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Zumbaparty
voor kinderen
Souad Lakahal één van de 2 organisatoren
van buurten in beweging nodigt alle
kinderen uit Oost en Hintham uit voor een
grote Zumbaparty.
De basisscholen Jeroen Bosch en de Vlieger uit
Hintham en basisscholen Oberon, Aquamarijn,
de Driesprong, het Rondeel en de Kameleon
Graafseweg zijn hierover benaderd en Souad
laat daar de kinderen kennismaken met Zumba
door een demonstratieles te geven.
Op de dag van het park zullen de kinderen
onder leiding van Souad laten zien wat zij
geleerd hebben. Ook kinderen die niet op één
van die scholen zitten worden uitgenodigd om
mee te doen.
De party vindt plaats om 14.00 uur op het
terrein van de hockeyclub óf op het terrein van
de tennisclub. De precieze locatie wordt nog
bekendgemaakt. l
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Zondag 29 mei rondom de Oosterplas			

Kom in beweging
op de dag
van het park
Op zondag 29 mei bent u tussen 12.00 tot 16.00
uur van harte welkom bij de Oosterplas. Daar
is van alles te doen voor iedereen van jong tot
oud. Als u alles wilt zien kunt u het best een
rondje om de Oosterplas lopen. Op verschillende
plaatsen kunt u een deelnemerskaart ophalen.
Onderweg kunt u bij allerlei activiteiten een
stempeltje halen en bij inlevering van een volle
kaart ontvangt u een aardigheidje. De organisaties, verenigingen en personen die zich presenteren op deze dag van het park zijn vooral actief
op het gebied van sport en bewegen én natuur
en educatie. Ook een muzikale noot zal niet
ontbreken.
Het definitieve programma volgt nog, maar
hierbij alvast een voorproefje van wat u mag
verwachten op die dag:
Wladimirov fitness en wellness daagt u uit
voor een spinningles op muziek.
Zeilvereniging Oosterplas houdt open dag
Flik Flak hoopt aanwezig te zijn met een
activiteit voor de kleintjes.
Tennisvereniging Oosterplas presenteert zich
als vereniging en stelt ruimte beschikbaar voor
optreden muzikale groepen.
Hockeyclub Den Bosch nodigt u uit om
een kijkje te komen nemen op het hockeycomplex
(onder voorbehoud).
Bossche Reddingsbrigade met informatie
en reddingspel voor kinderen.
Gloria Maris Duikteam geeft een
demonstratie duiken.
Heijmans Excelsior Damvereniging wil graag
een partijtje met u dammen.
Go Club Den Bosch leert u meer over
dit boeiende bordspel.
Sermin van Boekhoven geeft samen met een
aantal vrouwen een yogademonstratie.
Onder leiding van Souad Lakahal:
zumbaparty voor kinderen van 7 basisscholen.
Fitnesschool Fitland zal op het strand
een dansles verzorgen.
Rick Wigman komt namens Divers met de
Move-on bus met activiteiten voor kinderen.
Arsen Podjan van ‘S-port Gemeente
’s-Hertogenbosch biedt sport voor jongeren aan.
Hengelsportvereniging De Grote Karper
geeft informatie.
Er zullen diverse muziekoptredens op de terrassen
van de tennisvereniging Oosterplas plaatsvinden door harmonie Sint Catrien, percussiegroep
en opstaporkest van de Koninklijke Harmonie,
Percussion Ensemble van de Heineken Fanfare en
de Orthense Harmonie. Bij zeilvereniging Oosterplas zullen optredens plaatsvinden door kleine
groepjes zoals o.a. het vrouwenkoor(tje) ‘de Muurbloempjes’ en duo ‘Krikke en Co’.
Wat kunt u nog meer aantreffen onderweg:
werkgroep de Eendenkooi
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie met educatieve voorlichting over natuur o.a. biodiversiteit,
waterdiertjes scheppen en bekijken

met een microscoop.
IVN ’s-Hertogenbosch met voorlichting over natuur,
quiz, wilgentenen vlechten.
Vogel- en natuurwacht.
Wijkwerkplaats nestkastjes timmeren voor kinderen
De Bossche Milieugroep.
Amateur Tuinders Vereniging De Oosterplas met
informatie en een rondleiding over het complex.
Buurttuin Graafsehof geeft informatie en
verzorgt workshops.
Duinboeren met promotie Duinboerproducten.
Tevens Rad van Fortuin.
De Kruidwis met informatie over kruiden,
kruidenthee en workshop.
Dassenwerkgroep.
WBE met informatie over flora- en faunabeheer
Vogelvereniging Wikatro showt diverse vogels.
K.S.V. Helpt Elkander (vogelvereniging).
Bijenvereniging Ambrosius ’s-Hertogenbosch met
informatie over bijen met demonstratiekast.
Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch met informatie en
eventueel een rondleiding.
Modelbotenclub Titanic.

met ballonnen, en springkussen. Verder is er een
tentoonstelling van oude tractoren. Ook kunt u
het nieuwe gebouw komen bewonderen en een
bakje koffie, thee of biologische soep bestellen.
En verder staan er verspreid over het terrein
standjes van:
Katholieke vereniging voor EHBO ‘s-Hertogenbosch
Marokkaans Buurtvadercomité Graafsewijk en
Aawijk,
GGD Hart voor Brabant,
Fotogroep AFC’68 met een foto-expositie,
Marie van Herpen met creatieve activiteit
Made in Zimbabwe; expositie van houten en stalen
beelden,
Afdeling sport gemeente met informatie over sport
voor 50+,
Lokale ruilkring informatie voor een duurzame
samenleving en minder consumptie,
Zonnebloem afdeling Oostelijke Zon met informatie
over de vereniging,
Transistiontown beweging van onderop waarin
mensen zelf de touwtjes in handen nemen om hun
omgeving te veranderen.
Er kunnen (tegen betaling) hennatattoos
aangebracht worden en er zullen onderweg
poffertjes, suikerspin en popcorn te koop zijn.
Ook kunt u op verschillende plaatsen
(tegen betaling) een consumptie nuttigen en zal
het strandpaviljoen open zijn.
Voor meer informatie en de meest recente
informatie zie ook de website van de
gemeente ‘s- Hertogenbosch dag van het park
of de website van buurten in beweging
www.wix.com/buurteninbeweging/oosterplas

Kinderboerderij Oosterhoeve is open en er zijn
activiteiten zoals ponyrijden, waterballen, clown

Bijna alle activiteiten zijn gratis. l

Volle bak bijeenkomst
inbraakpreventie
Hinthamerpark/Magnoliahof
Slecht hang- en sluitwerk, containers en zelfs
ladders onder open ramen, een fiets met de
voordeur- en autosleutel (!) erop, open deuren en
poorten. Het kwam allemaal fraai in beeld tijdens
de bijeenkomst over inbraakpreventie op dinsdag
19 april in De Biechten. De bewoners van het
Hinthamerpark en Magnoliahof zijn nette mensen.
Aardig en goedgelovig. Daar maken anderen graag
misbruik van.
Tjeu Cornet
De opkomst was boven verwachting. Vijftig tot
zestig bewoners luisterden en keken bij tijd en
wijle ademloos naar Evert Jansen van de stichting
Veiligheid en Preventie. Evert vertelde uit eigen
ervaring dat 80% van de al dan niet verslaafde
dieven snel en gemakkelijk aan geld wil komen.
Maar ook hoe je die gasten even gemakkelijk
buiten kunt houden.
Meldkamer
Die middag was Evert met een fototoestel door
de twee buurten getrokken. Om te voorkomen dat
de politie voor niets op meldingen zou reageren,
had de wijkagent de meldkamer gewaarschuwd:
‘Jongens, Evert is in het Hinthamerpark bezig.
Niets aan de hand.’ Verschillende bezoekers meld-
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Zorgboerderij de
Oosterhoeve
Wat bij velen misschien niet bekend is, is dat Oosterhoeve al sinds 2002 een zorgboerderij is. Dat
wil zeggen dat aan mensen tijdelijk of langdurig
een beschermde werkomgeving geboden wordt.
Betaling vindt plaats via persoonsgebonden budget of door een bijdrage vanuit de AWBZ. Op dit
moment werken er 8 mensen. Het doet hen goed.
Verschillende mensen die binnen zijn gekomen als
cliënt hebben inmiddels de verantwoordelijkheid
voor een bepaalde deeltaak, zoals materiaalbeheer of gastvrouw. Ook heeft een enkeling zelfs
een Bossche Baan aangeboden gekregen.

den ’s avonds dat ze Evert hadden zien rondspoken. Slechts één bewoner had daadwerkelijk de
politie gebeld. Met een goed signalement. En, oh
ja, hij meende de verdachte te herkennen van de
televisie.
Foto’s
Spannend was het filmpje waarop te zien was hoe
Evert - in de rol van de inbreker in het gelijknamige AVRO-programma - binnen vijf minuten een
hele woning overhoop haalde en er met de buit
vandoor ging. Ooit vond hij zo een pinpas mét
code. Hilariteit en verontwaardiging wisselden
elkaar af toen de foto’s werden vertoond, die hij ’s
middags in de buurten had gemaakt. ‘Jullie lachen
nu, maar dat vergaat je wel als je dadelijk thuis
dezelfde rommel aantreft als in het filmpje’.
Gratis advies
De presentatie van Evert Jansen was niet aan
dovemansoren gericht. Na het applaus spoedden
tientallen aanwezigen zich naar de stand van de
fa. Ruiterman om zich daar te laten adviseren over
inbraakwerend materiaal. Antoine van Pinxteren
bood aan bij iedereen die dat wil gratis de woning
te inspecteren en advies te geven over passende
maatregelen.

l Bij wijze van uitnodiging ontvingen alle
bewoners een flyer met de waarschuwing dat er in de
buurt foto’s zouden worden gemaakt van
inbraakvriendelijke situaties…

Geslaagd
Na afloop aan de bar gonsde het nog een tijdlang
na van de indrukken die iedereen had opgedaan.
Ondanks het mooie weer en een gemiste koorrepetitie was iedereen blij bij de bijeenkomst te zijn
geweest. Het was allemaal heel leerzaam en ook
nog eens aangenaam. Kortom: zeer geslaagd en
voor herhaling in andere buurten vatbaar.
De bijeenkomst over inbraakpreventie was een
initiatief van het buurtoverleg Hinthamerpark,
met steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch en
de politie Brabant-Noord, district Meierij. l

Paasmarkt
groot succes!

Een hostel op Oost
Slechts een handvol direct omwonenden van
de van Broeckhovenlaan en directe omgeving
bezocht de informatieavond van de gemeente
’s-Hertogenbosch op 26 april j.l. Onderwerp van
gesprek die avond was de komst van het hostel
aan de Broeckhovenlaan.

Het was een gezellige drukte op de zonovergoten Paasmarkt in de Rijnstraat en omgeving en
menig bezoeker gaf de indruk het enorm naar
zijn zin te hebben.

Met dit berichtje wil het Wijkplatform iedereen
bedanken die de afgelopen jaren hun deuren
Klachtenlijn Reinier van Arkel groep:

Seringenstraat en
Pater van den Elsenstraat
Als er klachten zijn over de voorzieningen van
Reinier van Arkelgroep aan de Seringenstraat
of de Pater vd Elsenstraat kunt u contact
opnemen met Mieke Thijssen tel 073 - 6901075
of 06 - 15262938. Eventueel kan de voicemail
worden ingesproken, zij belt dan zo snel mogelijk terug.
Klachten kunnen ook worden doorgegeven aan
de buurtcoördinator van de politie, Bas Lucius.
Er is periodiek contact tussen politie en Reinier
van Arkelgroep. Alle klachten worden behandeld en in gezamenlijkheid opgelost. l

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

Voor meer informatie Stichting Oosterhoeve
coördinator Anja Kouwenberg
telefoon 073 6127759 of 06 23910121 l

Denk mee, praat mee

Netty Vorstenbosch en Elly Pennings

Op de vele kramen lagen leuke spullen en er
was voor elk wat wils. Zanger Nico liet zich weer
goed horen, waardoor de mensen op hun balkonnetjes ook konden meegenieten. Ook Peter van
der Elst, die elk jaar van de partij is, liet zich van
zijn goede kant zien. Alles bij elkaar was het een
geslaagde dag. Voor het Wijkplatform Oost was
dit de laatste keer dat zij een dergelijke markt
organiseerde. Na 5 jaar lang een Kerstmarkt te
hebben georganiseerd, was er op 2e Paasdag als
afsluiter nog deze markt. Vanuit het Wijkplatform
is het altijd de bedoeling geweest dat dergelijke
markten over genomen zouden worden door onze
wijkbewoners. En dat is inmiddels gebeurd! Vanaf
dit jaar organiseert de Stolp haar eerste Kerstmarkt op 16, 17 en 18 december. Het Wijkplatform
wenst hen daar heel veel succes mee en hoopt dat
iedereen naar deze kerstmarkt gaat.

Het gaat om een kleinschalig project en dat betekent dat mensen die een beschermde werkplek
zoeken heel goed begeleid worden. Verrassend is
dat daardoor onverwachte kwaliteiten naar boven
komen. De begeleiding wordt gedaan door Anja
Kouwenberg die naast coördinator van de kinder/
zorgboerderij ook holistisch therapeut is. Behalve
dagbesteding kan Anja de cliënten, op verzoek,
ook verschillende vormen van therapie aanbieden.
Door haar manier van werken bouwt ze een goede
band op met de cliënten. Anja vindt dat begeleiding niet ophoudt na werktijd en als haar cliënten
het moeilijk hebben kunnen ze haar dag en nacht
telefonisch benaderen.

hebben geopend voor ons en onze wijkbewoners.
Dat waren er velen! Wijkcentrum De Oosthoek,
dat jammer genoeg gesloten is. Maar ook buurthuis Graafsewijk Noord deed mee. Zelfs Oosterhof
opende haar deuren en 2 maal werd de markt in
de Stolp gehouden. Het Wijkplatform bedankt
alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt,
want zonder hen zou er geen markt geweest zijn.
Ook zijn er woorden van dank voor Nico Damen
en Peter van der Elst, die de markten al die jaren
hebben opgevrolijkt met hun zang en muziek!
Wij hopen dan ook dat u met zijn allen de Kerstmarkt in de Stolp gaat bezoeken zodat wij deze
gezellige traditie voort kunnen zetten. Nogmaals
bedankt voor alles. l

Naast het verstrekken van informatie over de
planning, was een van de doelen die avond het
formeren van een beheergroep. Dit is een groep
bestaande uit bewoners, winkeliers, scholen, instellingen, wijkorganisaties, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en woningbouwvereniging. Deze
groep gaat onder leiding van een onafhankelijk
voorzitter afspraken maken over het omgevingsbeheer, zoals de leefbaarheid en veiligheid in de
wijk als het hostel in gebruik is. Dit wordt vastgelegd in een beheerplan; een plan met afspraken
waaraan alle betrokken partijen zich verbinden.
Een van de eerste activiteiten van de beheergroep
is het meepraten over de bouw van de hostel.
Wilt u meepraten en meedenken in de beheergroep
of op een andere manier vragen stellen of uw
mening kenbaar maken? Dat kan!
Neem dan contact op met de hostel- projectleider
via 073 – 615 9100 tussen 9.00 en 17.00 uur of
per email: hostel@s-hertogenbosch.nl l

Vraag van de wijkbewoner
Onlangs heb ik weer een brief gekregen van de woningbouwcorporatie met de mededeling dat per 01
juli mijn huur weer wordt verhoogd, kan dit zomaar?
Bezwaar tegen een huurverhoging
De hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand van een puntentelling (zie www.vrom.nl). Over
het algemeen mag de verhuurder elk jaar de huur één keer verhogen met een maximaal percentage,
meestal rond de 3 procent. De huisbaas of corporatie moet de verhoging minimaal twee maanden van
tevoren en schriftelijk kenbaar maken. De huurder heeft na het bekendmaken tot de invoerdatum de
tijd om bezwaar aan te tekenen.
Als u het niet eens bent met de verhoging, neem dan eerst contact op met de verhuurder om uw
klachten kenbaar te maken. U kunt ook een bezwaarschriftformulier aanvragen bij de Huurcommissie
(telefoon 0800-488 72 43). In principe mag u terwijl het bezwaar loopt, de oude huurprijs blijven
betalen.
Enkele redenen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging kunnen zijn:
l De huur wordt met meer dan het maximaal toegestane percentage verhoogd
l De huurverhoging is te laat aangekondigd
l Er is sprake van een all-in prijs. l

Samenwerking tussen huisartsenpraktijk Samen
Beter & Kring-apotheek Cleij

Veilig op vakantie
De eerste zonnestralen van het jaar hebben Den
Bosch bereikt en voor velen is dat het teken dat
de zomer en de vakanties er ook weer aankomen.
Nederlanders zijn altijd al een reislustig volk
geweest en nog steeds trekken wij er massaal
op uit om de wereld te verkennen. Bij het reizen
naar verre landen is een goede voorbereiding
belangrijk. Niet alleen wat betreft reispapieren,
kleding en vervoer, maar ook wat betreft de
gezondheid.
Tijdens het reizen is de kans op het krijgen van
infectieziekten en ongelukken helaas groter.
Wanneer u een (verre) reis gaat maken, hebt u een
grotere kans op een infectie. In het buitenland
komen namelijk diverse ziekteverwekkers voor die
in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Dit
komt doordat de hygiënische omstandigheden en
sanitaire voorzieningen in het buitenland vaak
slechter zijn. Infecties tijdens uw reis kunnen
veelal voorkomen worden door het nemen van de
juiste voorzorgsmaatregelen in combinatie met
één of meer vaccinaties. Risicogebieden voor infectieziekten liggen overigens niet alleen in (sub)
tropische landen zoals in Azië, Afrika of MiddenAmerka. Dichtbij op bijvoorbeeld drie uur vliegen
in Turkije, Egypte of Marokko, maar ook in enkele
Oost-Europese landen kunnen de hygiënische
omstandigheden slecht zijn en een bedreiging
vormen voor de gezondheid.

inademing van deze ‘besmette’ lucht kan bijvoorbeeld TBC opgelopen worden.
Kortom: tijdens een (verre) reis heeft u een grotere kans op het oplopen van een infectie. Het is
altijd verstandig dat u zich goed laat voorlichten
over de risico’s die een reis met zich mee kunnen
brengen en hoe u deze eventuele risico’s kunt
vermijden.
Besmetting met infectieziekten vindt vooral plaats
via de voeding, maar ook via bijvoorbeeld zwemwater. Door slechte hygiënische omstandigheden
kunnen water en voedsel besmet zijn met onder
andere buiktyfus-bacteriën en andere ziekteverwekkers. Drink daarom alleen betrouwbaar flessenwater, uit originele, verzegelde verpakking.
Pas op met dieren
Honden, maar ook vleermuizen, kunnen besmet
zijn met hondsdolheid. Een beet van deze besmette dieren kan hondsdolheid overbrengen op
mensen. Haal daarom nooit vreemde dieren aan.
Vliegen brengen veel ziekteverwekkers over op
voeding wat kan leiden tot darminfecties. Muggen
verspreiden in bepaalde gebieden een aantal ziekten zoals malaria en gele koorts. In deze gebieden
is het van belang muggensteken te voorkomen en
eventueel antimalaria-medicatie te gebruiken.
Een aantal besmettingen vindt niet plaats via voeding of dieren, maar via de ademwegen. Personen
verspreiden onder andere bij het hoesten of niezen
in speekseldruppeltjes de ziekteverwekkers. Door

Vaccinatie Mekka-gangers
Nederlanders die begin februari de jaarlijkse bedevaart naar Mekka in Saoedi-Arabië willen afleggen, moeten zich laten inenten tegen meningitis
(hersenvliesontsteking). De regering van SaoediArabië stelt de vaccinatie als voorwaarde voor het
verkrijgen van een visum.
Bescherming
Als u zich laat beschermen tegen deze infectieziekten, heeft u geen of veel minder kans om
tijdens en na uw reis ziek te worden.
De meeste reizigers hebben meer dan één inenting
nodig en de meeste inentingen hebben tijd nodig
om in te werken. Soms is een herhalingsprik nodig. Het is daarom voor iedereen die op reis gaat
van groot belang om tijdig (minimaal 6 weken
voor vertrek) hiervoor voorlichting te vragen.
Voorlichting op maat bij u in de buurt!
Voor voorlichting, preventie en vaccinatie op
maat, kunt u contact opnemen met Kring-apo-

theek Cleij of de huisartsenpraktijk Samen Beter.
Samen met u zal gekeken worden of het verstandig
is om eventuele vaccinaties te krijgen of medicijnen mee te nemen voor de reis. Ook kunt u bij ons
terecht voor uw reisapotheek en andere vragen ter
voorkoming van ziekten tijdens uw verblijf in het
buitenland.
Dus: gaat u binnenkort op vakantie? Vraag ons dan
om advies over eventuele vaccinaties, malariatabletten en andere tips voor uw reis!
Huisartsenpraktijk Samen Beter:
telefoon 073 – 613 07 65
Kring-apotheek Cleij: telefoon 073 – 613 74 58 l

Buurtzorg

Kring-apotheek Cleij blijft
in de Palmboomstraat, maar
de dienstapotheek verhuist.

Door Mieke Verberne
In de tuin bij de oude pastorie op de Graafseweg
prijkt sinds korte tijd een bord met ‘buurtzorg’. De
redactie van de wijkkrant kan enige nieuwsgierigheid niet ontzegd worden en wil maar wat graag
weten wat buurtzorg inhoudt. Jacomijn Sarbach
is werkzaam bij buurtzorg en kan ons dat haarfijn
uitleggen.
Thuiszorg
Buurtzorg is een professionele organisatie die
thuiszorg zo dicht mogelijk bij de cliënt wil brengen. Daarvoor worden zelfstandige teams samengesteld van maximaal twaalf personen. Zo’n team
bestaat uit hoogopgeleide (wijk)verpleegkundigen
en wijkziekenverzorgenden die alle voorkomende
werkzaamheden doen. Buurtzorg Nederland is
ontstaan uit onvrede over de grote thuiszorginstellingen die vaak te log en te bureaucratisch
zijn. Er zijn managers, relatiebeheerders, planners
in dienst die bezig zijn de hulp voor de cliënt te
stroomlijnen en opdracht geven tot hulpverlening.
Zij hebben niet of nauwelijks contact met diegenen
die de zorg verlenen en al helemaal niet met de
cliënt zelf. Er zijn te veel regels en men staat te ver
van de praktijk. Soms hebben cliënten meerdere
vormen van zorg nodig en dan kan het betekenen
dat er voor iedere deeltaak iemand anders in huis
komt. De één helpt met douchen, een tweede komt
een steunkous aandoen, een derde komt voor een
wondverzorging. Vervelend en verwarrend voor
zowel de cliënt als voor de zorgverlener.
Kleinschalig
Jos de Blok, directeur van buurtzorg Nederland,
die daar als wijkverpleegkundige en manager zelf
tegenaan liep bedacht dat het anders moet kunnen,
kleinschaliger, overzichtelijker, cliëntvriendelijker.
Weer terug naar de Wijkzuster de spil in de wijk.
En hij bedacht dit concept dat inmiddels al op vele
plaatsen in Nederland navolging heeft gekregen.
Jacomijn werkte al jaren als wijkverpleegkundige.
Ook zij liep steeds meer tegen dezelfde zaken aan
en dat ging haar steeds meer tegenstaan. Ze verloor het plezier in het werk. In 2009 werd in Den
Bosch West - Binnenstad en Zuid met buurtzorg
gestart en Jacomijn besloot de sprong te wagen
en over te stappen op deze kleinschalige vorm van
zorgverlening. Het bleek een verademing. “Ik heb
weer het gevoel dat ik wijkverpleegkundige ben.
Dat gevoel was weg”.
Het verschil met haar vorige baan is groot. Een
team van buurtzorg regelt alles zelf. Niemand
		

Ilse Brouwers en Joost van
Roosmalen, apothekers

heeft een leidinggevende functie. Iedereen zet haar
eigen kwaliteit in. De een is goed in een rooster
maken, de ander notuleert, een derde is een kei op
de computer. Als er een aanvraag voor zorg komt
van huisarts, familie of een zorginstelling bekijkt
het team wie het huisbezoek doet.Dit bezoek wordt
binnen 2 dagen na de aanvraag afgelegd om de
zorgvraag vast te stellen en een indicatie te regelen. Iemand van het team wordt de persoonlijke
begeleider die verantwoordelijk is voor de cliënt.
Zij doet alles, helpen met douchen, injecties,
wondverzorging, steunkous aantrekken (uitgezonderd huishoudelijk werk. Jacomijn “Bij buurtzorg
staat de Cliënt centraal en is de organisatie ondersteunend aan het zelfsturende team”.
Team BZO
Den Bosch West-Binnenstad-Zuid liep goed en ze
groeide uit hun jasje van maximaal 12 personeelsleden. Er bleek voldoende ruimte voor een tweede
team. De filosofie is dat een team zich vestigt op
de plek waar de zorgvraag is. Het tweede team richt
zich op het gebied Binnenstad-Zuid-Oost en zetelt
sinds 1 april in de oude Pastorie op de Graafseweg.
Tijdwinst
Buurtzorg heeft een eigen web waarin alles (beveiligd) gebeurd, het registreren van de cliënten, het
opslaan van gegevens. Verder is het een vraagbaak
voor het personeel waarin buurtzorgmedewerkers landelijk elkaar met woord en daad kunnen
ondersteunen. Niet ieder team hoeft zelf het wiel
uit te vinden. Er worden belangrijke artikelen
geplaatst en er worden allerlei discussies over deze
onderwerpen gevoerd. Buurtzorgers uit het hele
land kunnen elkaar op die manier snel adviseren en
informeren. Dat scheelt enorm veel in tijd. Doordat
het web een heel goed doordacht systeem heeft
waar tijdregistratie en salaris gekoppeld worden
bespaart dit ook veel administratieve rompslomp.
Regelmatig zijn er landelijk bijeenkomsten voor

scholing en informatie en ieder teamlid kan zelf
bepalen of zij daar naar toegaat.Bij Buurtzorg team
BZO Binnenstad Zuid Oost werken op dit moment
10 mensen met een contract. Tot op heden kunnen
ze de zorgvraag goed aan maar het team kan nog
uitbreiden tot 12 mensen. Jacomijn heeft de redactie van de wijkkrant duidelijk kunnen maken wat
Buurtzorg is en u als lezer ongetwijfeld ook.
Ze verontschuldigt zich voor het feit dat zij het
woord voert en daarom haar naam genoemd wordt
terwijl het gaat om een heel team.
De officiële opening van Buurtzorg BZO vindt plaats
op 26 mei om 14.30 uur en wijkbewoners zijn ook
welkom. Wilt u meer weten over Buurtzorg of heeft
u een zorgvraag dan kunt u bellen
naar 06 10449000 l

U heeft het vast niet
gemist: begin mei is het
nieuwe ziekenhuis open
gegaan. De locatie Carolus
en het GZG zijn gesloten,
en aan de rand van de stad is een groot nieuw
ziekenhuis gebouwd. De afgelopen jaren was
de Dienst apotheek ‘s-Hertogenbosch gevestigd
in het pand van Kring-apotheek Cleij. Met
de komst van het nieuwe ziekenhuis gaat dit
veranderen. De dienstapotheek verhuist per
9 mei mee naar het nieuwe ziekenhuis, maar
Kring-apotheek Cleij blijft gewoon zitten in de
Palmboomstraat. Dus als u een recept heeft,
bent u nog steeds van harte welkom bij Kringapotheek Cleij aan de Palmboomstraat 129. Wij
zijn geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.00.
Op vrijdag zijn we zelfs open tot 20.00 uur!
Buiten deze openingstijden moet u voortaan
naar de Dienstapotheek ‘s-Hertogenbosch die
in het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis zit.
Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd
even bellen (073 – 613 74 58)! l

Advertentie

JOHN’S HAIRSTYLING
DAMES EN HERENKAPSALON
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

Openingstijden
Dinsdag-Donderdag
Vrijdag 			
Zaterdag 		

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

www.johnshairstyling.nl
Pieter Breughelstraat 8 ‘s-Hertogenbosch Telefoon 073 614 03 33
Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’
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Woensdag de 20e april was de dag dat het nieuwe
educatieve centrum bij zorg- en kinderboerderij
Oosterhoeve officieel geopend werd. Een mooie
zonnige dag voor iedereen maar vooral voor Anja
Kouwenberg, coördinator van kinder/zorgboerderij Oosterhoeve en de drijvende kracht achter dit
hele gebeuren. Een langgekoesterde wens kwam
hiermee in vervulling.
Plannen
Al in het jaar 2000 waren er plannen om bij de
Oosterhoeve een educatief centrum te plaatsen.
Architect Willem Timmer, die als buurtbewoner
betrokken was bij de Oosterhoeve, ontwierp een
centrum op papier. Er was een sponsor gevonden
en Oosterhoeve vroeg een vergunning aan. Maar
toen kwam er een kink in de kabel. De gemeente
wilde de grond annexeren, er moest een weg komen
en er waren zelfs plannen om de kinderboerderij op
te doeken. De buurt zag dat echter niet zo zitten en
kwam in actie tegen die plannen. Die strijd duurde
4 jaar en uiteindelijk besloot de gemeente de plannen zo te wijzigen dat Oosterhoeve kon blijven. Dit
werd bekrachtigd door een grondovereenkomst voor
20 jaar. De sponsor was inmiddels afgehaakt en de
plannen voor een gebouw werden voorlopig in de
ijskast gezet.
Doorgaan
Maar enige jaren geleden begon het weer te kriebelen bij Anja en ging zij opnieuw in overleg met
allerlei instanties en op zoek naar sponsors om alsnog een educatief centrum voor elkaar te krijgen.
Het tij zat nu meer mee. De gemeente vond het
belangrijk dat er ruimte kwam voor natuureducatie
en zij kwamen met geld over de brug. Door een
donatie vanuit het (inmiddels opgeheven) Stichting
de Patio en door op allerlei manier geld bij elkaar
te sprokkelen was er uiteindelijk voldoende budget
om een gebouw te plaatsen. De tekening van Willem Timmer kwam weer boven tafel. Deze moest

Opening educatief
centrum Oosterhoeve

Voorstelling
Als verrassing kregen de aanwezigen een voorstelling in de buitenlicht te zien van Maikel van den
Berg. Maikel is zelf gehandicapt en hij wist daar
op een luchtige, humoristische manier de spot mee
te drijven. Met de hilarische manier waarop hij
vertelde over deelname aan de Paralympics kreeg
hij alle lachers op zijn hand.

wel aangepast worden omdat het oorspronkelijke
ontwerp toch te duur bleek. De al eerder verleende
vergunning werd gecontinueerd en zo kon vele
jaren later toch nog gestart worden met de bouw
van het centrum.
Kosten
Het bedrag waarover Oosterhoeve kon beschikken
was geen vetpot. Maar gelukkig werd de Stichting
Bouwopleidingen bereid gevonden de bouw voor
hun rekening te nemen, en stelden de verschillende
bouwbedrijven Olympa, Climax installatiebureau,
Van der Steen Berlicum en Van Mackelenbergh zich
heel schappelijk op. Verder zorgden de leerlingen
van de groenschool voor het betegelen en regelden

Opvoeden? U staat er niet alleen voor!
Een gezin draaiende houden en kinderen opvoeden, er bestaat geen opleiding voor. Als ouder
doet u wat u kunt. In de meeste gevallen komt u
er zelf wel uit. Soms lukt dat niet. Door bijvoorbeeld spanningen, geldgebrek, opvoedingsvragen,
echtscheiding og lastige pubers lopen problemen
soms hoog op. Zeker als u niemand heeft om op
terug te vallen. Humanitas Doorstart springt dan
graag bij.
Doorstart werkt met getrainde vrijwilligers die zelf
ervaring hebben met opgroeiende kinderen. De
vrijwilliger geeft u én uw kind(eren) een steuntje
in de rug en haalt zo de druk van de ketel en helpt
u weer op weg. Op een ongedwongen manier helpt
de vrijwilliger u om tot oplossingen te komen en
beter met allerlei situaties om te gaan.
Voor wie is doorstart?
Doorstart is er voor gezinnen met minimaal één
kind in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar. Deelname
aan Doorstart is kosteloos en de ondersteuning
mag enkele maanden tot zo’n anderhalf jaar
duren.
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ken door een draad door te knippen. Vrijwilligers,
cliënten en stagiaires van de Oosterhoeve deden
ook hun best en ze werden door Anja nogmaals hartelijk bedankt voor hun tomeloze inzet, zeker in de
laatste weken. Met de laatste knip werd het gebouw
vrijgegeven voor bezichtiging.

Nu hulp nodig in uw gezin?
Doorstart kan direct starten!
De vrijwilliger van doorstart komt graag één keer
per week bij u thuis om u een handje te helpen
bij het opvoeden en met u mee te denken als u
ergens mee zit. De vrijwilliger van Doorstart is er
helemaal voor u en de kinderen. Zie het als een
maatje in moeilijke tijden. Iemand die een luisterend oor biedt, tips geeft en u wijst op andere
diensten, voorzieningen en regelingen. Maar die
bijvoorbeeld ook gaat voetballen met uw zoontje
of uw dochter helpt bij de voorbereidingen van
een spreekbeurt.

Vragen, informatie of aanmelden?
Hannie Bankers, coördinator Humanitas doorstart
’s-Hertogenbosch Tel.nr: 06-83232335
E-mail: doorstart.db@humanitas.nl
Website: www.humanitasdoorstart.nl l
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burgemeester Rombouts en wethouder Bart Eigeman persoonlijk dat de kosten lager uitvielen.
Opening
Er was veel belangstelling voor de opening op die
mooie warme dag. ’s Morgens kwamen schoolkinderen van de Driestroom, Aquamarijn en de Oberon
en kinderen van kinderdagverblijf het Zonnelicht.
Buurtbewoner Wil van Bavel had een speciaal liedje
geschreven voor deze opening en dit bracht hij
samen met de kinderen ten gehore. Alle kinderen
kregen daarna wat lekkers te eten en te drinken en
een klein kadootje, beschikbaar gesteld door diverse sponsors. Voor ’s middags had Anja iedereen
uitgenodigd die op wat voor manier dan ook betrokken is geweest bij de realisering van dit gebouw:
vrijwilligers, wijkbewoners, donateurs, ambtenaren.
De opening vond op een ludieke manier plaats. De
ingang was versperd door meer dan 40 draadjes die
gespannen waren over de gehele breedte. De aanwezigen werden uitgenodigd om draad voor draad
door te knippen. Onder de aanwezigen waren o.a.
Piet van de Hoef, Henk Verschuur (wijkbeheer) en
Jan van Asten van Bor (beheer openbare ruimte),
Piet Sleegers en Harrie van Heeswijk van de Bouwschool, architect Willem Timmer en diverse leraren
die bij het proces betrokken waren. En natuurlijk de
jongens die met enthousiasme gebouwd hebben.
Zonder anderen tekort te willen noemde Anja deze
mensen als erg belangrijk voor het hele proces.
En niet te vergeten Rinaldo die via de Weenergroep
gedetacheerd is naar Oosterhoeve en zich daar dag
en nacht voor inzet. Zijn dochtertje Nadia van 3
jaar mocht op de rug van de pony Sam (met 29 jaar
het oudste dier op de boerderij) de schaar brengen,
begeleid door Volkert van 12, zoon van Anja. Deze
eer was voor hen weggelegd omdat zowel Nadia als
Volkert vanaf hun geboorte heel erg vaak op het
park te vinden zijn. Eregast was verder Theo Kraan
die van 1980 tot 1999 beheerder was van Oosterhoeve. Het deed hem zichtbaar genoegen dat hij
ook gevraagd was de weg naar de ingang vrij te ma-

Toekomst
Ook al is het gebouw nu officieel geopend, het is
nog lang niet klaar. Er moet nog een kookeiland komen en verschillende ruimtes moeten nog betegeld
worden. Daarnaast is er nog veel nodig: lampen,
serviesgoed en kantoorinrichting. Ook de tuin om
het gebouw heen moet nog aangelegd worden.
Anja’s missie is dus nog niet klaar. Zij hoopt nieuwe
sponsors te vinden en met behulp van vrijwilligers
het werk af te maken. Iedereen is welkom.Maar voor
nu; het educatief centrum staat er, kom maar eens
kijken, de koffie staat klaar.
Voor meer informatie Stichting Oosterhoeve coördinator Anja Kouwenberg telefoon 073 6127759 of 06
23910121 l

Culturele diversiteit
op Het Rondeel
Team Het Rondeel
In de week voor Pasen was er op Het Rondeel
een projectweek met als thema Culturele
diversiteit. In iedere groep kwam een cultuur
of land aan bod.
In de groepen 1/2 is de afgelopen 3 weken
gewerkt over het land China. De groepen 3 hebben in deze week een voorstelling geoefend die
ze hebben opgevoerd voor de groepen 1/2.
De voorstelling ging over Egypte. De kinderen
uit groep 3 vonden het wel spannend om voor
de kleuters op te treden. Met hulp van een
toneelgroep uit Amsterdam is het heel goed
gegaan. De kinderen waren erg trots op het
resultaat! De groepen 4 t/m 8 hebben de hele
week workshops gehad vanuit de Muzerije.
Vilten en schilderen in groep 4, schilderen en
tekenen in groep 5, huizen maken in groep 6
en 7 en in groep 8 werd een film gemaakt over
de hobby’s van de leerlingen. Veel gehoorde
uitspraken deze week: ‘We hoeven helemaal niet
te werken’. ‘Zoiets leuks hebben we nog nooit
gedaan’. ‘Ik heb geleerd hoe je moet vilten’. In
iedere groep is er hard gewerkt aan de diverse
kunstwerken. Dit resulteerde in een mooie expositie voor kinderen en ouders op donderdag.
Er is aandachtig en bewonderend gekeken naar
alles wat er gemaakt was.
We kunnen terug kijken op een geslaagde week. l

Beloning voor vrijwilligers uit Oost

De Zonnebloem
‘Oostelijke Zon “
Ans v/d Leeuw
Het is weer voorjaar, alles staat in bloei en
de dagen worden langer. De zon wordt al lekker warm dus genieten maar.
De jaarlijkse boottocht vanuit Engelen op 11
april was prachtig. Wij voeren over de Maas
en het was heerlijk weer. De bootgasten konden fijn op het dek zitten. Er waren ongeveer
25 gasten van onze afdeling. En het was een
gezellige dag.

l Theo Leermans
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze maatschappij.
Zij verrichten werkzaamheden die anders zouden
blijven liggen, ze bieden een helpende hand, een
luisterend oor.
Vele vrijwilligers doen hun werk onopvallend, als
vanzelfsprekend. Waardering is er wel maar wordt
niet altijd uitgesproken. Maar één keer per jaar
worden een aantal van deze mensen voor het voetlicht gebracht en beloont de koningin hen met een
onderscheiding. Het gaat niet om mensen die af en
toe eens een klusje doen maar om vrijwilligers die
zich jarenlang belangeloos inzetten voor de ander.
Ook dit jaar kreeg burgemeester Rombouts de
opdracht een aantal Bosschenaren dit felbegeerde
lintje uit te reiken en hen te benoemen tot lid in de
Orde van Oranje Nassau. Drie van hen komen uit de
wijk Oost. De redactie van de wijkkrant feliciteert
Annie Delmee, Riet Uijtendaal-van Rooijen en Theo
Leermans met hun koninklijke onderscheiding. Want
dat ze het verdiend hebben moge duidelijk zijn.
Leest u zelf!
Theo Leermans
Theo (67) is een vrijwilliger in hart en nieren en hij
begon daar al heel vroeg mee. Op 16-jarige leeftijd
startte hij met activiteiten voor de jeugd in een
parochiezaaltje van de HH Harten. Daarna vervulde
hij allerlei functies bij voetbalclub OVH, van trainer
tot secretaris. Hij startte een bouwspeelplaats en

l Toneelgroep zoekt op ludieke wijze medespelers
tijdens Paasmarkt.

Start nieuwe
toneelgroep
Trefpunt Oost
Het Trefpunt Oost is al jaren de plek voor mensen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Bewoners uit Oost kunnen er terecht voor een
bakje koffie en thee, maar ook voor deelname aan
verschillende recreatieve activiteiten zoals handvaardigheid, bingo, schilderen en nog veel meer
leuke activiteiten. Vanaf dinsdag 19 april kunnen
bewoners wekelijks van 13:00-15:30 uur meedoen
aan toneelspel, want het Trefpunt Oost start een
nieuwe toneelgroep! Aan de hand van uw eigen
ervaringen, (levens)verhalen en talent maken we
een collage van sketches, liedjes, muziek en dans.
Heeft u interesse om deel te nemen aan de toneelgroep van het Trefpunt Oost? Meldt u zich dan
vandaag nog aan. Dit kan telefonisch door het
volgende telefoonnummer te bellen: 06-46768117
of stuur een e-mail naar Karien Leermakers:
k.leermakers@rvagroep.nl
Openingstijden Trefpunt Oost
Maandag		
09.00 – 16.00 uur
Dinsdag		
13.00 – 15.30 uur
		
(Alleen toneelgroep)
Woensdag
09.00 – 16.00 uur
Donderdag
09.00 – 16.00 uur l

		

l Riet Uijtendaal- van Rooijen

l Annie Delmeé

stond aan de wieg van buurthuis de Oosthoek. Theo
werd actief in het jongerenwerk en later voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Toen
Theo in de WAO terechtkwam zette hij met een aantal mensen de WAO-WSW Ook het Platform arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigden kwam door zijn
toedoen tot stand. Hij was actief in een werkgroep
van gezondheidscentrum Samen Beter, zat jaren in
het wijkplatform, deed mee met de houtbewerkersgroep. Het Astma Fonds en het Gehandicaptenplatform konden ook op hem rekenen. Hij werd (en is)
actief in de Cliëntenraad van de WWB, WSW. En hij
richtte Steunpunt Zelfhulp op, een organisatie waar
lotgenoten op elk gebied elkaar kunnen ontmoeten
en ondersteunen. En tussendoor bood en biedt hij
mensen de helpende hand, een luisterend oor.
Dit alles ( en nog veel meer) is volgens Joop Castelijn van Steunpunt Zelfhulp, die het initiatief voor
het lintje nam, meer dan voldoende om gedecoreerd te worden. ‘Op basis van wat Theo allemaal
gedaan heeft en nog doet zou hij wel 6 lintjes
mogen krijgen’ aldus diezelfde Joop.

er iets gebeuren met een van de zwemmers dan kan
Riet meteen reageren en hulp inroepen. Haar man
Cor vindt dat ze het lintje meer dan verdiend heeft.
Niet alleen vanwege het vele vrijwilligerswerk maar
ook voor de manier waarop zij zich terug geknokt
heeft na een ernstige ziekte. “Riet is door de
manier waarop ze de dingen aanpakt een voorbeeld
voor anderen, “aldus Cor. En dat verdient best wel
een lintje.

Riet Uijtendaal- van Rooijen
Riet (77) werd door haar man Cor voorgedragen
voor een lintje. Tot haar grote verbazing “want”
zegt ze, “ vrijwilligerswerk doe je vanuit je hart,
dat is toch geen verdienste”. Vroeger is Riet actief
geweest bij de de Zonnebloem waar ze meer dan
6 jaar lang mensen die ziek waren of om wat voor
reden dan ook niet gemakkelijk het huis uitkwamen
bezocht. Heel dankbaar werk. Daarna werd zij actief
bij het UVV in het Carolusziekenhuis. 10 jaar lang
begeleidde zij daar patiënten naar de artsen, bracht
post rond, gaf informatie en verrichtte hand-en
spandiensten ter ontlasting van het verplegend
personeel. In 1989 werd haar gevraagd of zij mee
kon helpen bij zwemactiviteiten tijdens het ‘bewegen voor ouderen’. Met veel plezier begeleidde zij
de mensen die watervrees hadden of die op latere
leeftijd de kunst van het zwemmen nog onder de
knie probeerden te krijgen. Het Brabantbad werd
gesloten maar Riet verkaste mee naar het Sportiom
en bleef daar ‘gewoon’ doorgaan met het begeleiden.Helaas was het lot haar niet gunstig gezind
en kreeg ze zelf lichamelijke beperkingen. Ze heeft
problemen met lopen en de ene helft van haar
lichaam laat haar wel eens in de steek. Met ijzeren
discipline heeft Riet maandenlang aan haar revalidatie gewerkt. Dat heeft uiteindelijk zijn vruchten
afgeworpen. En ondanks dat ze nog wel beperkingen heeft is ze weer teruggegaan naar het Sportiom
om weer als vrijwilliger aan de slag gegaan. Actief
helpen met zwemmen lukt niet meer maar ze kan
wel via een monitor de deelnemers aan het 50-pluszwemmen volgen. Door die monitor kunnen de
deelnemers in de gaten gehouden worden en mocht

Annie Delmeé
Op vrijdag 29 april werd ook mevrouw Delmeé
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau
en heeft de burgemeester haar de eremedaille
opgespeld als beloning voor haar vrijwilligerswerk
in de H.H. Hartenkerk. Het is klein begonnen. In
de H.H. Hartenkerk werd in de jaren negentig een
oproep aan de kerkgangers gedaan om zich in te
zetten voor een opknapbeurt van de pastorie en de
tuin rondom de kerk i.v.m. de ziekte van Pastoor
Ackermans. Vele handen maakten het karwei snel
af en uit deze contacten werd Annie door Pastoor
Kuypers gevraagd of zij als gastvrouw wilde komen
werken op vrijdagmorgen in de pastorie. Annie was
toen net met pensioen dus er was ruimte voor deze
activiteit. Ook vroeger heeft zij zich al ingezet voor
de parochie, vooral toen de kerk nog moest worden
gebouwd en er in de kantine van de N.C.I. (Nederlandse Confectie Industrie) kaartavonden werden
georganiseerd en ook de eerste jaren dat de kerk
bestond door het bezorgen van kleine envelopjes
bij de jarigen van de parochie met als doel om
tijdens die verjaardag een bijdrage te vragen voor
het jeugdwerk. Deze activiteiten bestaan al lang
niet meer. Maar naast het gastvrouw zijn kwamen er
al snel meer karweitjes bij. Met een groep van acht
dames kreeg de kerk een grote schoonmaakbeurt,
maar dat was éénmalig. Door de hoge leeftijden en
ziektes vielen snel dames af en nieuwe krachten
kwamen er niet. Op dit moment zorgt Annie Delmee
samen met Anny Brok voor het schoonhouden, de
verzorging en versiering van de kerk. Maar daarnaast zijn er nog andere werkzaamheden zoals
het poetsen van het koper dat tijdens de diensten
gebruikt wordt. Denk hierbij aan het kruis, kandelaars, het wierookvat en andere benodigdheden.
Daarnaast zorgt Annie periodiek voor de kerkwas en
bezorgt zij het parochieblad op haar fiets op meer
dan 200 adressen in Oost.
Dit parochieblad is onlangs nog van naam veranderd naar `Parochienieuws` door de fusie van de 9
parochies onder de naam: Parochie H. Maria en H.
Johannes Evangelist.
Annie doet dit werk nog steeds met veel plezier en
zij hoopt dit nog jaren vol te houden indien haar
gezondheid dit toelaat. Er is geen twijfel mogelijk
dat Annie dit lintje zeer zeker verdiend. l

Genoten hebben we ook met onze gasten
van de Paasviering op 19 april in de Wederkomstkerk aan de Rijnstraat. De tafels zagen
er feestelijk uit en er werd volop genoten van
een heerlijke koffietafel met alles wat daar bij
hoort. Er werd een mooi paasverhaal voorgelezen. Daarna werd er nog een lekker advocaatje met slagroom geserveerd. Onze sponsor
was deze keer de” Jumbo” uit Hintham, die
wij graag hartelijk willen bedanken. Dit jaar
waren er ook weer vrolijke paaspakketjes van
de “RIKI Stichting” waar onze gasten heel
blij mee waren. Ook RIKI Stichting: heel erg
bedankt! Wij kijken nu weer uit naar onze
picknick in augustus, en misschien zit er nog
een reisje in het vat, maar u krijgt daar altijd
bericht van.

Wilt u bezoek of contact van de Zonnebloem
bel ons tel:073-6146892.
De vrijwilligers van De Zonnebloem de Oostelijke Zon wensen u een mooie Zomer toe. l

Opa en Oma dag op
kinderdagverblijf
De Kruimel
Op donderdag 14 april hadden wij de opa- en
omadag op kinderdagverblijf De Kruimel. Op deze
dag mochten alle kinderen hun opa, oma, oppas,
buren of vrienden meenemen om te komen kijken
waar ze spelen. We hadden samen met de kinderen van tevoren cakejes gebakken voor iedereen
en de ruimte leuk aangekleed. Ook waren er door
de kinderen zelfgemaakte uitnodigingen gemaakt
om uit te delen aan de opa’s en oma’s.
Bij binnenkomst stond de koffie en de thee al
klaar en kon er op het gemak rond gekeken
worden. Na de koffie en het cakeje konden de kinderen lekker gaan spelen en mocht iedereen mee
doen. Helaas was er niet zo grote opkomst van de
genodigden. Maar desondanks was het wel heel
erg gezellig met alle mensen die er wel waren.
Team De Kruimel l
Advertentie

Koekjesbakken
Opbrengst voor de kinderafdeling Jeroen Bosch
Ziekenhuis. Begin april hebben kinderen en
ouders van Basisschool De Driestroom gevolg
gegeven aan het verzoek van de kinderafdeling
van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis om
zich in te zetten voor de sponsor actie koekjesbakken. De opbrengst hiervan zou ten goede
komen voor de aankoop van extra spulletjes
voor deze afdeling. Ouders en kinderen hebben
op school en thuis een hoeveelheid aan koekjes
gebakken die in twee uur tijd waren verkocht:
l Ouders, leraren en kinderen van BS De Driestroom
opbrengst 585 euro afgerond naar 600 euro
bakken 600 euro bij elkaar voor de kinderafdeling JBZ
die inmiddels is overgedragen aan de
kinderafdeling van het JBZ. l
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Fotografie, de passie van Arie van den Dungen
Door Mieke Verberne
Ook in deze wijkkrant besteden we weer aandacht aan een wijkbewoner met een bijzondere
hobby. Arie van den Dungen is bijna dagelijks
met ‘fotografie’ bezig, dus spreek je eigenlijk
niet meer van een hobby maar van een passie.
Voor de fervent wijkkrantlezer is Arie geen onbekende. Hij is de man die destijds begonnen is
met een wijkkrantje voor Oost en daar maar liefst
22 jaar actief mee bezig is geweest. Om van een
passie te spreken!. Hij besloot te stoppen toen
die wijkkrant ter ziele ging en ging op zoek naar
een nieuwe vrijetijdsbesteding. Dat werd iets heel
anders want hij werd voetbaltrainer voor de jeugd
bij BVV. Hij hield zich niet alleen bezig met het
trainen maar maakte ook het clubblad van BVV.
Na 10 jaar stopte hij bij de voetbalclub en ging
op zoek naar weer een nieuwe uitdaging. Hij had
een kleine digitale camera en daar begon hij foto’s
mee te maken. Voornamelijk van zijn kleinzoon
die tenniste bij Bastion Baselaar. Dat fotograferen
begon hij steeds leuker te vinden en hij besloot
zijn ‘territorium’ uit te breiden. Hij ging foto’s
maken van de natuur en omdat hij geïnteresseerd
is in de oude binnenstad legde hij de mooie plekjes vast zoals de Uilenburg, de haven, de kerken.
Toen hij van zijn zoon een mooiere grotere camera
kreeg ging hij zich nog breder oriënteren. Hij ging
naar alle thuiswedstrijden van FC Den Bosch maar
bezocht ook andere sportwedstrijden. En waar hij
naar toeging nam hij de camera mee. Hij besloot
zijn foto’s naar de lokale omroep Boschtion te
sturen en die werden geplaatst op tv. Dat vond

hij zo leuk dat hij zich aanmeldde als vrijwillige
fotograaf. Arie is altijd geïnteresseerd geweest in
wat er in de wijken gebeurt. Hij vond en vindt dat
er vaak weinig aandacht van de pers is voor activiteiten die op wijkniveau georganiseerd worden.
Daarom nam hij zich voor foto’s te maken van het
wijkgebeuren en dan met name van de wijk Oost
waar hij zelf woont.
Sindsdien is Arie voortdurend op pad als wijk-,
evenementen- en sportfotograaf. Hij gaat op zijn
fietsje overal naar toe en maakt zoveel mogelijk
foto’s. Thuis slaat hij deze foto’s op en dan begint
pas het echte werk. De foto’s worden stuk voor
stuk kritisch bekeken en als Arie tevreden is dan
pas publiceert hij de foto’s bij Boschtion. Daar
blijven ze dan een dag of 3 staan en dan vervangt

hij ze weer door nieuwe foto’s. Arie krijgt hele
leuke reacties en vooral de foto’s die in de wijk
worden gemaakt slaan aan. Mensen waarderen het
dat hun activiteit terug te zien is op Boschtion.
Op verzoek stuurt Arie de foto’s ook door. Arie
heeft gemerkt dat sinds de wijkfoto’s op het tv
scherm verschijnen er een veel breder publiek is
voor de Boschtion. Het team dat de foto’s verzorgt
bestaat uit 4 personen. Iedereen heeft zijn eigen
wijk en daarnaast zijn eigen voorkeur. Arie zegt
niet zoveel om kunst te geven maar sport is nog
steeds favoriet. Boschtion heeft een eigen agenda
waardoor hij steeds goed op de hoogte is van wat
er overal te doen is. Verder heeft hij inmiddels zijn
eigen netwerk en wordt hij vaak gevraagd ergens
foto’s te komen maken. Wat er op de Boschtion geplaatst wordt kan Arie zelf bepalen. Wat
begonnen is als een aardige bezigheid is inmiddels uitgegroeid tot een echte hobby. Voor het
fotograferen is hij veel buitenshuis maar om de
foto’s te selecteren zit hij soms urenlang binnen
achter de computer. Arie merkt wel dat hij steeds
kritischer wordt, zowel bij het maken van een foto
als bij het selecteren. Soms blijft er van een hele
serie foto’s maar een enkele over die zijn goedkeuring kan dragen.

Oranjebal
Op zaterdag 23 april vond het Oranjebal plaats
in Buurthuis Graafsewijk Noord.
De officiële puntentelling bracht de
volgende winnaars:
1e prijs : De Sjonnies 		
40 punten
1e prijs : Kiss			
40 punten
2e prijs : De Germa’s		
38 punten
3e prijs : Dolly Parton		
37 punten
Publieksprijs / Will Dekkers Trofee : Kiss l

l De Sjonnies

De hobby geeft Arie veel voldoening; hij ontmoet
veel mensen, hij bezoekt tenniswedstrijden,
voetbal, rugby, komt op allerlei plaatsen en krijgt
bovendien veel waardering voor zijn werk. Wat wil
je nog meer.
De foto’s worden gepubliceerd onder de
naam Arie Bonjour. l

l Kiss

Officiële opening seniorenopvang Dierentehuis
Op 3 april was het
dan eindelijk zover:
de Seniorenopvang
op Dierentehuis ‘sHertogenbosch werd
officieel geopend door
wethouder Van Bussel samen met onze oudste
bewoner, cockerspaniel Toby.
Allereerst werd de naam van het seniorenpaviljoen bekend gemaakt. De naam luidt ‘de oude
kwispelaar’. Daarna vertelde Loes van den Boogaard, hondenmanierencolumnist, wat de voordelen zijn van het hebben van een oude hond.
De opening van de opvang was uiteraard ook een
feest voor de seniorenhonden. Dus ook zij moesten hier op proosten. Discus Dierenspeciaalzaak
Molenkamp en hondenbier b.v. uit Zelhem wilde
ons graag steunen en heeft voor de gelegenheid
heerlijke flesjes Kwispelbier beschikbaar gesteld
voor alle seniorenhonden. Aangezien Kwispelbier
volgens Dierenspeciaalzaak Molenkamp ‘bier voor
je beste vriend!’ is, was dit zeer geschikt voor de
senioren, want wie zijn er nou betere vrienden dan
onze seniorenhonden?
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die RoomMates ons cadeau gedaan heeft. Samen
met de canvas doeken van de bewoners zagen de
kamers er daadwerkelijk huiselijk uit.
De directeur van de Hondenbescherming heeft
afgesloten met een bedankje aan iedereen die
het project mede mogelijk heeft maakt. Nel van
Wijngaarden van dierenschilderijen, heeft het
Dierentehuis een prachtig schilderij aangeboden
voor iedereen die zich voor ons Dierentehuis zo
hard inzet voor de honden. Tot slot wordt de DoggyRide Stroller, een fietskar voor honden, door ons
in dankbaarheid aanvaard.
Ook aan de innerlijke mens was gedacht, Restaurant Metropole uit ‘s-Hertogenbosch heeft de
catering vanwege hun 60-jarig bestaan aangeboden voor deze dag. Het zag er voortreffelijk uit en
de hapjes waren heerlijk. Het Dierentehuis en de
Hondenbescherming danken Restaurant Metropole
voor dit prachtige gebaar.
De genodigden van de opening hadden de kans
om een kijkje te nemen in de huiskamers van de
honden. Wat meteen opviel was de gezellige sfeer
die mede gecreëerd was door de decoratie stickers
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De seniorenopvang is een uniek project van de
Hondenbescherming om bejaarde honden een
prettige oude dag te bezorgen. Vanaf 2011 wordt
de seniorenopvang van de Hondenbescherming
samen met ons Dierentehuis verzorgd. De besluitvorming is in handen van de Hondenbescherming,
de verzorging is in handen van ons.
Wilt u een dier adopteren of op een andere manier
iets voor ons betekenen kom eens langs tijdens
onze openingstijden! Maandag t/m vrijdag 12.30
tot 16.00 uur en zaterdag 09.00 tot 12.00 uur. l

l De Germa’s

l Dolly Parton

Agenda Werkgroep Graafsewijk Noord
Activiteiten Juni
Vrijdag 		
Zaterdag		
Vrijdag 		
Zaterdag		
Vrijdag		

03 juni			
04 juni			
10 juni 			
18 juni			
24 juni			

Kaarten			
Tafelvoetbaltoernooi*
Kinderdisco		
Vaderdagknutselen*
Kinderplayback*		

Activiteiten Juli
Zondag		
03 juli			
Familiedag*		
* 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 			
Maandag
19.30u – 20.30u Beat Ballet		
Dinsdag 		
19.00u – 20.00u Zumba			
Woensdag
14.00u – 15.30u Kinderknutselclub		
Donderdag
18.00u – 19.00u Kinderdansgroep 		
Donderdag
19.00u – 20.00u Tienerdansgroep		
Meer Bewegen Voor Ouderen:
Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag
13.30u – 14.30u Gym		
Maandag
14.45u – 15.45u 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
Binnen de groepen zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het servicepunt Sport en Bewegen
073: 615 97 77 l

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

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
5 t/m 9 jaar
4 t/m 6 jaar
vanaf 7 jaar

Kinderplayback
Op vrijdag 24 juni organiseert Werkgroep
Graafsewijk Noord de jaarlijkse Kinderplaybackwedstrijd. Er zal deze avond weer gestreden worden in twee leeftijdscategorieën.
Wil jij ook meedoen geef je dan op voor 22 juni
a.s. bij: Anja Baudoin, Elzenstraat 17.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te
komen kijken. De playbackwedstrijd begint om
20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie over één van deze clubs
of activiteiten kunt u contact opnemen met de
vrijwilligers van Buurthuis Graafsewijk Noord
op tel: 073 – 612 47 68 (avonduren) of kom
gewoon eens een kijkje nemen. l

Woonlocatie Javastraat beleefde
gezellige vrijwilligersdag
Vrijdag 18 maart j.l. heeft het wooncentrum van
Humanitas DMH aan de Javastraat meegedaan aan
de landelijke vrijwilligersdag NLDoet. Doel van
deze dag is het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Door middel van het digitaal aanmelden van ‘klussen’ op de
Website van NLDoet was kenbaar gemaakt dat de
cliënten graag wat planten wilden kopen voor de
entree van het wooncentrum. Enkele anderen wilden graag de St. Jan bezoeken en koffie drinken in
de stad. Er werd door een grote groep vrijwilligers
gereageerd op deze oproep en het werd een hele
geslaagde dag. Deze werd afgesloten met groentesoep en vers gebakken pannenkoeken. Het was
een goede voorproef voor de Open Dag die op 22
mei zal worden gehouden. De locatie Javastraat
zet dan de deuren open voor de Buurtbewoners
om met hen in contact te komen. l

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp
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
09.30u
13.00u
14.00u
19.00u
20.00u

Computerles
Jazzballet
vrij kaarten
Computerles
jeugdorkest Glorieux
Harmonie Glorieux

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

Kindervakantieweek
Het Sluske

Voor meer informatie kunt contact opnemen met
Marie van Herpen, marie121@live.nl
of 06 – 10 47 90 48 l

De Kruimel is een wijkgericht kinderdagverblijf
die opvang voor kinderen in de leeftijd van tien
weken tot vier jaar in de ochtend opvang aanbied.
De ochtenden beginnen om 7.30 en eindigen om
13.00 uur. Daarnaast zijn er op de middagen de
peuterspeelzaal activiteiten waar kinderen van
twee en half tot vier jaar zich voorbereiden op de
basisschool. De maan- dins- donder- en vrijdagmiddagen beginnen om 13.00 uur en eindigen om
15.30 uur. Zowel op de ochtenden als op de
middagen is er nog plaats voor nieuwe kinderen.

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

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp

Het zat er eigenlijk niet in dit jaar om voor de
kinderen van Graafsewijk Zuid een kindervakantieweek te organiseren. Weinig tijd, weinig hulp,
weinig middelen. Maar Marie, die deze week al
jarenlang organiseert kon het niet over haar hart
verkrijgen ‘de kinderen in de steek te laten’ . Dus
zette zij alles op alles om deze week door te laten
gaan en is het haar toch weer gelukt.
Het Sluske biedt weer, als vanouds de kindervakantieweek aan van 15 tot 19 augustus. Volgens
Marie wordt het weer een week vol verrassingen.
Het programma is nog niet helemaal rond maar
zeker is dat de kinderen op 18 augustus naar de
Efteling gaan.

Aan alle ouders uit
de wijk Oost die kleine
kinderen hebben.

Donderdag

Zondag

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

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

Rommel-/Jaarmarkt
Werkgroep
Graafsewijk Noord
Op zondag 21 augustus opent Werkgroep
Graafsewijk Noord haar nieuwe seizoen traditioneel met een rommel-/jaarmarkt met 50
kramen op de speelplaatsen aan de Lucas van
Leijdenstraat met o.a.
Discotheek El Loco
Diverse artiesten
Carnavalsvereniging “De Eldorado’s”
Diverse uitvoeringen dansgroepen
Rad van Avontuur
Diverse attracties
De entree bedraagt E 1.00 vanaf 16 jaar.
De opbrengst komt geheel ten goede aan
het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in de
Graafsewijk Noord.
Datum		
: zondag 21 augustus 2011
Tijd		
: 11.00 – 17.00 uur
Plaats		
: speelplaatsen aan de
		
Lucas van Leijdenstraat l

Rommelmarkt
Buurtcomité Lingeplein
Buurtcomité Lingeplein organiseert op zondag
26 juni a.s. haar jaarlijkse rommelmarkt/Braderie op en rondom het Lingeplein.
Tijd 11.00 – 17.00 uur
Met diverse attracties en artiesten en een grandioze loterij.
Voor meer informatie of voor het huren van een
kraam zie website: www.lingeplein.nl. l

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u contact
opnemen met:
Agnes Kuipers 073-6106505/ 06-17888608 l
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Zondag 29 mei:

Kom in beweging op de Dag van het Park
Het is een mooie combinatie: Buurten in Beweging en de Dag van het
Park. Dit jaar vinden ze samen plaats aan de Oosterplas op zondag 29
mei. Het belooft een hele bijzondere dag te worden. Iedereen is van
harte welkom om te genieten van het park, de plas, de gezellige
activiteiten en niet te vergeten van elkaar!
Buurten in Beweging is vorig jaar voor het eerst
georganiseerd door Mieke Verberne en Souad
Lakahal. Zij zijn twee enthousiaste en actieve
wijkbewoners. ‘Wat ons bindt is ons enthousias
me om mensen in beweging te krijgen.’
Buurten in beweging
Samen bedachten Souad en Mieke de manifes
tatie Buurten in Beweging. De naam zegt al
waar het om gaat: dat de vele verschillende
buurten van de wijk met elkaar in contact
komen en ook onderling gezellig met elkaar
buurten. Ook gaat het om beweging, om sport
en activiteit. Dat is een hele mooie manier om
contact te maken met anderen, en het is ook
nog eens goed voor je. Vorig jaar deden veel
mensen en verenigingen mee aan Buurten in
Beweging. Mieke: ‘Ook al was niet alles een
succes, toch is er wel wat in beweging gezet.
Dat is zo leuk! We willen het zeker voortzetten.’

Dag van het Park
Tegelijkertijd was Antoinette Klarenbeek van
de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie
voor de Dag van het Park. ‘We hebben twee
jaar in het Zuiderpark gezeten, twee jaar in
het Westerpark en twee jaar in Maaspoort. Nu
was er een hele mooie reden om voor de
Oosterplas te kiezen. Het park is prachtig
opgeknapt. Het was wijkmanager Paul Hilgers
die voorstelde om er een combinatie van te
maken met Buurten in Beweging, de
ontmoetingsdag die Souad en Mieke hier zo
succesvol op de kaart hebben gezet.’
Samenwerking
Mieke en Souad zijn samen met Antoinette
druk bezig geweest met de organisatie van
deze dag. Mieke: ‘Ik hoop dat het gaat bruisen.
De gemeente verzorgt het deel natuur en
educatie, wij vooral de sport en het bewegen.

Souad Lakahal, Antoinette Klarenbeek en Mieke Verberne.
De samenwerking verloopt erg goed. We
overleggen en stemmen met elkaar af wie wat
doet. We zorgen ook samen voor de publiciteit.’
Antoinette: ‘Het mooie is dat we allebei heel
veel contacten hebben. Wij als gemeente
zorgen voor het vastleggen van zaken per mail
of per brief. Souad en Mieke leggen vooral de
persoonlijke contacten. Zij zijn heel goed in het
enthousiasmeren van mensen.’
Groen
Antoinette organiseert al zes jaar de Dag van
het Park. ‘Mijn ervaring is dat heel veel
bezoekers op zo’n dag zeggen: ik wist helemaal
niet dat hier zo’n mooi park was! Het is heel
leuk dat bewoners op deze manier ervaren hoe
mooi groen hun eigen stad is.’ De gemeente wil
dan ook dat zoveel mogelijk mensen dit jaar
komen genieten van de Oosterplas met het
prachtige strandbad en het vele groen. ‘Op deze
dag is echt iedereen van harte welkom. Er zijn
heel veel leuke activiteiten die zoveel mogelijk
gratis zijn. Bijzonder is dat alle clubs en
verenigingen rond de Oosterplas zichzelf
presenteren. Ook zijn er veel mooie groene
activiteiten te doen.’

Altijd goed toeven aan de Oosterplas.

Inspiratie
Mieke en Souad hebben gezien hoe goed de
organisatie van Buurten in Beweging heeft

gewerkt voor allerlei contacten en heel veel
inspiratie voor mensen uit de wijk. ‘Alle clubs
en verenigingen stellen zich open voor
nieuwe contacten. Een mooi voorbeeld is dat
zowel de hockey als de tennisclub Souad de
gelegenheid geven een groep allochtone
vrouwen te laten kennismaken met hockey en
tennis. Een ander voorbeeld is een Turkse
mevrouw die dit jaar met een groepje komt
laten zien wat je met yoga kunt doen. En
helemaal top wordt de grote zumbaparty
voor kinderen. Daarvoor zijn de kinderen van
de zeven basisscholen rond de Oosterplas
uitgenodigd.’
Gewoon komen
Antoinette: ‘Natuurlijk is er ook muziek. Bij de
tennisvereniging spelen harmonieorkesten en
er is muziek bij de zeilvereniging. We
stimuleren dat de mensen echt een rondje
Oosterplas maken en overal gaan kijken. Voor
de kinderen is er een huifkar en een treintje
voor een gratis rondje Oosterplas. Voor
iedereen geldt: gewoon komen en meedoen!
Iedereen is welkom aan de Oosterplas op
zondag 29 mei tussen 12.00 en 16.00 uur.
Géén entree.

Biodiversiteit in je eigen tuin of op je balkon

GRATIS plantenpakket!
We hebben een pakket samengesteld met
planten voor tuin of balkon die uw directe
omgeving aantrekkelijk maken voor
vlinders. Dit pakket is gratis af te halen.
Lever de bon in op zondag 29 mei van
12.00 uur tot 16. 00 uur bij de stands van
De Bossche Milieugroep, IVN Vogel en
Natuurwacht ’sHertogenbosch e.o. of de
gemeente ’sHertogenbosch.

BON VOOR GRATIS PLANTENPAKKET
BIODIVERSITEIT IN JE EIGEN TUIN

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@shertogenbosch.nl.

Voorwaarden:
 per persoon maximaal één pakket
 alleen op vertoon van deze bon
 kom op tijd: op = op! (van 12.00 uur tot 16.00 uur)  alleen geldig op zondag 29 mei 2011

Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’sHertogenbosch.



Biodiversiteit ofwel variatie in plant en
diersoorten is belangrijk voor het even
wicht in de natuur. De gemeente wil de
biodiversiteit in de stad graag helpen en
heeft een actieplan ontwikkeld. Je kunt er
zelf ook veel aan doen. Bijvoorbeeld
nestkastjes plaatsen, kiezen voor inheemse
struiken of vlinderlokkers neerzetten op je
balkon. Je kunt ook samen met buurt
bewoners een project indienen voor je
eigen straat of wijk.

