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

Woningstichting Brabant Wonen bestaat dit  
jaar 100 jaar en wil dit graag uitgebreid vie-
ren. Niet alleen heeft zij in dat kader allerlei 
activiteiten georganiseerd maar ook worden er 
cadeaus aangeboden aan de gemeenten Oss en 
’s-Hertogenbosch waar Brabant Wonen actief is. 
De activiteiten en cadeaus staan in het teken 
van ‘ontmoeten’. Brabant Wonen hoopt daarmee 
ontmoetingen tussen klanten, kinderen, profes-
sionele organisaties en inwoners te stimuleren. 
Van het geschenk aan de stad  kan Oost profite-
ren. Brabant Wonen heeft bij de Oosterplas een 
openluchttheater laten bouwen waar wijkbewo-
ners en gezelschappen voorstellingen kunnen ge-
ven maar wat ook geschikt is voor bijvoorbeeld 
activiteiten van scholen. Een prachtige nieuwe 
ontmoetingsplaats.

Op zaterdag 15 oktober werd dit theater feestelijk 
geopend en overgedragen aan de gemeente. Het 
openluchttheater is gebouwd in de buurt van de 
natuurspeelplaats en de skatebaan en het ziet er 
bijzonder uit. Een heuvel met daarin betonnen 
bankjes verwerkt, met in het midden een doorgang 
geflankeerd door 2 grote ijzeren platen waardoor 
de ‘artiesten’ het speelveld kunnen betreden. De 
heuvel is nu nog van zand maar het is de bedoe-
ling dat deze met gras bedekt wordt. 

Brabant Wonen wilde een feest maken van de 
overdracht en dat is goed gelukt. Niet alleen had-
den ze voor een goed gevuld programma gezorgd 
maar ook hadden ze een deal gesloten met de 
weergoden. Het was prachtig weer.

De persoonlijke uitnodigingen, de posters en de 
aankondiging in de lokale krant en de wijkkrant 
zorgden ervoor dat er mensen van jong tot oud op 
deze feestelijke gebeurtenis afkwamen. Het was er 
gezellig druk. 

Jelle Amersfoort was uitgenodigd om de mid-
dag te presenteren en hij verzorgde ook nog een 
optreden. Mede door zijn enthousiaste presenta-
tie was er een uitgelaten sfeer. Wijkbewoonster 
Souad zorgde voor een warming-up door middel 
van zumba waarbij vooral kinderen zich lieten 
uitdagen. Jordy volgde haar op met het Hollandse 
lied en de ritmische djembee-klanken van Farrid 
zorgden voor een lekker sfeertje. Freek, Tim en 
Odeth verzorgden daarna een spetterend optreden 
met rap en zang.

Tussen alle optredens door werd het theater door 
Brabant Wonen officieel overgedragen aan de 
gemeente. Harrie Windmüller, algemeen direc-
teur van Brabant Wonen liet Rodney Weterings, 
wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
symbolische een grote cadeaubon ondertekenen.  
Rodney sprak een woord van dank uit en riep de 
aanwezigen op als buurtbewoners gebruik te gaan 
maken van deze nieuwe aanwinst. Brabant Wonen 
is zelf van plan eens per jaar een voorstelling 
te organiseren en verder werden buurtbewoners 
opgeroepen om leuke dingen te bedenken rondom 
dit theatertje . Na de officiële overdracht kwam 
Jelle Amersfoort met een swingend concert waar 
het enthousiasme van afspatte. De liedjes die hij 
zong werden door de aanwezige kinderen moeite-
loos meegezongen. De aanwezigen werden door 
medewerkers van BrabantWonen intussen voorzien 
van drankjes en hapjes en dat alles zorgde voor 
een gezellig feestelijke happening.    

De middag werd afgesloten met een ballonnen-
wedstrijd. Het was een prachtgezicht de wolk van 
blauwe, witte en rode ballonnen. Voor diegene 
wiens ballon de grootste afstand aflegt ligt een 
heus VIP-arrangement in het theater aan de 
Parade te wachten. Door het gebaar van Brabant 
Wonen is Den Bosch Oost een mooi theatertje 
rijker. l 

Opening openluchttheather

Wijkkrant Oost

Zoals in de vorige krant te lezen is er initiatief 
vanuit Transistion Town om op een stuk grond 
nabij Oosterhoeve een eetbaar park te reali-
seren. Bedoeling is dat mensen uit de buurt 
en andere belangstellenden kennis met elkaar 
delen en samen aan de slag gaan. 

Op 26 oktober was er een informatieavond over 
dit plan in het theehuis van de Oosterhoeve. De 
opkomst was goed en het enthousiasme om de 

handen uit de mouwen te steken bleek groot. De 
meeste aanwezigen wonen in de Aawijk Zuid, maar 
er waren ook wat mensen ‘van buiten’. Bij het 
voorstellen werd de gemene deler al snel duide-
lijk; actief en samen gezond en eerlijk voedsel 
verbouwen! Na een korte introductie werd een film 
vertoond over Permacultuur. Binnen Permacul-
tuur wordt getracht een natuurlijk ecosysteem 
te creëren dat uiteindelijk zichzelf grotendeels 
onderhoudt maar tegelijkertijd zeer productief is. 

Door de juiste gewassen te combineren die elkaar 
versterken (zogenaamde gilden), wordt de nood-
zaak tot het gebruik van kunstmatige bestrijdings-
middelen gereduceerd. Daarbij worden bepaalde 
insecten- en diersoorten aangetrokken die een 
positieve invloed hebben op het geheel. Na afloop 
van de film is er volop nagepraat en zijn de eerste 
ideeën uitgewisseld over concrete vervolgstappen.
De eerste stap is nu het ontwerp van de tuin. De 
deelnemers is gevraagd ieder op papier te zetten 
wat hij/zij wenst terug te zien in de tuin: gewas-
sen, vormen, mogelijk andere functies. Er zit al 
redelijk wat kennis in de groep over tuinieren en 
fruitteelt. De doelstelling is om in november tot 
een globaal ontwerp te komen en de eerste voor-
bereidende werkzaamheden te starten.
Vooralsnog zijn er geen vaste dagen waarop er 
iemand ter plekke is, en het zal ook  nog een tijdje 
duren voordat er echt iets te zien is. De tuin zal 
naar verwachting in het voorjaar pas echt haar 
contouren krijgen.

Bent u geïnteresseerd in dit initiatief dan kunt u  
op de website denbosch@transitiontowns.nl meer 
informatie vinden. Contactpersoon is Hugo Bikker. 
Hij is bereikbaar op 06-44153443 of per e-mail 
hugobikker@home.nl l

Eetbaar Park nabij Oosterhoeve



Door Mieke Verberne

Tot grote verontwaardiging van de vrouwen die ja-
renlang Vrouwenopvang de Stroom bezochten werd 
in januari 2010 definitief de stekker uit deze acti-
viteit getrokken. Bets van Zoom die tot de trouwe 
bezoekers hoorde vond het zo jammer dat de groep 
uit elkaar viel dat zij op zoek ging naar een locatie 
waar de vrouwen elkaar konden blijven ontmoeten. 
En zij vond ruimte in de Brede Bossche School aan 
de Aa. Het was onmogelijk om weer 5 dagen per 
week open te zijn zoals bij De Stroom het geval 
was omdat er geen professionele begeleiding meer 
was. Maar Bets was blij dat zij 2 middagen in deze 
locatie terecht konden zodat ze toch door konden 
gaan. Om verwarring te voorkomen werd er een 
nieuwe naam bedacht voor de groep nl. ‘vrouwen 
aan de Aa’. 

Nu 2 jaar later komt er nog steeds een groepje 
vrouwen bij elkaar, dit tot Bets’ genoegen. Maar 
ze maakt zich ook wel zorgen want kwamen er 
in het begin nog zo’n 14 á 15 vrouwen nu is het 
aantal toch een stuk geslonken. Bets vindt dat 
jammer omdat ze denkt dat er veel vrouwen thuis 
zitten die graag in contact zouden komen met an-
deren en het best leuk zouden vinden samen met 
anderen actief te zijn. De dames die nu komen 
knutselen samen en praten wat met elkaar. Het 
gaat  vooral om het samenzijn en elkaar onder-

Mantelzorg moet niet worden 
verward met vrijwilligerswerk. 

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele 
band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de 
zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerswerk kies je.

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen 
emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per 
week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd 
verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen. l
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Vrijwilligers gezocht! 

Nog enkele plaatsen vrij in onze 
voorbereidende cursus! 

Doorstart biedt steun en praktische hulp aan 
gezinnen met kinderen van 7 tot 14 jaar. Heb je 
ervaring in het opvoeden van kinderen? Wil je 
een luisterend oor bieden en heb je ’n dagdeel 
per week tijd? Meld je dan aan als vrijwilliger. Wij 
bieden een voorbereidende cursus, professionele 
begeleiding, onkostenvergoeding en contact met 
andere vrijwilligers. Voor meer informatie neem 
contact op met Annemiek Broeckaart  op 06-8 32 
32 335 of doorstart.db@humanitas.nl. of kijk op 
www.humanitasdoorstart.nl l

Vraag van de wijkbewoner
Wat gaat er nu gebeuren met het schoolgebouw aan de Van Broeckhovenlaan nu het 
Van Maerlant College weer terug is naar haar eigen schoolgebouw?
 
De gemeente meldt ons het volgende: Het Van Maerlant College heeft tijdelijk haar intrek genomen 
in het pand omdat op de eigen locatie asbest is gevonden. Per 06 november hebben zij het gebouw 
weer verlaten. Nu zal de Imam Albogari school haar intrek nemen tot de zomervakantie van 2013 
in afwachting op de nieuwbouw van de Brede Bossche School de Kruiskamp. Voor de overige ruimte 
wordt nog gekeken.

In het BD van 29 juni j.l. is echter te lezen dat wethouder Rodney Weterings een voorstel voorbereidt 
om het gebouw een wijkfunctie te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met de komst van onder-
meer Trefpunt Oost en de Wijkwerkplaats (nu nog gevestigd in de voormalige Oosthoek). l

Vacaturebank

Op 10 november was het de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg. Deze dag is bedoeld om mantelzor-
gers eens in het zonnetje te zetten. 
Nederland telt 3,5 miljoen mantelzorgers, die 
zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende naaste. Dat kan een familielid, 
vriend, kennis of buur zijn.

Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke 
band tussen de mantelzorger en zijn of haar 
naaste. Daarnaast gaat het om langdurige onbe-
taalde zorg.

Ruim 75 Bossche mantelzorgers waren donder-
dag 10 november aanwezig in de Kentering in 
Rosmalen, waar het Steunpunt Informele Zorg 
van Divers voor een zeer gevarieerd programma 
zorgde. 

Mantelzorgers mochten hun plus- en minpunten 
rondom de soms zware taak op een puzzelstukje 
zetten. 

Met deze puzzelstukjes gaan de medewerkers van 
het Steunpunt Informele Zorg en de gemeente 
’s-Hertogenbosch een zo’n goed mogelijk beleid 
maken om te zorgen dat mantelzorgers hun taak 
zo goed als mogelijk kunnen volhouden.

Een verrassend optreden door een goochelaar 
werd opgevolgd door verschillende workshops, af-
gewisseld met een high tea voor de mantelzorgers. 
Wethouders Snijders sprak de mantelzorgers toe 
en bedankte hen voor hun tomeloze inzet, maar 
sprak ook zijn zorgen uit over de toenemende druk 
op mantelzorgers. 
Hij riep hen op vooral contact op te nemen met 
het Steunpunt Informele Zorg voor advies en 
ondersteuning bij de eigen zorgsituatie. 

Wilt u als mantelzorger contact met het steunpunt 
Informele Zorg? Dat kan via telefoonnummer 
073-6488630 of via mantelzorg@divers.nl l

Dag van de mantelzorg

Loop eens binnen!
Deel wat u bezighoudt in de wijk Oost, uw zorgen en uw blijdschap. 
Pak koffie aan de bar, praat mee, luister mee en wees vooral welkom.

Samen met de wijkmanager en coÖrdinator vanuit Divers hoort het wijkplatform u graag!

Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van leijdenstraat 27 Den Bosch

Wanneer: Elke eerste woensdag van de maand

Hoe laat: 20.00 - 21.00 uur

Aanmelden is prettig:
secr.wijkplatformoost@home.nl

We zien u graag!

l Goochelaar tijdens optreden op de dag van de 
mantelzorg. foto Koosje de Leeuw, Divers.

Vrouwen aan de Aa heten u van harte welkom

Lees verder op pagina 7



Privacy en de 
apotheek
In de apotheek worden 
dagelijks honderden gege-
vens verwerkt. Gegevens van 
patiënten en de medicijnen die ze gebruiken. 
Het apotheekteam werkt met strikte regels, 
want het betreft privacygevoelige informatie. 
Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig om met uw 
gegevens en melden deze ook niet zonder uw 
toestemming aan iemand anders. Aan het hele 
apotheekteam is wettelijk een beroepsgeheim 
opgelegd. Dit betekent dat wij verplicht een 
geheimhouding hebben over alles wat wij we-
ten van onze patiënten. De apotheker legt van 
alle patiënten een dossier aan. Hierin wordt 
bijgehouden welke medicijnen u gebruikt en 
ook de informatie die u zelf en/of uw arts aan 
de apotheek hebben verstrekt. Uw dossier van 
de apotheek is alleen in te zien door u en de 
medewerkers van de apotheek. Wanneer u met 
een spoedrecept bij de dienstdoende apotheek 
komt, kan ook de dienstdoende apotheek uw 
dossier raadplegen. Dit is nodig om goed te 
kunnen controleren of het medicijn geschikt is 
voor u.

Privacy in de apotheek
Een goed gebruik van medicijnen is van 
levensbelang. Om in alle rust informatie aan 
u te kunnen geven over uw medicijnen en het 
gebruik ervan, heeft de apotheek een aparte 
voorlichtingsruimte.
Misschien heeft een van onze assistenten u 
eens gevraagd mee te gaan naar de voorlich-
tingsruimte. U kreeg wellicht een nieuw medi-
cijn waarvoor extra uitleg nodig was. 

De voorlichtingsruimte wordt dus gebruikt om 
instructies te geven over het juiste gebruik van 
medicijnen, bijvoorbeeld instructies over me-
dicijnen die u moet inademen. In dat geval is 
het belangrijk dat u de juiste inhaleertechniek 
aanleert. Alleen dan profiteert u het meest van 
het wegnemen van uw benauwdheid en heeft u 
het minste last van eventuele bijwerkingen. In 
de voorlichtingsruimte kunt u dan samen met 
de assistente de techniek rustig oefenen.
Ook geven wij in de voorlichtingsruimte 
informatie en advies over diabetes(artikelen) 
en hulpmiddelen. Daarnaast kan deze 
ruimte gebruikt worden voor vragen over 
incontinentie(materialen).
Met alle vragen over uw medicatie kunt u altijd 
terecht in onze apotheek. U kunt ons bellen, 
maar u kunt uw vragen ook in de apotheek stel-
len. Dit doet u natuurlijk het liefst zonder dat 
er meerdere oren meeluisteren. Wij proberen 
in de apotheek zoveel mogelijk rekening te 
houden met uw privacy. Privacy is altijd een 
moeilijk onderwerp in de apotheek. In sommige 
gevallen kan het zo zijn dat een gesprek aan de 
balie u onvoldoende privacy biedt. Wilt u een 
onderwerp bespreken waarbij extra privacy no-
dig is of wilt u iemand onder vier ogen spreken, 
dan kunt u gebruik maken van de voorlichtings-
ruimte.

Dus als u iets te bespreken heeft, wat om meer 
privacy vraagt, laat het ons dan weten. Onze 
voorlichtingsruimte kan goed gebruikt worden 
om in alle rust allerlei punten met u door te 
nemen zonder dat anderen kunnen meeluiste-
ren. l
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Elke woensdagmiddag knippen wij kinderen voor slechts E 7,50- [t/m 12 jaar]

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

JOHN’S HAIRSTYLING
DAMES EN HERENKAPSALON

John’s Zonnesalon
 

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

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

Advertentie

COPD
Door Gerrit van Roekel, huisarts

Ik wil eens iets schrijven over COPD. COPD is een 
longziekte, die vooral veroorzaakt wordt door 
roken. Aha denkt u, daar is weer zo’n boodschap 
over het roken. Ja en nee. Ik ga het niet uitge-
breid over het roken hebben, dat hebben we in 
april al eens gedaan. 

COPD is een Engelse afkorting voor chronic 
obstructive pulmonary disease. Vrij vertaald is dit 
een chronische longziekte, die gepaard gaat met 
vernauwing – en beschadiging van de luchtwegen. 
COPD ontstaat ook bij een gering aantal mensen 
met een aangeboren afwijking. Ze missen een 
enzym, dat de longen nodig hebben om goed 
open te blijven. Tot slot zie je COPD ook wel eens 
ontstaan na langdurige blootstelling aan stof-
fige omgevingen of bij patiënten met een slecht 
ingestelde astma. In sommige delen van  Afrika 
wordt vaak binnen-huts gekookt op een open vuur, 
waarbij de rook niet goed wordt afgevoerd. Vooral 
vrouwen lopen daar een enorm risico om COPD te 
krijgen. Ze ademen de rook van het vuur in en dat 
leidt tot een ernstige beschadiging van de lucht-
wegen met COPD als gevolg. 

COPD is een opruk-
kende ziekte. Op dit 
moment hebben we 
zo’n 320.000 pati-
enten met COPD en 
waarschijnlijk lopen 
er nog net zoveel 
rond, waarvan we het niet weten. COPD staat op 
dit moment op plaats 5 in de sterfte statistieken. 
In 2030 is hij opgerukt naar de derde plaats. 

We hebben COPD ingedeeld in enkele stadia. 
Licht, matig, ernstig en zeer ernstig zijn de ver-
schillende fases waarin COPD zich kan ontwikke-
len. Ik zie wel eens een patiënt op mijn spreekuur 
en dan komt hij met de klacht dat hij de laatste 
tijd bij het traplopen halverwege moet stoppen, 
wegens gebrek aan lucht. Bij navraag blijken ze 
dan een forse partij sigaretten te hebben weg ge-
rookt (vaak zo’n 30-40 pakjaar) * Ik kijk dan zo’n 
patiënt na en dan valt soms een zacht ademgeruis 
op, dat wat je hoort met de stethoscoop en soms 
een enkele piep. Vaak hoor je ook niets bijzonders. 
Wij doen dan een longfunctietest (blaastest) en 
dan blijkt, dat de patiënt al een ernstige vorm van 
COPD heeft. Zijn longen hebben dan al meer dan 
de helft van de kwaliteit verloren. Ik schrik dan 
meestal; je kunt  eigenlijk niets meer voor deze 
patiënt doen om zijn longfunctie te herstellen, 
behalve inhalatiemedicijnen voorschrijven om de 
benauwdheid wat te verminderen en de patiënt 
dringend adviseren om het roken te staken. 

Indien je blijft doorroken gaat de verergering van 
deze longziekte gewoon door. Ik sta vaak verbaasd 
hoe moeilijk mensen dan met het roken kunnen 
stoppen. Rationeel weten ze dat dit letterlijk een 
nagel aan hun doodskist is, maar ze kunnen er 

maar zeer moeilijk mee op houden. Roken blijkt 
dan ook, en dat is tegenwoordig wel duidelijk, een 
ernstige verslavingsziekte te zijn. Vroeger was het 
“eigen schuld dikke bult”. Godzijdank hebben we 
deze houding verlaten. Huisartsen en met hen de 
assistentes en praktijkondersteuner (een soort  
verpleegkundige in de huisartspraktijk) proberen 
patiënten te helpen om met het roken te stoppen, 
door steunende en motiverende gesprekken naast 
het gebruik van medicamenten om de verslaving te 
doorbreken. 

Als je geen COPD hebt, kun je je maar moeilijk  
voorstellen hoe een zo’n patiënt zich soms voelt. 
Je kunt het een beetje imiteren met behulp van 
een rietje (waarmee je bv. cola opzuigt). Adem 
door het rietje in en uit (neus wel dicht knijpen). 
De meesten van u kunnen dit probleemloos. Je 
moet wel wat langer in- en uitademen, maar je 
krijgt dan genoeg zuurstof binnen. Nu ga je eerst 
15 kniebuigingen uitvoeren en aansluitend ga je 
weer door het rietje ademen. Het resultaat is ver-
rassend, zoals u zult merken. Al heel gauw trekt u 
het rietje uit uw mond. Graag willen we patiënten 
in een vroeger stadium op het spreekuur zien met 
risico’s op COPD of die al een lichte COPD hebben. 
In het kader staan een aantal vragen, indien u 
die met ja beantwoordt, dan raad ik u aan met de 
huisarts contact op te nemen en u te laten onder-
zoeken middels een blaastest. 

Indien je COPD hebt dan is het veelal in de lichte 
of matige vorm. Hier valt dan veel winst te halen 
en is de prognose ook niet zo slecht. Zie het 
grafiekje. 

Deze curve geeft de waarde %FEV1 aan (t.o.v. 
de leeftijd), dit is een maat voor de kwaliteit van 
de longen, hoe hoger, hoe beter. Je ziet, ook al 
rook je niet dan gaat de kwaliteit door de leeftijd 
achteruit. Bij rokers gaat dit proces veel sneller. 
Indien je stopt met roken dan gaat het longkwali-
teitsverlies veel langzamer.

Het belangrijkste in de behandeling is dan ook 
het roken te laten. Daarnaast bestaan er diverse 
puffertjes (inhalatiemedicijnen) die de patiënt wat 
meer lucht geven. Naast deze medicamenteuze 
therapie is het behoud van conditie heel belang-
rijk. We trainen COPD-patiënten om hun uithou-
dingsvermogen te verbeteren. COPD-patiënten 
zijn dan ook zeer verrast als ze na een dergelijke 
training weer bv. normaal boodschappen kunnen 
doen of hun kinderen kunnen bezoeken zonder 
halverwege te moeten stoppen door gebrek aan 
lucht. Conditietraining onder begeleiding van een 
fysiotherapeut is dan ook een van de belangrijke 
pijlers van de behandeling bij COPD-patiënten, die 
een matige/slechte conditie hebben. Uw huis-
arts kan u hiernaar verwijzen bij gebleken COPD.  
COPD-patiënten voelen zich nogal eens angstig 
of depressief (blijkt bij 1 op de 5 COPD -ers voor 
te komen en waarschijnlijk zijn het er meer). Dit 
wordt vaak miskend door arts en familie. Pati-
enten trekken zich vaak terug en lijden in stilte. 

Patiënten hebben vaak behoefte aan informatie 
en steun van een mede patiënt met een gelijk-
soortig probleem. Zo ook met COPD-patiënten. In 
’s-Hertogenbosch bestaat het steunpunt Zelf-
hulp, gevestigd in de Sonniusstraat. Hier kunnen 
patiënten met elkaar ervaringen delen, dit is zeer 
waardevol. Er is sprake van herkenning, patiën-
ten voelen vaker beter aan wat voor miserie een 
patiënt met COPD kan hebben. 

Binnenkort (in 2012) starten een aantal artsen 
in samenwerking met het regionale astmafonds 
een longpunt. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten 
waar patiënten informatie over de vele facetten 
van COPD kunnen krijgen. De bijeenkomsten wor-
den georganiseerd in het restaurant “In de Roos” 
aan de Zuiderparkweg . Binnenkort kunt u flyers 
tegemoet zien waarop het programma en de data 
vermeldt staan. Deze flyers zijn te verkrijgen via 
uw apotheek en uw huisarts. 

*een pakjaar is 20 sigaretten/dag gedurende 1 
jaar. Heb je bv. 15 pakjaar gerookt, dan heb je 
gedurende 15 jaar, elke dag 20 sigaretten/dag 
gerookt. Heb je  in 7,5 jaar 40 sigaretten per dag 
gerookt dan heb je in 7,5 jaar ook 15 pakjaar 
gerookt. l



4  Wijkkrant Oost   ‘de wijk waar de zon op komt’

Om 8 uur vroeg in de morgen kwam iedereen in 
het Sportiom samen voor de start van het bucket-
baltoernooi in Oost. Stagiaires van zowel het KW1 
college als het Duhalmel college waren hierbij in 
grote getalen aanwezig. Na wat uitleg en oefening 
arriveerden de kinderen. Allemaal vol enthousi-
asme en sportieve zin was er een goede start van 
het toernooi. De kinderen speelden als de beste 
en wilde dan ook allemaal winnen. De sfeer was 
goed, de hulpouders hadden een belangrijke taak 
en de kinderen genoten van deze ochtend. Ook 
wij als team Oost vonden het geweldig om alle 
kinderen zo goed samen te zien spelen. 

Nadat alle poulewedstrijden gespeeld waren kwam 
het aan op de finales. Ieder team had nog 1 kans 
om op een zo hoog mogelijke plek in de ranglijs-
ten te eindigen. De grote finale werd gespeeld 
tussen team Tijger en team Schildpad. Het was 
een erg spannende wedstrijd maar uiteindelijk 
ging team Schildpad met de overwinning naar 
huis. 

Het was een erg leuke, sportieve ochtend en we 
kijken alweer uit naar volgende jaar!!

Groeten ’S-PORT Team Oost l

Op dinsdag 8 november 2011 zijn de beide groe-
pen 4 van Basisschool Het Rondeel  met de bus 
naar een voorstelling geweest over Benjamin en 
de wonderkussens.
Vooraf aan deze voorstelling hebben de kinderen 
een eigen wonderkussen gemaakt. Van huis had-
den ze een kussensloop meegenomen en gevuld 
met voor hen speciale dingen. 

Hierbij moet u denken aan een speciaal geurtje, 
een lievelingsknuffel, een geluksbrenger enz. 

Benjamin, uit de voorstelling, kan hele speciale 
kussens maken waardoor alle mensen lekker kun-
nen slapen. 

Tijdens de voorstelling hebben de kinderen hun 
kussen ook nog gevuld met wondermuziek van 
Benjamin. Wat zullen alle kinderen vanavond 
lekker slapen.

Groeten van groep 4a en 4b, Het Rondeel. l

Nieuws van het Rondeel

De kinderen van basisschool Oberon hebben ook 
dit jaar weer kunnen genieten van een over-
heerlijk ontbijtje in het kader van ‘Het Nationaal 
Schoolontbijt’. Op donderdagochtend 3 november 
leverde bakkerij Bakkersland uit Hedel in alle 
vroegte de verse broden af, met een rijke variatie 
aan beleg, op Waalstraat 52. Een teamlid stond 
klokslag 8.00 uur bij een nabijgelegen supermarkt 
op de stoep om verse melk en boter op te halen. 
In een snel tempo werden alle levensmiddelen 
verdeeld over de groepen, zodat alle leerlingen 
bij binnenkomst gezamenlijk konden ontbijten. De 
kinderen van onze groepen 1-2 en 3 hebben zelfs 
in hun pyjama of ochtendjas van hun boterham en 
bekertje melk kunnen genieten. Het gezamenlijk 
eten was wederom een grandioos succes. 

Maar de kinderen hebben niet alleen van een 
gezond en lekker ontbijtje kunnen genieten. Het 
Nationaal Schoolontbijt is - behalve leuk en fees-

telijk - ook 
een heel 
leerzaam 
evenement. 
Er zijn 
lessen, 
opdrach-
ten of thema’s aan verbonden, die passen bij de 
ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor heeft de 
organisatie nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Zo was 
er voor de jongste kinderen een speciaal voorlees-
boek over het ontbijt. 

Voor de oudere kinderen was er een interactieve 
film gemaakt over het belang van ontbijten. Zo 
hebben de kinderen geleerd welk effect een goed 
dagelijks ontbijt met brood heeft op hun gezond-
heid, concentratie en prestaties. Alle leerlingen 
van Oberon, van jong tot oud, weten het voort-
aan: ONTBIJT = BROODNODIG! l

Oberon weer deelnemer 
‘Schoolontbijt’

’S-PORT Bucketbaltoernooi 
vrijdag 21 oktober



Toch viel Joke niet in een gat want ze had inmid-
dels al een volgende activiteit opgepakt bij Vrou-
wenopvang de Stroom. Ook hier zorgde ze voor de 
koffie en de thee, verrichtte hand-en spandiensten 
en bood ze de bezoeksters een luisterend oor. Als 
er een feestje georganiseerd moest worden dan 
draaide ze daar haar hand niet voor om. Van het 
regelen van de versiering tot het zelf bakken van 
taarten, ze deed het allemaal. Ook dit werk gaf 
haar veel voldoening. Er werden wel steeds hogere 
eisen aan de vrijwilligers gesteld. De professionele 
begeleiding wilde hen scholen door middel van 
cursussen en workshops. Joke had daar niet zo’n 
zin in en dus nam ze in goede harmonie afscheid. 
Joke wist haar vrije tijd goed in te vullen met 
het maken van kaarten, met creaties maken van 
fimo-klei, met het maken van kerststukjes en 
met werken in haar tuin. Om mensen te blijven 
ontmoeten ging ze regelmatig kaartspelen bij 
Buurthuis Graafsewijk Noord. 

En dat buurthuis kon nog wel wat vrijwilligers 
gebruiken dus ja…..  Joke werd gevraagd of zij 
misschien actief wilde worden voor kinderen en 
jongeren. Het kostte haar maar even bedenktijd 
en toen zei ze ja. Ze begon met één woensdagmid-
dag in de maand met knutselen met kinderen. Het 
was wel even wennen want ze had nog niet veel 
ervaring met deze leeftijdsgroep. Maar al gauw 
vond ze het hartstikke leuk. Joke bleek breed in-
zetbaar en vanuit het buurthuis werd er regelma-
tig een beroep op haar gedaan. Ze hielp mee met 
de rommelmarkt, met het sinterklaasfeest, met de 
carnaval, ze ging mee op kamp en kreeg zelfs een 
bestuursfunctie. Ze voelde zich erg thuis in het 
buurthuis, vond de sfeer prettig en hield van de 
manier waarop de medewerkers met elkaar omgin-
gen. Toch besloot ze ook hier na verloop van tijd 
mee te stoppen. Absoluut niet omdat er onenig-
heid was maar gewoon omdat ze het wat rustiger 
aan wilde doen. Dus kwam ze weer ‘gewoon’ thuis 
te zitten. Maar voordat ze achter de geraniums 
verdween begon het alweer te kriebelen. Ze ging 
aan de slag als gastvrouw bij gezondheidscentrum 
Samen Beter. Zeven jaar lang was ze daar en ver-
richtte de werkzaamheden die van een gastvrouw 
verwacht worden. En weer met heel veel plezier. 
In 2010 besloot Joke te stoppen omdat ze er niet 
zo’n uitdaging meer in zag. Maar het bloed kruipt 
waar het niet kan gaan. Via de Blos werd ze geat-

tendeerd op een vacature bij Vincentius. Na een 
korte aarzeling meldde ze zich aan als vrijwillig-
ster. Zo begon Joke op 71-jarige leeftijd weer aan 
een nieuwe baan. Iedere vrijdagochtend staat 
Joke nu achter de kassa bij Vincentius en zo nodig 
ook op andere dagdelen.En weer heeft ze het heel 
erg naar haar zin. 

Joke heeft al een lange carrière als vrijwilli-
ger achter de rug. De verschillend organisaties 
profiteren van het feit dat  Joke niet kan stilzit-
ten, iets te doen wil hebben en zich graag inzet 
voor de ander.  Zijzelf vindt dat het vrijwilligers-
werk haar heel veel heeft gegeven, “je komt                                                     
onder de mensen, je leert nieuwe dingen kennen, 
je ontmoet veel mensen en je betekent nog wat 
voor de ander”. Ze ziet zichzelf voorlopig nog niet 
de hele dag thuis zitten en zolang haar gezond-
heid het toelaat en ze er zoveel voldoening uit 
blijft halen blijft ze zich vrijwillig inzetten. 
Het is méér dan een hobby, het is haar leven 
geworden. l
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Advertentie

De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) 
organiseert op donderdag 1 december 2011 
om 14.00 uur een infomiddag over Dementie 
in Lunchcafé ‘In de Roos’. 

Dementie is een hersenziekte en kan zeer 
ingrijpend zijn. We praten er liever niet over of 
denken ‘Dat overkomt ons niet’.
Toch komen velen van ons met deze ziekte in 
aanraking. Er over praten kan helpen om met 
dementie om te gaan.
Deze bijeenkomst biedt aan iedereen de mo-
gelijkheid om meer over dementie te weten te 
komen.

Alle belangstellenden; leden en niet leden, 
jong en oud zijn welkom.

De inleiding wordt gehouden door mw. Irene 
Smoor, geronto- psycholoog en voorheen staf-
medewerker bij Alzheimer Nederland. 
Na de pauze bestaat de mogelijkheid tot het 
stellen van vragen. Wij bevelen deze middag 
over dementie van harte aan.

Toegang is gratis inclusief een kopje thee of 
koffie. Het einde van de middag ligt tussen 
16.00 uur en 16.30 uur.
Zorg wel dat u op tijd bent, want vol is vol! l 

Informatiemiddag 
over Dementie

Leerpunt-Oost 
is open

Door Bernadet Wubben

Het Leerpunt-Oost heeft zijn deuren geopend 
vanaf begin september. Het Leerpunt is bedoeld 
voor alle mensen die problemen hebben met 
de Nederlandse taal of met het gebruik van de 
computer.

U kunt bijvoorbeeld leren hoe u een mailtje moet 
versturen, hoe u een formulier moet invullen, of 
een verslag moet schrijven.
Maar ook kunt u bij ons terecht, als u uit het bui-
tenland komt en de taal nog moet leren.
De lessen worden gegeven op maandagavond en 
donderdagochtend in de BBS aan de Aa.
Als u zich aanmeldt, beginnen we met een ge-
sprekje, waarin we kijken waar u moeite mee hebt 
en wat we kunnen bereiken in 10 lessen.
Hierna is het mogelijk dat u, afhankelijk van de 
leervraag, nogmaals een serie van 10 lessen volgt, 
als u dat wilt. Op dit moment is er bijvoorbeeld 
een cursist, die na enkele lessen al e-mailt aan 
zijn vrienden en familieleden. 
Hij vindt het erg leuk, maar heeft moeite met het 
maken van goede zinnen en spelling.
Hij heeft besloten daar nu aandacht aan te beste-
den. Ook is er natuurlijk tijd voor een praatje 
( in het Nederlands) en er is gratis koffie.
U kunt ook altijd binnen lopen op de tijden dat we 
open zijn.
Hieronder volgen de gegevens nog even op een 
rijtje:

Cursusduur: 10 weken

Kosten: E 10,- 
Lestijden :maandagavond van 19.00u tot 21.30u
donderdagochtend van 9.00u tot 12.00u

Waar: BBS aan de Aa, Acaciasingel 77,  5213VC 
Den Bosch

Meer weten of aanmelden: Kom gerust op boven-
genoemde tijden eens langs op de BBS of via de 
mail: leerpuntdenbosch@kw1c.nl l 

Heb je het over vrijwilligers dan heb je het over mensen zoals Joke van Zijl. Al meer dan 20 jaar is de 
inmiddels 73-jarige Joke actief. En zoals het er nu naar uitziet zal dat voorlopig wel zo blijven. 
Het begon allemaal na het overlijden van haar man. Na een tijd alleen thuisgezeten te hebben  
wilde Joke graag iets gaan doen. Ze zocht en kwam bij Hartenvrouw terecht, een winkeltje in de 
Pastoor Mutsaersstraat waar mensen bruikbare kleding in konden leveren die daar dan werden ver-
kocht. De helft van de opbrengst was voor de verkoper en de andere helft voor Hartenvrouw. 
Die konden daarmee hun huur betalen. Het winkeltje was tevens een ontmoetingsplaats waar de 
vrijwilligers altijd tijd namen voor een praatje en een ‘bekske’ koffie. Joke nam 2 dagdelen voor 
haar rekening. Het verkopen van de kleding, de contacten met collega’s en klanten en de adminis-
tratie bevielen haar heel goed; ze vond het leuk en onspannend. Helaas ging het winkeltje na 5 jaar 
failliet.

vrijwilliger Joke van Zijl
Spot op ...

Op woensdag 30 november 2011 start er weer 
een nieuwe computercursus van 10 bijeenkom-
sten bij Gilde ’s-Hertogenbosch e.o.

De cursus wordt elke woensdagmiddag gegeven op 
de Brede Bossche School De Graaf, Graafseweg 52. 
U kunt deelnemen van 13.00 uur tot 14.30 uur of 
van 15.00 uur tot 16.30 uur. 
De kosten zijn 30 euro. 
De volgende cursus start op 22 februari 2012.

Informatie en/of aanmelden: 
Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur: tel. 
073-689 10 33 en op andere dagen ook bereikbaar 
via voice mail) of per e-mail: 
gildedenbosch@planet.nl
Per post: Gilde ’s-Hertogenbosch e.o., 
Bokkelaren 2A, 5231 BH ‘s-Hertogenbosch 

Meer informatie? 
Zie : www.gildedenbosch.nl. l

Computer-oefenplaats Gilde ’s-Hertogenbosch e.o.
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Elk jaar kiest kinderdagverblijf en cursuscen-
trum Zonnelicht een goed doel om te steunen. 

Keuken voltooid
Enige tijd geleden was dat The School of St. Jude, 
een school voor veelbelovende kinderen uit arme 
gezinnen in Tanzania. Om geld in te zamelen, or-
ganiseerde Zonnelicht een fancy fair en namen de 
kinderen van Zonnelicht een CD op met verhalen 
en liedjes. De opbrengst daarvan werd meer dan 
verdubbeld door de NCDO en Wilde Ganzen, zodat 
een bedrag van maar liefst 8000 euro naar Tanza-
nia kon worden gestuurd. Het doel van deze actie 
was om er voor te zorgen dat de kleine, primitieve, 
bouwvallige keuken van de school kon worden ge-
renoveerd. Dat was geen luxe, want de maaltijd op 
school is voor veel van de kinderen de enige echte 
maaltijd die ze op een dag krijgen. En ondervoede 
kinderen kunnen niet goed leren en hebben veel 
minder kans op de Tanzaniaanse arbeidsmarkt. 
De renovatie kostte tijd, want het was een groot 
project, en in de tussentijd moesten de 1500 
kinderen van St. Jude wel kunnen blijven eten. 
Met zorgvuldige planning en veel geduld is de 
oude keuken nu veranderd in een moderne keuken 
waar de koks zonder gevaar voor hun gezondheid 
kunnen werken en de kinderen dagelijks goed eten 
krijgen. 

Toelichting over de school: 
Tanzania is een land met veel armoede. Veel men-
sen kunnen niet of nauwelijks lezen en schrijven 
omdat ze nooit naar school zijn geweest. Deze 
mensen overleven door heel zwaar lichamelijk 
werk of door misdaad. Kinderen gaan niet naar 
school omdat ouders daar geen geld voor heb-
ben. Er zijn buitenlandse bedrijven in het land die 
goedbetaalde banen bieden maar daarvoor hebben 
de meeste Tanzanianen niet voldoende opleiding 
gehad. The School of St. Jude is een project om 
dit te veranderen. St. Jude geeft gratis lessen, 
eten, schoolkleding en vervoer naar de school 

waardoor kinderen de kans krijgen om goed op-
geleid te worden. Bovendien krijgen de kinderen 
normen en waarden mee. Hierdoor zullen ze in de 
toekomst goede banen kunnen krijgen, leidende 
posities in Tanzania kunnen innemen en kunnen 
meehelpen om hun land beter te maken.

St. Jude is een groot project, omdat de ouders 
van de leerlingen niet alleen geen geld hebben 
om hun kind naar een school te sturen, maar ook 
niet voor het benodigde schoolmateriaal, kleren, 
vervoer en de maaltijden. De school zorgt voor dit 
alles. Er zijn inmiddels meer dan 1400 kinderen 
in de twee lagere scholen, 130 Tanzaniaanse 
docenten en 200 andere medewerkers, en er wordt 
gewerkt aan het bouwen en organiseren van een 
middelbare school. Dit alles is tot stand gekomen 
in maar zes jaar.
St. Jude ontvangt geen steun van de regering. 
De school betaalt alle kosten uit de bijdragen van 
honderden grote en kleine sponsors, en draait 
dankzij het werk van de stichtster, de Australische 
Gemma Rice, betaalde Tanzaniaanse docenten en 
vrijwilligers uit allerlei landen. 

Meer informatie en foto’s over de school vindt u op  
http://www.schoolofstjude.co.tz  l

Door Mieke Verberne 

Sinds drie jaar woont de 34-jarige Tamara in de 
wijk Oost samen met haar man Rogier en sinds 
9 maanden zoontje Bram. Tamara heeft een 
bijzondere passie; zij is namelijk dol op vouwen 
van papier. Zij wil graag met u delen hoe zij aan 
deze bijzondere hobby is gekomen. 

Tamara; “ Ik heb Japanologie gestudeerd in 
Leiden. Tijdens deze studie heb ik 1 jaar in Japan 
gewoond in “Huis ten Bosch”. ( Huis ten Bosch 
is de naam van een Nederlands themapark in de 
buurt van Nagasaki in Japan). “Als student liepen 
we colleges in Huis Ten Bosch en in het weekend 
werkten we in het themapark. Daar maakte ik ken-
nis met de Japanse vouwkunst. Ik hield en houd 
van knutselen en was en ben altijd bezig met mijn 
handen. Dat vouwen fascineerde me en ik ben me 
er dan ook in gaan verdiepen”. 

In Japan is vouwen heel populair. Het is een 
eeuwenoude traditie en kinderen leren deze vouw-
kunst, Origami genoemd, al heel vroeg op school. 
Tamara ging op zoek naar boekjes met instructies 
en maakte zich de techniek eigen. Ze probeerde 
van alles uit en ze ging daarbij veel verder dan 
alleen het vouwen van dierfiguurtjes. Vooral het 
vouwen van ballen, het zogenaamde ‘modulaire’ 
bouwen sprak haar aan. 

Nadat Tamara in Nederland haar studie afrondde 
kreeg ze werk in Amsterdam bij een Japans bedrijf. 
Japan bleef dus nog wel in haar leven maar het 
vouwen verdween wat meer op de achtergrond. 
Totdat haar zus in 2008 een baby kreeg. Tamara 
wilde voor die baby een origineel cadeau maken 
en kwam zo weer bij de vouwkunst terecht. Zij 
vouwde een groot aantal ‘ballen’ en met allerlei 
kleurige kraaltjes en glittertjes maakte zij daar 
een prachtige mobiel van. Die viel zo in de smaak 

dat ze besloot de hobby weer op te pakken. Ze 
vouwde ballen en sterretjes in allerlei kleuren en 
combineerde de vouwcreaties met kralen, lintjes 
en glittertjes. Zo maakte ze halskettingen, geboor-
teslingers, kerstslingers enz. enz. Intussen was Ta-
mara naar Den Bosch verhuisd en bij de provincie 
gaan werken. Niet meer Japansgericht dus, maar 
haar Japanse hobby bleef. 

Voor deze hobby heeft zij natuurlijk papier nodig. 
Tamara had in Japan al een voorraadje vouwpapier 
aangeschaft in allerlei kleuren en bedrukt met 
vele motiefjes. Maar ook hier ging ze op zoek naar 
mooi bruikbaar papier. Ze ontdekte dat behangpa-
pier ook geschikt is en dat daar veel variatie in is. 
Overal ziet ze wel wat in. Zo heeft ze wel eens een 
Japans boek in stukken gesneden en dat gebruikt 
voor haar vouwcreaties. De Japanse karakters 
bleken heel decoratief te zijn. Behalve naar papier 
is Tamara ook altijd op zoek naar kraaltjes, lintjes, 
glitters, knoopjes enz. om haar vouwwerkjes nog 
leuker te maken. En ’s avonds na haar werk als 
kleine Bram in bed ligt gaat ze zich lekker uitleven 
met de Japanse traditionele vouwkunst die ze 
combineert met zelfbedachte kleurrijke eigentijdse 
versierselen.

Tamara kreeg veel leuke reacties op haar vouw-
creaties en dat bracht haar op het idee haar 
artikelen te koop aan te bieden. Dat deed ze via 
een Amerikaanse website waar creatieve mensen 
hun spullen kunnen verkopen. Via de webwinkel 
verkocht en verkoopt ze nog wel eens wat maar 
de verzendkosten maken dat het product dan 
toch wel duur wordt. Daarom is ze nu met een 
Nederlandse website begonnen en hoopt ze op 
die manier haar mooie kunstwerkjes te verkopen. 
Rijk zal ze er niet van worden. Het maken van een 
kunstwerk, het vouwen van de ingenieuze ballen 
en sterren, kost zoveel tijd dat valt niet in geld uit 
te drukken. Als ze de materiaalkosten eruit haalt 

is ze al dik tevreden. Het gaat om het plezier dat 
ze heeft bij het maken van de kleurrijke creaties 
en dat is onbetaalbaar.  Nieuwsgierig geworden 
naar wat Tamara zoal maakt? 

Kijk dan maar eens op: www.paperfection.nl. 
Tamara is ook telefonisch te bereiken op 
telefoonnummer 06 21547968  l

van Tamara van der Hoek

Zonnebloem “De Oostelijke Zon “
Door Ans v/d  Leeuw

Sinds onze zeer geslaagde picknick afgelopen zomer is er niet zoveel meer gebeurd.

Met de Nationale Ziekendag op 11 september kregen onze gasten die bij de picknick waren allemaal 
een foto die van iedereen gemaakt was , voor alle andere gasten was er een foto van de vrijwilligers.
Afgelopen 8 november zijn we naar De Huif in St.Michielsgestel geweest, naar het Zonnebloem Thea-
ter Tournee. Het was een hele gezellige middag, zo samen met Mariska van Kolk, Harry Slinger, Heddy 
Lester, Jacqueline Aronson en Pauline du Bois. Het ging over een circus waarvan de directeur was 
overleden, waarna er allerlei vreemde dingen gingen gebeuren. Al met al we hebben genoten.
Het duurt nog wel even maar op 13 december wordt de jaarlijkse kerstviering gehouden in de kantine 
van het B.V.V. terrein. Het wordt natuurlijk weer een gezellige middag en wij hopen dat u met velen 
komt. U krijgt uiteraard nog een uitnodiging.
Wij wensen jullie een fijne Sinterklaas en tot ziens bij de kerstviering.
Mocht u belangstelling hebben in de Zonnebloem, laat het ons weten.
Telefoon : 06-24785597 of 073-6146892  l

Kinderen in Den Bosch brengen 8000 euro 
bijeen voor kinderen in Tanzania

De passie



steunen als daar behoefte aan is. En intussen 
gewoon lekker bezig zijn.  Via de wijkkrant doet 
Bets nu een oproep aan alle dames in Oost die het 
leuk vinden om  andere vrouwen te leren ken-
nen en samen kaarten te maken, te schilderen, 
bloemstukjes te  maken, te haken of te breien 
of gewoon gezellig een kopje koffie te drinken 
en over koetjes en kalfjes te praten. Behalve 
nieuwe deelnemers zou Bets het ook fijn vin-
den als iemand zich geroepen voelt deze groep 
enigszins te begeleiden, activiteiten te verzinnen 
en persoonlijk in gesprek te gaan met vrouwen 

die daar behoefte aan hebben. De vrouwen aan 
de Aa komen dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.00 tot 15.30 uur bij elkaar in de Brede Bos-
sche School aan de Aa in de Acaciasingel. Heeft 
u interesse in deze activiteit dan kunt u gewoon 
een keertje langs komen om kennis te maken en 
te kijken of het iets voor u is. Lijkt u het wel leuk 
deze activiteit weer wat nieuw leven in te blazen 
en de groep als zodanig te ondersteunen ook dan 
bent u van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bets van Zoom op telefoonnummer 073 6141803 l

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

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

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

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

Donderdag
13.00u vrij kaarten
13.30u de Bossche Jankers
19.00u  Jazzballet
19.30u Bossche hengelvereniging
20.00u C.V. De Mexicanen
Vrijdag
09.00u yoga
13.00u vrij kaarten
19.00u  Zumbales 
19.30u percussieband Matakabra

Zaterdag
18.00u CV ’t Heuveltje

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

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

Vaste groepen van Buurthuis Graafsewijk Noord

Maandag 18.30u – 19.30u  Steps   Volwassenen
Maandag 19.30u – 20.30u  Beatballet  Volwassenen
Dinsdag 19.00u – 20.00u  Zumba   Volwassenen
Woensdag 14.00u – 15.30u  Kinderknutselclub   5 t/m 9 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u Kinderdansgroep  4 t/m 9 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u  Tienerdansgroepvanaf 9 jaar

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

Meer Bewegen Voor Ouderen: 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

Repareren en opvullen 
van uw kunstgebit

Nieuw kunstgebit 
(ook op implantaten)

Advies en controle

l id Organisatie van Nederlandse Tandprothetici 

van Broeckhovenlaan 4G - 5213 HX - ‘s-Hertogenbosch

073-614 15 70
Behandeling volgens afspraak

Vrijdag 02 december
Prijskaarten (Volwassenen)
Een gezellige avond jokeren of rikken met een 
hapje en drankje in een ontspannen sfeer. 
Er wordt gespeeld in 2 rondes. Aanvang van het 
kaarten is om 20.00 uur. Start om 20.30 uur.
Entree E 2.00 incl. koffie en hapje.

Vrijdag 09 december
Kinderdisco
Maandelijks wordt er een kinderdisco gehouden 
van 18.30—20.00 uur. Tijdens deze disco kan er 
op diverse muziek gedanst worden. Natuurlijk kun-
nen de kinderen zelf drinken en diverse snoepjes 
halen aan de bar. Naast het tafelvoetbalspel en de 
flipperkast worden er diverse spelletjes gedaan, 
zoals; ballonnendans, 
stoelendans, limbo dansen etc.
Entree E 1.50 incl. 1 gratis consumptie.

Woensdag 14 december
Kerstknutselen*
Vrijwel maandelijks knutselen wij samen met de 
kinderen. Het knutselen wordt altijd aan een 
thema verbonden: zoals; Vaderdag, Moederdag, 
Kerst, Pasen, carnaval etc. Het Kerstknutselen is 
van 14.00-15.30 uur. Entree E 1.50.

Woensdag 14 december
Knutselen Kerst (Volwassenen)*
2 x per jaar organiseert Werkgroep Graafsewijk 
Noord een knutselavond voor volwassenen. De 
thema’s zijn altijd verbonden aan Pasen en Kerst. 
De knutselwerkjes zijn  voor iedereen te maken. 
Heb jij ook zin om een leuk 
knutselwerkje te maken voor de feestdagen, geef 
je dan zo spoedig mogelijk op. 
Er is slechts ruimte voor 45 volwassenen. Vol=Vol. 
Tijd: 20.00—22.00 uur. 
Entree E 10.00 inclusief koffie met wat lekkers, 
consumptie en knutselmateriaal.

Vrijdag 6 januari
Nieuwjaarsprijskaarten (Volwassenen)
Een gezellige avond jokeren of rikken met een 
hapje en drankje in een ontspannen sfeer. Tevens 
zal er geklonken worden op het nieuwe jaar.
Er wordt gespeeld in 2 rondes. Aanvang van het 
kaarten is om 20.00 uur. Start om 20.30 uur.
Entree E 2.00 incl. koffie en hapje.

Vrijdag 13 januari
Kinderdisco (éénmalig andere tijd)
Maandelijks wordt er een kinderdisco gehouden 
van 18.30—20.00 uur. Tijdens deze disco kan er 
op diverse muziek gedanst worden. 
Natuurlijk kunnen de kinderen zelf drinken en 
diverse snoepjes halen aan de bar. 
Naast het tafelvoetbalspel en de flipperkast 
worden er diverse spelletjes gedaan, zoals; ballon-
nendans, stoelendans, limbo dansen etc.
Op 13 januari is er een speciale Nieuwjaarsdisco 
met m.m.v. Discotheek El Loco, de disco is van 
18.30 – 21.00 uur inclusief oliebollen en een 
knallende afsluiting.
Entree E 1.50 incl. 1 gratis consumptie.

Zaterdag 21 januari
Spelletjesochtend*
Op 21 januari gaan we weer lekker tegen elkaar 
strijden met diverse spelletjes. De spelletjesoch-
tend  is van 10.30-12.00 uur. Entree E 1.50.

Zaterdag 28 januari
Doedag*
2x per jaar organiseert Werkgroep Graafsewijk 
Noord een doedag. Tijdens deze activiteit is het de 
bedoeling dat we een kijkje gaan nemen bij een 
bedrijf of instelling. Enkele voorbeelden zijn het 
bezoeken van een boerderij, brandweer, politie en 
kinderafdeling van het ziekenhuis. De doedag start 
om 10.30 uur. De duur van de activiteit is afhan-
kelijk van het bezoekadres. Entree E 1.50.

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

Door Mieke Reijner, Divers 

Ouderkamer Rondeel
Elke dinsdagochtend is de ouderkamer in het 
Rondeel van 8.30u tot 10.00u open. Alle ou-
ders van school zijn welkom om aan te sluiten 
en met elkaar in gesprek te gaan over wat ze 
allemaal tegen komen met het opvoeden van 
hun kinderen. De ochtend is vooral ook fijn 
om ervaringen met elkaar te delen. Allerlei 
onderwerpen kunnen aan bod komen: internet, 
gezond eten, sint en kerst, sport, school en 
ook voor jezelf zorgen.

Oriëntaals dansen 
Dit dansen is er voor moeders en kinderen 
op dinsdagmiddag van 14.00u tot 15.00u. 
Moeders met hun kinderen komen in school en 
dansen samen in de speelzaal met een dansdo-
cent van de Muzerije. Zij komen 6 keer samen 
en in het nieuwe jaar is een volgende groep 
aan de beurt.

Dreumesgroep
Ouders en hun dreumesen ( leeftijd tussen 1 
en 3 jaar ) komen samen. Kinderen kunnen dan 
met elkaar spelen met een peuterleidster en 
moeders praten met elkaar over onderwerpen 
die met de opvoeding van hun hummels te 
maken hebben. 

U kunt dan denken aan: zindelijk worden, sla-
pen gaan, eten, praten en bewegen. We zingen 
gezamenlijk liedjes, knutselen en eten fruit. 
In januari wordt er weer een nieuwe groep 
gestart.

Wilt u informatie dan kunt u Mieke Reijner 
bellen op 06-50459340 of mailen: m.reijner@
divers.nl l

Ouders en Kinderen Samen

Vervolg van pagina 2

Vrouwen aan de Aa heten u van harte welkom



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

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

Het oogstfeest was vol met groen, zon, 
muziek en sfeer. Kinderen en volwassenen 
deden mee aan workshops als een 
insectenhotel bouwen, cosmetica maken, 
kleurstof winnen uit planten of pizza’s 
bakken. Inspirerend en lekker!

Meedoen
Het afgelopen seizoen hebben enkele 
tientallen bewoners – kinderen en 
volwassenen – vol enthousiasme meegedaan 
in de tuin. ‘De kindertuinclub op 
woensdagmiddag is een groot succes,’ vertelt 
Janneke. ‘Het seizoen is nu afgesloten, maar 
vanaf maart gaan we weer door. Kinderen van 
6 tot 15 jaar kunnen zich al aanmelden.’ Ook 
volwassenen die willen meedoen of die een 
idee hebben voor de tuin zijn welkom. 
Sophie: ‘Om te helpen bij het onderhoud van 
de tuin, of om zelf een tuintje aan te leggen.’

Doorgroeien
De buurtmoestuin fl oreert en groeit verder. 
Janneke en Sophie: ‘We kijken of we er nog een 
ander stuk in de wijk bij kunnen krijgen. En we 
willen nog verder uitbreiden. Regelmatig 
komen hier mensen uit andere wijken, die 
zeggen: oh, kan dit ook niet in mijn wijk? Nu 
heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel 
aangenomen om ideeën voor stadslandbouw en 
stadsmoestuinen te ondersteunen. Dat is mooi.’ 

Er groeit iets moois in de Graafse Hof
Buurtmoestuin de Graafse Hof, achter het winkelcentrum Van Roosmalenplein, groeit en 
bloeit. Het oogstfeest op 29 oktober was druk en gezellig. Wie in het seizoen 2012 aan de tuin 
wil meedoen kan zich nu alvast inschrijven. Intussen zitten initiatiefnemers Janneke 
Kannemans en Sophie Gruijters niet stil. Met de Stichting Transfarmers barsten ze van de 
nieuwe plannen. Als knoppen die nog open gaan…

Het project van Janneke en Sophie is niet alleen 
door bewoners enthousiast ontvangen: ze 
krijgen ook subsidie van het Oranjefonds. 

Nieuwe plannen
Ook is er steeds meer samenwerking met 
anderen: ‘Samen met de HAS en met Arie Bijl 
van het Milieucafé ontwikkelen we een kistje 
met gereedschap, zaadjes en een handleiding 
zodat mensen gemakkelijk thuis groente 
kunnen verbouwen. We zijn ook bezig om met 
andere jongeren en organisaties een festival te 
organiseren: ‘Do it yourself in Duketown’. Met 
muziek, workshops, een modeshow van zelfge-
maakte kleding. Alles zo groen, duurzaam en 
eerlijk mogelijk. We hebben ook de Doe-geld-
prijs gekregen. Daardoor konden we workshops 
geven in veganistisch koken, een tuintje maken 
in je raamkozijn en ‘seedbombs’ maken om in te 
stad te verspreiden. Pfff het is zoveel. Mensen 
kunnen beter op onze website kijken.’

Kijk op www.transfarmers.nl voor meer 
informatie over de ideeën van de Stichting 
Transfarmers. Of op www.facebook.com/

stichting.transfarmers. Of lees het blog op 
www.graafsehof.wordpress.org. 

Wilt u meedoen in de buurtmoestuin? 
Mail naar info@transfarmers.nl.

Wilt u komen helpen bij de Oosterhoeve? 
U kunt zich melden bij 

Anja Kouwenberg via (06) 2391 0121 of 
anjakouwenberg@gmail.com. Alles wat 
hier genoemd wordt is nog maar een 
greep uit wat er allemaal te doen is. 

Er is vast iets voor u bij!

Oogstfeest in de Graafse Hof

Anja Kouwenberg is coördinator van de 
Oosterhoeve: ‘Mensen kunnen hier iets 
leuks komen doen voor hun eigen omge-

ving, waarvan wij deel 
uitmaken. Iedereen 
profi teert van een 
goed draaiende 
Oosterhoeve.’

Sponsors hard nodig
Allereerst is Anja op 
zoek naar goede be-

stuurders en mensen die 
sponsors willen zoeken. 

Kundige mensen die fi nancieel, 
zakelijk of administratief 
onderlegd zijn. En die tijd 
hebben. ‘Het zoeken van 
sponsoring is nu het 
belangrijkst,’ vertelt Anja. 
‘Het scheelt zoveel als er 
geen geldgebrek is. Op dit 
moment is dat echt onze 
grootste zorg.’ De afgelopen 
jaren sprong de gemeente via de regeling 
Bewoners Initatiatief Geld (BIG) al regelma-
tig bij. Behalve sponsorzoekers zijn ook 
andere vrijwilligers zeer welkom. Om in de 
weekenden zelfstandig de dieren te 
voeren en zonodig handelend op te 
treden. Of om als toezichthouder tussen 
half drie en vier uur ’s middags aanwezig 
te zijn. Anja: ‘Zodat we niet om half drie 
al moeten sluiten. Ik ben blij met alle 

hulp, ook al is het maar voor één keer 
per maand.’

Gewoon iets doen 
De Oosterhoeve 

kan mensen 
gebruiken in alle 

soorten en maten. 
Voor dierverzorging, 

groenvoorziening, klussen, 
opruimen of huishoudelijk 

werk. Zo’n beetje alles is mogelijk. Anja: ‘Wij 
zijn naast kinderboerderij ook zorgboerderij. 
Dat betekent dat hier mensen kunnen werken 
die begeleiding nodig hebben. 
Wie een persoonsgebonden 
budget (pgb) heeft, kan hier 
terecht. Ook ouderen die een 
of twee keer per week een 
zinvolle dagbesteding zoeken, 
zijn hier welkom. Of kinderen 
die individuele aandacht nodig 

hebben. En verder alle mensen 
die gewoon willen helpen.’

Donaties
In Het Koffi ehuis kunnen bezoekers terecht 
voor koffi e, thee, een sapje of een ijsje, tegen 

een kleine vergoeding. Anja: ‘Of 
aanschuiven voor een 
kom soep om 12.45 uur. 
Grote groepen graag 
vooraf melden. We 

hebben ook eieren, zelf-

gemaakte jam en sap te koop. En de 
ruimte is beschikbaar voor bijeenkom-

sten, lezingen of cursussen.’ Deze inkom-
sten helpen ook weer bij het voortbestaan 
van de Oosterhoeve. Anja: ‘Wat ik nog 
graag wil zeggen: veel mensen 
hebben na onze laatste 
nieuwsbrief gedo-

neerd. Dat vind 
ik heel fi jn. 
Nieuwe dona-
ties zijn nog 
steeds erg 
welkom.’

Doe mee en profi teer van de Oosterhoeve
Een doordeweekse ochtend op kinderboerderij en zorgboerderij de Oosterhoeve. Het 
zonnetje schijnt, een klas schoolkinderen is na een lesje natuurbeleving weer 
vertrokken. Moeders wandelen rond. Hun kinderen spelen in de speeltuin of aaien de 
dieren. Binnen, aan de koffi e met de medewerkers, verdeelt Anja Kouwenberg de 
taken. Wie maakt vandaag de soep? Wie loopt het dagelijkse rondje met de paarden en 
de ezel? Wie veegt even de bladeren weg? Wie maakt de hokken schoon, wie zorgt 
voor het hooi en stro? Er is zoveel te doen. Anja: ‘Hulp van vrijwilligers is hard nodig.’ 

Oogstfeest.

Wijkgericht
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Editie Wijkkrant Oost

Wie wil 

regelmatig 

toezicht houden 

tussen half drie 

en vier?

Wie zoekt 
sponsors?

hulp, ook al is het maar voor één keer 

Voor dierverzorging, 
groenvoorziening, klussen, 

opruimen of huishoudelijk 

Wie wil de schooltuin 
begeleiden, zodat 

schoolkinderen weer 
aan de gang kunnen 

met een eigen tuintje?

steeds erg 
welkom.’

Wie wil in het 

bestuur?

sten, lezingen of cursussen.’ Deze inkom-

Wie wil de paarden borstelen en een rondje wandelen met de ezel en de paardjes?

taken. Wie maakt vandaag de soep? Wie loopt het dagelijkse rondje met de paarden en 

Wie wil in het weekend de dieren voeren?

Wie wil de 

kabouters in het 

kabouterbos een 

likje verf komen 

geven?

Wie wil de 

stallen af 

en toe 

uitmesten?

zinvolle dagbesteding zoeken, 
zijn hier welkom. Of kinderen 
die individuele aandacht nodig 

Wie wil met het 

achterstallig 

onderhoud in de 

vlindertuin en de 

paddenpoel aan 

de slag?

Wie wil 

het onkruid 

wieden?

Wie wil het binnenwerk komen schilderen?

sten helpen ook weer bij het voortbestaan 

Wie wil de hekken 
en poorten repareren en onderhouden?

Sponsors hard nodig
Allereerst is Anja op 
zoek naar goede be-

stuurders en mensen die 

Wie wil eens of een 

paar keer per week 

bij Ekoplaza 

groenteafval 

ophalen, of bij 

bakkers langs 

voor oud brood?


