrijk
en komt ten goede aan de ontwikkeling van de
kinderen.
Het Rondeel werkt daarvoor samen met
Welzijnsonderneming Divers aan het project
Dialoog.
Er zijn verschillende positieve ontwikkelingen:
l Er zijn meer ouders in de school die zich
inzetten voor allerlei hand -en spandiensten
(hulpouders in de klas, voorleesouders etc.)
l Er zitten nieuwe ouders in de oudervereniging, in totaal nu 11 ouders. Er is binnen de
oudervereniging meer aandacht voor het communicatieproces en de verbetering daarvan.
l De school heeft een werkgroep Dialoog
opgericht. In deze werkgroep zitten een aantal
leerkrachten van school, gecoördineerd door
Monique Ortlep van Welzijnsonderneming
Divers.
De werkgroep richt zich specifiek op het versterken van de contacten met ouders. Voorbeelden daarvan zijn:
l Het betrekken van ouders bij de week over
culturele diversiteit (de week van 18 april)
l Verbindingen leggen tussen de ouderkamer en de school. Zo worden in de ouderkamer
belangrijke thema’s besproken, bijvoorbeeld
12 tips hoe je als ouder met internet kan
omgaan.
l Het stimuleren van ouderbetrokkenheid
in de thuissituatie: hoe kunnen ouders hun
kinderen thuis helpen met het huiswerk.
l Het ontwikkelen van 8 gouden communicatietips. Deze tips zijn voor elke ouder
belangrijk om een goed contact met school te
hebben. Op 5 april 2011 worden deze tips van
08.30-10.00 uur besproken in de ouderkamer.
Locatie: BSO- ruimte basisschool het Rondeel.
U bent van harte welkom!
Mocht u ideeën hebben voor de werkgroep
Dialoog. Neem dan gerust contact op met
Monique Ortlep van Divers.
Contactgegevens
Monique Ortlep
Projectcoördinator Dialoog
Welzijnsonderneming Divers
Tel : 073- 6124488
m.ortlep@divers.nl l

“Ik sta eigenlijk altijd in dienst van…”
Door Marjolein Thijssen
Als je met Marianne de Gier in gesprek bent, valt
meteen de enorme gedrevenheid op, om voor een
ander te zorgen.
Marianne vertelt: ” … dat is eigenlijk altijd al
zo geweest. Al vanaf mijn jeugd. Mijn moeder
heb ik in huis gehad en verzorgd nadat ze een
beroerte had gehad. Toen mijn man op zijn 44e
een beroerte kreeg, zorgde ik ook voor hem. En
ondertussen werkte ik ook voor de thuiszorg. Dat
heb ik ook 25 jaar gedaan. Het zit in mij, zorgen
voor een ander…..”
Ook toen Marianne van haar huis naar haar
huidige appartement verhuisde, had ze al snel
aanspraak en zagen de buren haar graag. “De
kinderen zeiden toen al voor de grap: ‘Nou mam,
hang beneden maar een briefje op met als tekst:
zoekt u iemand voor de sokken, boterhammen,
praatje.. bel aan bij….!’ Maar ik doe graag dingen
voor mensen.”

“En zo ben ik betrokken bij de Oostelijke Zon,
waarin de Zonnebloem met 2 afdelingen binnen
Den Bosch-Oost vorig jaar zijn samengegaan.
Vanaf 2005 ben ik betrokken als vrijwilliger en
daarna als penningmeester en tegenwoordig als
voorzitster. Dat typeert mij ook wel; als ik ergens
voor ga, dan ga ik er helemaal voor. Als ik er niet
meer gelukkig van wordt, stop ik er ermee. Gelukkig is dat niet aan de orde, om met de Oostelijke
Zon als vrijwilligers één team te zijn , is een mooie
uitdaging”
De Oostelijke Zon is er voor zieke mensen en
voor ouderen. Men probeert hen op verschillende
manieren te steunen en een fijne tijd te bezorgen.
Dat kan variëren van een huisbezoek, vieringen
(met Pasen en Kerst), vakanties en bootreizen.
“Dat is fijn, elkaar een goede tijd te geven en
elkaar te steunen. Wat ook erg mooi is, is als je
merkt dat verenigingen elkaar daarin steunen. Zo
mogen wij altijd in het wijkgebouw aan de Lucas
van Leijdenstraat vergaderen en van voetbalclub
BVV mogen we gebruik maken van hun kantine en
terras voor de picknick.” Die steun van anderen

komt niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien
Marianne ook bij de BVV vrijwilliger is….
“ Ik trek dat op de een of andere manier aan, dat
mensen op mij af komen. En ik vind dat ook heel
erg leuk, hoor! Ik ben nu ook een paar keer bij het
Trefpunt geweest om mee te helpen”.
Is er ook nog tijd voor andere dingen? Marianne
straalt meteen: “ Jazeker! Ik reis heel graag! Mijn

20 jaar Buurthuis Graafsewijk Noord

Muzikanten gevraagd voor
het MCC-seniorenorkest
te ’s-Hertogenbosch
Het MCC-seniorenorkest uit ‘s-Hertogenbosch
zou het ledenbestand graag wat willen uitbreiden. Om u een indruk van het orkest te geven,
volgt nu enige informatie.
Het MCC-orkest (Muzikaal Cultureel Contact)
bestaat dit jaar 34 jaar. Het orkest werd destijds
opgericht voor mensen die in de WAO of in de
WW zaten. Het ledenbestand bestaat nu uit 32
mensen die niet meer aan het arbeidsproces
deelnemen en de leeftijd varieert momenteel
van ongeveer 50 t/m 80 jaar. Het orkest heeft
de bezetting van een harmonie. Het repertoire
bestaat uit dans- en filmmuziek, Duitse schlagers,
populair klassieke muziek en marsen. Het orkest
staat onder leiding van Jan van Gemert.
Iedere maandag- en woensdagmorgen repeteert
het orkest in De Biechten in Hintham. De sfeer
is tijdens de repetities ontspannen en gezellig.
Daarnaast laat het orkest ook regelmatig horen
waar al dat repeteren goed voor is geweest en
wordt er opgetreden in bijv. verzorgingshuizen,
tijdens de 4 - daagse in Nijmegen of bij andere
evenementen. Het orkest heeft een goede naam
opgebouwd en wordt ook regelmatig gevraagd
bijv. bij beurzen, openingen of open dagen. Een
voordeel is dat het orkest overdag beschikbaar
is, terwijl de leden van andere orkesten de kost
moeten verdienen.
In 2010 heeft het orkest het smartlappenkoor
‘Zing maar lekker mee’ begeleid tijdens het Janus
Kiep Festival. Een geweldige ervaring!
Sinds kort heeft het orkest een nieuwe zanger en
wordt er ijverig aan een nieuw repertoire met hem
gewerkt.
Ondanks het feit dat de bezetting aardig compleet
is, is het orkest toch op zoek naar nieuwe muzikanten. Hierbij wordt vooral gedacht aan muzikanten die trompet, bariton/euphonium, hoorn,
trombone of bas spelen. De contributie is laag,
dus daar hoeft u het niet voor te laten.
Heeft u interesse?
Kom dan vooral eens naar de repetities of bezoek
onze website: www.mcc-seniorenorkest.nl
Hier vindt u nog veel meer informatie, zoals het
adres van de repetitieruimte en gegevens van de
bestuursleden en veel foto’s, zodat u de sfeer een
beetje kunt proeven.
Het zou leuk zijn als u binnenkort ons orkest komt
uitbreiden, u bent hartelijk welkom! l

		

Op zaterdag 29 januari werd het
heugelijke feit gevierd dat Buurthuis
Graafsewijk Noord 20 jaar bestond. Na
eerst 10 jaar activiteiten te hebben
georganiseerd in de voormalige Pater
Damiaanschool nam de werkgroep
haar intrek in haar huidige pand aan
de Lucas van Leijdenstraat 27. Mede
dankzij de vrijwillige inzet van diverse
buurtbewoners is dit pand geheel opgeknapt tot een prachtige plek waar
diverse activiteiten worden georganiseerd door en voor de wijk.
Feestdag
Daar de werkgroep nog steeds trots is op haar huidige pand is besloten om dit pand elk lustrum
opnieuw te heropenen. Dit jaar was de eer aan Felicia de Brouwer (zij heeft zelf in haar jeugd deelgenomen aan diverse activiteiten en heeft ook 20 jaar geleden het buurthuis met Wethouder Claessen
geopend) en Max van Horssen (één van de jongste telgen van de werkgroep). Na het symbolisch
doorstampen van de deur was het tijd voor het oplaten van de ballonen.
Daarna konden de kinderen zich uitleven door deel te nemen aan sportlessen van Divers en speciale
zumbalessen voor kinderen. Vervolgens vond er een optreden plaats van Clown Robarto. Na een uurtje lachen werden de kinderen getrakteerd op een buffet met friet, knakworsten, frikadellen, kipnuggets en kroketten. Tot slot werden de kinderen in groepjes verdeeld voor het maken van een eigen
videoclip. Deze clip hebben de kinderen allemaal op dvd thuis bezorgd gekregen zodat ze telkens nog
eens terug kunnen kijken op een geslaagde feestmiddag.
Nu maar weer uitkijken naar het volgende feestweekend in oktober 2011.
Dan bestaat de Werkgroep Graafsewijk Noord namelijk 30 jaar. l

Buurttuin de
Graafse Hof is
klaar voor de start
Afgelopen zondag 27 Februari was de Graafse
Hof weer voor het eerst in 2011 open.Helaas was
het verschrikkelijk regenachtig weer en hebben
de bezoekers weinig in de tuin kunnen werken.
Vanaf nu is de tuin elke woensdag geopend van
14-17 uur en is er begeleiding aanwezig door de
initiatiefnemers van de tuin Janneke Kannemans
en Sophie Gruijters. Afgelopen jaar hebben al heel
wat mensen zich aangemeld om dit jaar ook een
stukje van de tuin te onderhouden en daar hun
eigen groente, fruit en bloemen in te zetten.
Iedereen die mee wil doen met de Graafse Hof kan
zich melden bij Sophie Gruijters of op woensdag
middag langs komen. Het is mogelijk een stukje
onderhoud van het veld op je te nemen, mee te
helpen met de organisatie of het grote onderhoud
van de tuin te doen. Iedereen is welkom.
De groep mensen die nu actief is in de tuin is
een mooie doorsnede van de wijk en spreekt veel
verschillende mensen aan.
Het doel van de buurttuin is: bewoners met elkaar
in contact brengen en samen de wijk groener en
leefbaarder te maken. In de tuin wordt veel groen-

koffers staan klaar want ik ga overmorgen naar het
Caribisch gebied op vakantie. Zo ben ik ook naar
Mexico geweest. Als ik op reis ben, ben ik ook
helemaal weg en kan ik alles achter me laten. En
de kinderen en kleinkinderen, aan hen besteed ik
ook graag mijn tijd.
Maar het vrijwilligerswerk doe ik niet alleen voor
een ander, dat doe ik ook voor mezelf, dat geeft
mij ook een goed gevoel.” l
Zondag 29 mei

Buurten in Beweging op
de Dag van het Park
Vorig jaar werd in juni de
Buurten in Bewegingdag
rond en nabij de Oosterplas georganiseerd.
Dit jaar heeft de
gemeente Den Bosch besloten de jaarlijks terugkerende Dag van het Park te houden bij de Oosterplas. De gemeente heeft Souad en Mieke, die vorig
jaar de Buurten in bewegingsdag organiseerden
voorgesteld om samen te werken. Door de handen in elkaar te slaan hopen beide organisaties
veel mensen in beweging te krijgen. De gemeente
legt de nadruk op natuur en educatie en Buurten
in Beweging op sport en bewegen. De dag wordt
gehouden op zondag 29 mei tussen 12.00 en
16.00 uur. De opzet is om rondom de Oosterplas
jong en oud een aantrekkelijk programma aan te
bieden. Door een rondje Oosterplas te lopen kom
je onderweg van alles tegen en wordt je uitgenodigd actief deel te nemen, te genieten van muziek
en sport en spel of je te laten verrassen door wat
allerlei organisaties te bieden hebben.
De gemeente heeft een hele lijst van organisaties
verzameld die geïnteresseerd zijn om deze dag
aanwezig te zijn. Vanuit Buurten in Beweging zijn
vooral organisaties uit Oost benaderd om mee te
doen. Er zijn al veel enthousiaste reacties. Op de
website van de gemeente Den Bosch kun je zien
wie zich al definitief aangemeld hebben. De organisatoren verwachten dat die lijst nog een heel
stuk langer wordt. Het zou wel eens flink kunnen
gaan bruisen rond de Oosterplas.
Let ook op de publicaties over deze dag in de
huis-aan huisbladen, posters en flyers. l
Advertentie

te gekweekt, hiermee willen Janneke en Sophie
het productie proces van ons voedsel dichter bij
de consument brengen. Zij merken dat de educatieve waarde van de tuin op dit vlak groot is.
Voor dit jaar heeft de Graafse Hof subsidie ontvangen van het Oranje Fonds. Hiervan wordt er onder
andere elke maand een activiteit georganiseerd.
Op zaterdag 19 Maart wordt tijdens een workshop
een schuurtje gebouwd waarop een groen dak
wordt aangelegd.
Volg de activiteiten van de Graafse Hof op graafsehof.wordpress.com
Voor aanmeldingen stuur een mail naar
Sophie : mail@sophieslap.nl l
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Passie voor muziek

Zanger Joey

Door Mieke Verberne
Deze keer aandacht voor Joey Kerkhof, zanger
van het Nederlandstalige lied.
Twintig jaar is Joey maar hij ziet er veel jonger
uit. “Dat is wel een voordeel”, zegt hij zelf. “ Het
opent misschien wat meer deuren”. Joey’s passie
is muziek, in de breedste vorm. 8 jaar was hij toen
hij met trommelen begon. Hij leerde dit bij de
Hint op Zuid en stapte daarna voor een paar jaar
over naar de Koninklijke Harmonie. Daarnaast is
hij helemaal opgegroeid met carnavalsclub de Tierelantijnen waar muziek hoog in het vaandel staat.
Het antwoord op de vraag “Hoe ben je zanger
geworden?” is verrassend.
Joey vertelt: “Toen ik 18 jaar werd organiseerde
mijn moeder een surpriseparty. Met een smoes

werd ik naar een feestzaal op de Maaspoort
gebracht waar de Tierelantijnen speciaal voor mij
buiten muziek maakten. En binnen waren Bossche
zangers aanwezig zoals Marcel Ankoné, zanger
Wilbert en Henri Damen, ook weer voor mij uitgenodigd. . De hele avond zongen zij Nederlandstalige nummers. Aan het eind vroeg ik of ik mee
mocht zingen, ik kende bijna alle liedjes uit mijn
hoofd. Mijn moeder vond het maar niks, ze hield
zelfs haar oren dicht. Maar ik zong een aantal
liedjes mee en tot mijn verbazing kreeg ik daarna
van die zangers te horen dat ik goed kon zingen.
Zij raadden me aan daar verder mee te gaan. En zo
is het dus begonnen.”
Dat Joey veel van die liedjes van de Bossche
zangers kende is niet verwonderlijk. Al sinds zijn
16e was hij actief bij Radio Mexico, dè zender voor
Nederlandstalig muziek, die menig Bossche zanger
aan bekendheid heeft geholpen. Daar heeft Joey
ook veel zangers leren kennen die nu zijn collega’s
zijn.
Na de lovende reacties op zijn zangkunst ging hij
zelf oefenen en via via werd hij af en toe uitgenodigd om op te treden. De muzikale ondersteuning
kwam van een orkestband.
Intussen is Joey 2 jaar bezig als ‘professioneel
zanger’ zoals hij zichzelf noemt. Gemiddeld treedt
hij soms één keer maar soms ook wel 4 tot 5 keer

per maand op. Tot nu toe zingt hij alleen covers
maar hij heeft nu zijn eerste eigen nummer ‘Vakantieliefde in Zeeland’ . Volgens Joey, een mooi
gevoelig nummer wat lekker in het gehoor ligt. Hij
hoopt dit nummer binnenkort via Internet of via
een cd uit te geven.
Zingen, muziek maken, het is echt een passie voor
deze jongeman. Samen met zijn maatje Ricardo
is hij verder druk bezig met Paloma Events, een
drive-in show die ingehuurd kan worden voor
een verjaardag, een bedrijfsfeest of een bruiloft.
Beurtelings verzorgen zij het licht en het geluid.
En soms, op verzoek of spontaan, laat zanger
Joey daar zijn eigen geluid horen.Ook al noemt hij
zich professioneel, voorlopig ziet Joey het zingen
vooral als een leuke hobby. Ook al geniet hij nu al
enige bekendheid het is een harde wereld als je je
brood er mee wilt verdienen. En bovendien: “zodra
het werk wordt, wordt het een verplichting. Nu kan
ik weigeren als ik een keertje geen zin heb. Maar
eerlijk gezegd heb ik altijd wel zin om te zingen,
zelfs als ik ziek ben”. Al is het dan een hobby, Joey
gaat er helemaal voor.
Zoals het een ‘echte’ zanger betaamt heeft ook
Joey zijn eigen website. www.zangerjoey.tk
Verder is hij per e-mail te bereiken
op joeh14@hotmail.com l

Zonnebloem ”Oostelijke Zon “
Door Ans van der Leeuw
Na een afgelaste kerstviering is er op 22 februari
een Carnavalsmiddag geweest.
Met ongeveer 70 gasten, waarvan een aantal
verkleed, was het gezellig druk in de Wederkomstkerk aan de Rijnstraat. De gasten werden
onthaald met een kopje koffie en een Petitfourtje.
Daarna kwamen de drankjes en hapjes op tafel.
Met gezellige carnavalsmuziek en een polonaise
werd het een vrolijke middag.
De jaarlijkse boottocht over de Maas is op 11
april vanuit Engelen. De boot vertrekt ’s morgens om 9 uur en ‘s avonds om 5 uur komt hij de
haven weer binnengelopen. Het is altijd een hele
gezellige dag aan boord van de boot en natuurlijk
hopen wij op mooi weer. Dan is er op 19 april de
Paasviering in de Wederkomstkerk. Hiervan krijgt
u zoals gewoonlijk weer bericht.
Wilt u bezoek van de Zonnebloem? Of wordt u
opgenomen in het ziekenhuis of verhuist u naar een verzorgingshuis? Laat het ons weten via telefoonnummer 073-6146892.
De vrijwilligers van Zonnebloemafdeling ‘Oostelijke Zon’ wensen u een mooi voorjaar en fijne Paasdagen toe. l

Max | X herder

Nieuws van Oosterhoeve

Naam:
Geslacht:
Ras:
Kleur:
Geboortejaar:
Grootte:
Gecastreerd :
Waaks:
Goed met andere honden:
Goed met katten:
Goed met kleine kinderen:
Goed met vreemden:
Goed in de auto:
Kan alleen thuis zijn:
Kan aan de lijn:

Door Anja Kouwenberg

Max
reu
X herder
zwart gestroomd
07-03-2009
groot
ja
ja
ja
nee
onbekend
ja
ja
nee
ja

Deze prachtige hond wil héél graag naar een
nieuw baasje toe! Het is een jonge herder die
een goede leider nodig heeft. De vorige baasjes van Max hadden niet veel tijd voor hem
en daarom is hij in ons Dierentehuis terecht
gekomen. Max moet nog veel leren. Heeft
u veel tijd om met Max aan de slag te gaan
komt u dan snel langs. Hij wacht met smart
op uw komst! De persoon die hem komt halen
krijgt een echte vriend aan hem. l
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Opening educatiegebouw 20 april
Tien jaar nadat de bouwtekening van architect Willem Timmer werd goedgekeurd, is dan toch eindelijk gestart met de bouw van een educatiegebouw.
De opening staat gepland op woensdag 20 april.
Van 11 tot 12 uur worden de scholen uitgenodigd
en van half 2 tot half 3, is er een wat officiëler
gedeelte met een ludieke opening.
Daarna is het nieuwe theehuis nog open tot half
4. U bent van harte welkom ‘s morgens of ’s middags de opening bij te wonen.
Terras en binnenruimte
Vanaf Pasen is het voortaan ook op minder zonnige dagen mogelijk om op de Oosterhoeve een
kopje thee of koffie te nuttigen Oosterhoeve heeft
nu een heuse binnenruimte, in plaats van slechts
een terras op mooie dagen, zoals tot nu toe het
geval was. Van maandag tot en met donderdag
kunt u om kwart voor 1 ook aanschuiven voor
verse soep, gemaakt op biologische basis.
Vrijwilligers gevraagd
Afgelopen winter hebben we moeite gehad de
bezetting zodanig rond te krijgen, maar we hopen

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

dat dit de komende tijd
beter zal gaan. We blijven
afhankelijk van vrijwilligers.
Vooral op de woensdagmiddagen of in schoolvakanties zoeken wij vrijwilligers. Mensen die, na een
inwerktijd, geheel zelfstandig de boerderij kunnen
bemannen zijn van harte welkom! Er is ook nog
plaats voor mensen die, via Persoonsgebonden
Budget of via een AWBZ-regeling, dagbesteding
zoeken op een beschermde werkplek.
Tante Jip
Oosterhoeve heeft een koe gekocht, “Tante Jip”
genaamd. Onze tante vertoeft nu nog bij haar
oude eigenaar, maar hopelijk is zij ten tijde van de
opening aanwezig op de boerderij . Naar verwachting zullen er dan ook al lammetjes rondlopen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar
de website: www.stichting-oosterhoeve.nl of naar
onderstaand telefoonnummer.
Openingstijden Oosterhoeve :
In ieder geval onder schooltijd en waar mogelijk
verlenging tot 4 uur (maandag t/m donderdag).
Op zondag van 12 tot 2 uur. De coördinator is te
bereiken op telefoonnummer 0623910121. l

Kinderdagverblijf ‘Het
Kleine Huis’ de beste
keus voor uw kleintje
Kinderdagverblijf ‘Het Kleine Huis’ is al bijna
11 jaar het adres voor dagopvang op kleinschalig niveau.
Eigenaar Marga Janssen heeft 11 jaar geleden het besluit genomen om als pedagogisch
medewerker zelf een eigen kinderdagverblijf
op te zetten. Met de hulp van vrienden is er
gebouwd aan een opvanglocatie volgens de
eisen van de Wet Kinderopvang. Het kinderdagverblijf biedt plaats aan maximaal 5 kinderen
per dag. Al vele jaren komen de kinderen en
ouders met plezier naar ‘Het Kleine Huis’.
Vorig jaar is het 10 jarig bestaan gevierd bij
Duinoord. Kwaliteit staat hoog in het vaandel
voor Marga en zij zet zich voor 200% in om
iedereen de mooiste 4 jaren van zijn of haar
leven te bezorgen. ‘Het Kleine Huis’ heeft als
uitgangspunten: Rust-Regelmaat-Reinheid en
veel persoonlijke aandacht voor ouder en kind.
Om vrijblijvend informatie te verkrijgen of een
afspraak met Marga Janssen te maken kunt
u bellen naar; 073-6149557 of mailen naar
dete32gh@kpnmail.nl.
Of kijk eens op: www.hetkleinehuis.nl.
‘Het Kleine Huis‘ is gevestigd in de
Roerstraat 13, 5215 BJ Den-Bosch l

Vrijwilligers
Oosterhof
Het verpleeghuis Oosterhof maakt deel uit van de
van Neynselgroep en biedt meer dan zorg alleen.
Het verpleeghuis biedt revalidatie, langdurige
somatische en psychogeriatrische zorg aan totaal
124 cliënten. Op de dagbehandeling van Oosterhof is ruimte voor 40 cliënten.
Oosterhof werkt al jarenlang met vrijwilligers.
Zij vervullen een uitermate belangrijke rol in
Oosterhof op de diverse afdelingen en bij diverse
activiteiten en zij worden ondersteund door de
activiteitenbegeleiders en overig personeel.
Er is een coördinator vrijwilligerswerk aangesteld
om de vraag naar vrijwilligerswerk en de aanmeldingen te stroomlijnen.
Er zijn verschillende vacatures die we graag willen
invullen met enthousiaste vrijwilligers.
Op Oosterhof is er 1x per maand een aaihonden
middag. Deze middag brengt veel vreugde bij de
bewoners. Voor de aaihonden middag zijn we op
zoek naar een vrijwilliger die dit mooie initiatief
kan ondersteunen.1x per maand op donderdagmiddag. Op de middag van ‘500 jaar muziek’
wordt er aandacht besteed aan verschillende
muzieksoorten die de klassieke muziek heeft
voortgebracht. Op de even weken van de dinsdagmiddag zijn we op zoek naar een vrijwilliger die
deze middag wil ondersteunen.
Overige vragen voor ondersteuning door
vrijwilligers zijn:
l Een orgel spelende vrijwilliger om een visueel
beperkte bewoner te begeleiden naar de kerk,
waar orgel gespeeld kan worden
l Een gitaar spelende vrijwilliger voor een
bewoner .
l Twee wandelvrijwilligers die graag samen
wandelen en tegelijk twee bewoners meenemen.
l Een vrijwilliger/ster die de vergeten smaken
en geuren bij de bewoners weer laat beleven.
Geïnteresseerden om onze groep vrijwilligers te
versterken, kunnen contact opnemen met:
Jacqueline Cornelissen, Coördinator
Vrijwilligerswerk Oosterhof
Verpleeghuis Oosterhof
Eemweg 114, 5215 HR ’s-Hertogenbosch
tel. 073 680 21 00 of 06-11434819
j.cornelissen@vanneynsel.nl l

Agenda Werkgroep Graafsewijk Noord
Activiteiten April:
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag

01 april
08 april
09 april
16 april
20 april
23 april
30 april

Kaarten
Kinderdisco
Doedag*
Paasknutselen*
Paasknutselen(volw)*
Oranjebal
Koninginnedag*

inschrijving vanaf 20.00 u
18.00 – 20.00 u
Aanvangstijd nog niet bekend
10.30 – 12.00 u
20.00 – 22.00 u
20.00 – 01.00 u
09.00 – 12.00 u

Activiteiten Mei
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag

06 mei
07 mei
13 mei
21 mei
27 t/m 29 mei

Kaarten
Moederdag knutselen*
Kinderdisco
Tafelvoetbaltoernooi*
Kamp*

inschrijving vanaf 20.00 u
10.30 – 12.00 u
18.30 – 20.00 u
20.00 – 24.00 u

Activiteiten Juni
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zondag

03 juni
10 juni
18 juni
24 juni
26 juni

Kaarten
Kinderdisco
Vaderdag knutselen*
Kinderplayback*
Familiedag*

inschrijving vanaf 20.00 u
18.30 – 20.00 u
10.30 – 12.00 u
20.00 – 22.30 u
11.00 – 18.00 u

* voor deze activiteiten dien je je vooraf op te geven bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17, tel: 073 – 614 40 70
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
5 t/m 9 jaar
4 t/m 7 jaar
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.
Oranjebal 2010
Op zaterdag 23 april organiseert Werkgroep Graafsewijk Noord voor de 19e keer het Oranjebal.
Een gezellige avond voor het hele gezin met een playbackwedstrijd voor volwassenen.
Wie neemt dit jaar de wisselbeker mee naar huis?
Voor deelname kunt u contact opnemen met Hans Kuijpers of Marcel van Houtum op tel: 073-6124768.
Kom gerust eens een kijkje nemen. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Programma Koninginnedag 2010
09.00 uur:
Reveille m.m.v. Harmonie Glorieux en CV “Genôten”
10.00 uur:
Spelletjesochtend
12.00 uur:
Prijsuitreiking
Wil je hieraan deelnemen, geef je dan op vóór 25 april bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17, Tel: 073-614 40 70
Kinderdansgroep Graafsewijk Noord
De kinderdansgroep heeft nog plaats voor kinderen die spelenderwijs willen dansen. Aan bod komen
diverse dansstijlen op bekende liedjes, aan eigen improvisatie wordt ook aandacht besteed.
Donderdagavond
van 18.00-19.00 uur 		
van 19.00-20.00 uur 		

MAANDAG
l Spaanse les van 10.30 uur – 12.00 uur
l Computercursus WINDOWS 7 DEEL 1 of 2
van 13.00-15.00 uur
l Kaarten maken 3-D en andere technieken
van 13.30 - 15.30 uur
l Schaken/dammen van 14.00 - 16.00 uur
l Tekenen/schilderen van
14.00 uur - 16.00 uur

		

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
09.30u
13.00u
14.00u
19.00u
20.00u

Computerles
Jazzballet
vrij kaarten
Computerles
jeugdorkest Glorieux
Harmonie Glorieux

09.15u
09.30u
09.30u
13.00u
13.00u
14.00u
18.00u
18.30u

Yoga Do-in
computerles
Weight Watchers
vrij kaarten
fysiotherapie Kiniton
computerles
Weight Watchers
Biljarten BSV

doende deelnemers!!!! Dus: meldt u aan!
DINSDAG
l Kantklossen van 10.00 -12.00 uur
l Bloemschikken van 14.00-16.00 uur. Deze
activiteit zit vol.
l Dansen van 14.00-16.30 uur
WOENSDAG
l Computercursus van 9.30 uur – 11.30 uur:
l Creatief met foto’s of digitale fotobewer		
king en diverse workshops

Donderdag
13.00u
13.30u
19.00u
19.30u
20.00u

vrij kaarten
de Bossche Jankers
Jazzballet
Bossche hengelvereniging
C.V. De Mexicanen

Vrijdag
09.00u
13.00u
19.00u
19.30u

yoga
vrij kaarten
Zumbales
percussieband Matakabra

Zaterdag

18.00u CV ’t Heuveltje

11.00u
11.30u
15.00u
19.00u

CV De Vrolijke Vagebonden
CV Veur Mekaor
CV De Piassen
de Jeugdbende

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

Losse Activiteiten De Stolp
Meezingmiddag
Op zondag 27 maart 2011 om 13:30uur (zaal open
12:45uur) is er in De Stolp een meezingmiddag.
Smartlappenkoor “de Bossche Jankers” nodigt u
uit om gezellig mee te komen zingen met smartlappen en levensliederen van toen en nu!!!
Gastkoren:
‘Ut ken wè leije’ uit Helvoirt
‘Goei Volluk’ uit Cuijk
TOEGANG GRATIS!!!!
Wijkcentrum “De Stolp” Rijnstraat 497
‘s-Hertogenbosch
Info: www.bosschejankers.nl

Op zondag 19 juni 2011 organiseert Wijkcentrum
De Stolp i.s.m. de BOERENKROONKAPEL een KAPELLENDAG met een BUITEN ROMMELMARKT
U kunt vanaf nu inschrijven. Een kraam kost E 25,U kunt uw kraam inrichten vanaf 08.00 uur.
Er mogen GEEN nieuwe artikelen worden verkocht.
ER MAG NIETS ACHTER BLIJVEN

Actieve -Ouderen Hintham /Den Bosch Oost
l Koersbal van14.30 – 16.30 uur bij vol		

19.00u Yoga Do-in
20.00u Boeren Kroonkapel
20.00u Improvisatiever. Zoetelieve

Zondag

Kapellendag
voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar

Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord Lucas van Leijdenstraat 27 5213 BB ‘s-Hertogenbosch
Heb je interesse kom dan langs voor een gratis proefles.
Voor meer informatie: 073-6144070 l

Activiteiten en Cursussen55+ in Sociaal
Cultureel Centrum De Biechten Vincent van
Goghlaan 1, 5246 GA Hintham. Tel: 6419072
Er is nog plaats!

Maandag

Woensdag

Vaste groepen van Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag
18.30u – 19.30u
Steps
Maandag
19.30u – 20.30u
Beatballet
Dinsdag
19.00u – 20.00u
Zumba
Woensdag
14.00u – 15.30u
Kinderknutselclub
Donderdag
18.00u – 19.00u
Kinderdansgroep
Donderdag
19.00u – 20.00u
Tienerdansgroep

Wanneer:
Groep 1 		
Groep 2 		

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp

DONDERDAG
l Handwerken, diverse technieken van
10.00 -12.00 uur
l Patchwork van 9.30-11.45
l Computercursus WINDOWS 7
DEEL 1 of 2 van 13.00-15.00 uur
l Bingo elke 1e, 2e, 3e donderdag van
14.00 -16.00 uur
VRIJDAG
l Mozaïek van 09.30-11.30 uur

Uw inschrijving is pas geldig als de kraamhuur is
overgemaakt op giro 7911821 van
Wijkcentrum De Stolp o.v.v. naam, adres, plaats en
telefoonnummer.
Wijkcentrum “De Stolp”
Rijnstraat 497, 5215 EJ ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6132289, Fax 073-6129678
Website www.wijkcentrumdestolp.come2me.nl
Info: destolp@home.nl
Uitwisselingsconcert Harmonie Glorieux en
’s-Hertogenbosch muziekkorps
Beide harmonieën hebben in 1995 voor het laatst
een gezamenlijk concert gegeven. Zij vonden het
dan ook de hoogste tijd om dit weer eens een keer
te herhalen. Dit concert zal plaatsvinden op zondag 17 april in wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat
497 te ’s-Hertogenbosch, aanvang 13.30 uur.
De entree is gratis.
Met veel genoegen nodigen zij u uit om hierbij
aanwezig te zijn en te genieten van het afwisselende en verrassende repertoire wat dan, onder
de bezielende leiding van de twee dirigenten Twan
Stekelenburg en Wim Minkels, ten gehore zal
worden gebracht. Graag ontmoeten we u zondagmiddag 17 april in De Stolp. l

DE STOLP: Rijnstraat 497 Tel: 073-6132289.
l Bingo elke 2e, 3e, 4e maandag van
14.00 -16.00 uur
Informatie en/of aanmelding:
Mevr. C. Breteau. Tel: 073-6147791
Aanmeldingen Computercursusen: 		
Mevr. G. van Daal. Tel: 073-6414587
BETALING cursussen/workshops: 		
Mevr. C. Breteau. Tel: 073-6147791
Let op publicaties in dagblad, radio, tv, wijkkrant, huis - aan - huis bladen en de website
van Divers: http://www.divers.nl l
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‘Jongeren moeten weten wat wij hen kunnen bieden’
Sinds 1 januari is er een nieuw
team van jongerenwerkers in
Oost. Dat betekent nieuwe
activiteiten, maar ook dat
jongeren nog steeds de kans
hebben hun eigen initiatieven te
ontplooien. Niet alleen jongeren
van buitenlandse afkomst, maar
zeker ook Nederlandse jongens en
meisjes. ‘Wij staan overal voor
open, maar de jongeren moeten
het zelf doen.’ Dat is de stelregel
van jongerenwerkers Sivo, Farna,
Ossama en Driss.
De jongerenwerkers werken hier niet fulltime.
Ze zijn alle vier ook in andere wijken actief. In
Oost houden zij zich vooral bezig met de
activiteiten voor diverse groepen jongeren van
12 tot 21 jaar.
Steeds jonger
De doelgroep van het jongerenwerk van Divers
verjongt. Nieuw zijn de activiteiten voor
kinderen uit groep 8 van de basisschool.
‘Kinderen vertonen op steeds jongere leeftijd
gedrag waar ze eigenlijk nog niet aan toe zijn,’
zegt Farna. Het jongerenwerk speelt daarop in.
Zo begeleidt Ossama een groep meisjes uit
groep 8. De meiden gaan eerst voetballen en
praten dan nog een uurtje na. Er is altijd een
thema, bijvoorbeeld loverboys of pesten, en het
is ook gewoon gezellig. Driss houdt een open
inloop voor de kinderen van groep 8. Bij de
inloop kunnen ze hun eigen vrijetijdsbesteding
kiezen. ‘Hier kunnen ze zichzelf zijn,’ zegt Driss.
‘Het gaat erom dat ik hen leer kennen en dat ze
bij me terecht kunnen als ze ergens mee zitten.’
De Stolp
Nieuw is ook dat een groep jongeren van 17
jaar en ouder op vrijdag bij elkaar komt in een

V.l.n.r. Driss, Sivo, Farna en Ossama.
ruimte in Wijkcentrum De Stolp. ‘Ze leren er
verantwoordelijkheid dragen,‘ vertelt Driss.
‘Twee jongeren krijgen de sleutel van de kast
met apparatuur, spelletjes en computers. Ik ben
er niet de hele avond bij, maar loop af en toe
binnen voor een babbeltje en om te zien hoe
het gaat. De jongeren zijn echt blij met deze
ruimte. Het gaat ook heel goed. Ze weten dat
ze het kunnen verpesten en dan weer de straat
op moeten, de kou in.’
Activiteiten
Er zijn nog meer activiteiten. Jongens van 15 tot
18 jaar voetballen op donderdagavond. Een
groep jongens van 12 tot 16 voetbalt op
woensdag en praat daarna over thema’s. ‘Bij

hen gaat het vooral om gedrag,’ vertelt Ossama.
‘Ze leren bijvoorbeeld dat schelden of negatief
over iemand praten niet kan. We brengen hen
sociale vaardigheden bij en proberen ook de
ouders zoveel mogelijk te betrekken bij wat we
doen.’ Farna begeleidt nog een huiswerkgroep
voor meiden van 15 tot 17 jaar. ‘Ik kijk wat ik
verder voor hen kan betekenen. We proberen
ook altijd oudere jongeren als vrijwilligers in te
zetten bij de jongere groepen. Daar leren ze
veel van.’
Alle jongeren
De jongerenwerkers zijn voortdurend op zoek
of er ook andere jongeren zijn met behoefte
aan begeleiding. Farna: ‘We letten steeds op
signalen van wat er speelt in
de wijk, zodat je niet met een
beperkte groep jongeren
bezig bent en anderen
buitensluit. Anderzijds is het
ook onzin dat je alle jongeren
van de straat zou moeten
halen. Iedereen is zelf jong
geweest en iedereen weet dat
jongeren graag bij elkaar zijn.
Zolang niemand er last van
heeft zou ik zeggen: lekker
laten hangen.’
Eigen groep
Opvallend is wel dat jongeren
in de puberteit bijna altijd
voor hun eigen groep kiezen.
‘Op de basisschool spelen ze
allemaal samen, maar
jongeren van 14 of 15 zijn op

zoek naar hun identiteit. Dan kruipen de
Nederlandse jongeren bij elkaar en ook de
jongeren met een Marokkaanse of andere
buitenlandse achtergrond. Ossama: ’Wij willen
ze wel bij elkaar brengen en ook samen laten
voetballen. Wij zijn er voor alle groepen
jongeren, buitenlandse en Nederlandse.’
Voldoening
De jongerenwerkers van Divers hebben contact
met alle andere partijen die zich met jongeren
bezig houden: straatcoaches, politie, gemeente,
buurtcomité’s, voetbaltrainers en scholen. Hun
belangrijkste doelen zijn de jongeren
begeleiden in de ontwikkeling van hun
talenten, hen zelfvertrouwen te geven en
zelfredzaamheid te leren. Farna: ‘Als je ziet dat
jongeren na verloop van tijd op eigen benen
staan en zich goed redden, geeft dat een grote
voldoening.’
Zelf doen
Zo ervaren Ossama en Driss dat ook. Zij zijn zelf
voorbeelden van jongeren die op straat hingen
en niet wisten wat ze wilden. Dankzij het
contact met de jongerenwerkers van Divers zijn
zij een opleiding gestart en zich gaan
ontwikkelen tot de jongerenwerkers die ze nu
zelf zijn. Driss: ‘Ik heb er veel profijt van gehad
dat Sivo toen al tegen me zei: ‘Ik help jullie bij
wat je wil, maar je moet het zelf doen. Zo gaat
het nu nog steeds. Wij regelen niets voor de
jongeren, maar we helpen hen wel bij elk
initiatief. We ondersteunen hen bij alles
waarmee ze te maken krijgen. Ze moeten
weten dat ze bij ons terecht kunnen.’

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

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