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

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

Wijkkrant Oost

Velen denken bij 2011 aan “dat jaar dat het ook 
crisis was”. Ja, dat zal niemand ontgaan zijn. Maar 
ondanks de crisis zijn er in Oost mooie dingen ge-
beurd.  Zo is in februari de buurttuin “de Graafse 
Hof” geopend. Met inzet van vrijwilligers is het 
een fijne plaats geworden waar men graag komt. 
Dat bleek ook wel in oktober, slechts een half jaar 
later. Men vierde het oogstfeest en die dag bleek 
al dat men goed de weg naar de buurttuin kan 
vinden en was er een goede sfeer. 
In het voorjaar opende in de Oosterhoeve ook het 
educatief gebouw . Een gebeurtenis waar men al 
een tijd reikhalzend naar uitkeek. Tegelijk werd 
ook de binnenplaats beschikbaar zodat men bij 
slecht weer niet nat hoeft te regenen. En daar 
blijft het niet bij. Zo is Transistion Town gestart om 
op een stuk grond nabij Oosterhoeve een eetbaar 
park te realiseren. De eerste stappen hiervoor zijn 
gezet en we schijnen in 2012 het resultaat al te 
kunnen bewonderen (of eten?)
Er gebeurde veel rond de Oosterplas. Wist u dat 
we sinds april een seniorenopvang op het Die-
renhuis hebben? De naam is die dag onthuld: “de 
oude kwispelaar”. De seniorenopvang is een uniek 
project van de Hondenbescherming, om bejaarde 
honden een prettige oude dag te bezorgen. 

En vergeet niet de manifestatie ‘Buurten in Bewe-
ging’ die samen met de ‘Dag van het park’ in mei 
is georganiseerd. Wat eerst een regenachtige dag 
leek te worden, werd uiteindelijk een zonnige dag 
met veel aanloop bij de verenigingen rondom de 
Oosterplas en de 40 (!) kramen.

Maar ook andere evenementen vonden plaats. Na 
5 jaar lang een Kerstmarkt te hebben georgani-
seerd, was er op 2e Paasdag nog een Paasmarkt in 
de Stolp. Het was bedoeld als afsluiter van 5 jaar 
organisatie door het Wijkplatform. Nu is het aan 
de wijkbewoners om de gezellige traditie voort te 
zetten.

Daarnaast hebben BrabantWonen en Zayaz samen 
een uitleenpunt voor tuingereedschap opgezet 
waar inwoners van Den Bosch Zuid en Oost gratis 
spullen kunnen lenen. 
Ook in 2011 waren er weer veel mooie initiatieven, 
georganiseerd door en voor buurtbewoners en 
ondersteund met bewonersinitiatief gelden (BIG).

Een voorbeeld: met behulp van BIG geld konden 
in totaal 40 kinderen meedoen aan het kinder-
koken in Oosterhof. Via de basisscholen kunnen 
kinderen die zin hebben om met bewoners uit 
Oosterhof gezellige middagen te hebben en lekker 
te leren koken zich aanmelden. De reacties van de 
kinderen waren terug te lezen in de wijkkrant, zo 
lieten Dempsey en Delano van Lieshout weten hoe 
leuk ze het vonden om zelf te leren koken, lekkere 

dingen te eten en iemand te mogen uitnodigen 
om een keer mee te eten. En wat te denken van 
De Kruimel die een oproep deed om prentenboe-
ken bij hen af te geven. Op die manier kunnen de 
kleintjes genieten van boeken, kleuren en tekenin-
gen. Aan die oproep is gehoor gegeven zodat er 
een collectie ontstaan is. 

Het mooie is, het bovenstaande is niet volledig. 
Veel mooie gebeurtenissen en initiatieven, groot 
en klein, staan hier niet bij. Het mooie is dat er 
zoveel is op te noemen. Het is jammer dat deze 
voorpagina niet groot genoeg is.
Alle initiatieven en gebeurtenissen die hier wel 
en niet staan hebben echter een ding gemeen. Ze 
worden (bijna) allemaal uitgevoerd door vrijwil-
ligers. En dat is goud waard. Zoals de werkgroep 
Graafsewijk Noord tijdens hun jubileum (30 jaar!) 
al noemde: de steun van de mensen uit de wijk 
Oost is een belangrijke succesfactor! 

Zonder de mensen zoals u komt er van alle plan-
nen en ideeën niets terecht. Dat de bovenstaande 
voorbeelden gelukt zijn, is mede te danken aan u. 

Omdat u meedeed, een kleine donatie deed, het 
initiatief nam of gewoon kwam kijken en aanwezig 
was. Zo was het ook op de nieuwjaarsreceptie. Het 
was goed om onder andere de bewonersvereniging 
“het Vinkenkampke” op de nieuwjaarsreceptie te 
ontvangen. Zij denken mee in het ontwerp van hun 
plein dat opgeknapt gaat worden. Ook de trouwe 
bezoekers van het Trefpunt en de wijkwerkplaats 
waren aanwezig . Zij staan al sinds jaren klaar 
voor de bewoners uit de wijk Oost en zij zullen dit 
jaar een nieuwe locatie betrekken in de Herman 
Broerenschool. 
Daarnaast was de aanwezigheid van alle anderen 
heel belangrijk die daarmee hun betrokkenheid bij 
de wijk lieten zien.

En dat hebben we in 2012 ook weer nodig! Ook 
in 2012 zal er het nodige ondernomen worden. 
Initiatieven waar u blij (of minder blij)van wordt. 
Voor alles geldt dat, om er het beste uit te halen, 
uw betrokkenheid belangrijk is. In dat opzicht is 
2012 een jaar van kansen. En als u meedoet wordt 
het zeker een succes. l

Woensdag 4 januari, het buurthuis Graafsewijk 
Noord is tiptop versierd en aangekleed voor 
de nieuwjaarsreceptie van Wijkplatform Oost. 
Vanaf 20 uur loopt het vol en al snel is het een 
gezellige drukte. Een mooie gelegenheid om 
achterom naar 2011 te kijken en vooruit te 
blikken naar 2012.

Dankjewel!
De wijkkrant maken is voor de redactie elk jaar 
weer een spannende aangelegenheid! 
De inhoud is meestal geen probleem, want Oost 
is een actieve wijk waarin veel vrijwilligers en 
beroepskrachten volop samenwerken.
Wat het spannend maakt zijn de financiën. Maar 
ook in 2011 is het weer gelukt.
Een bedankje aan al onze donateurs en adver-
teerders is dan ook op zijn plaats! 

In 2011 werd het maken van de wijkkrant mo-
gelijk gemaakt door bijdragen van
l Apotheek Cley 
l Basisschool Oberon
l Centrum voor Jeugd & Gezin
l Escura Apotheek 
l Gezondheidscentrum Samen Beter
l GGD Hart voor Brabant 
l Hervormde Gemeente
l ICT Club Brede Bossche School aan de AA
l Reinier van Arkelgroep 
l St. Oosterhoeve – donatie
l ‘t Sluske handenarbeid
l Welzijnsonderneming Divers 

Ook een woord van dank voor 
onze adverteerders!
Op de eerste plaats voor onze 
trouwe adverteerders: 
John’s Hairstyling aan de Pieter Breug-
helstraat en onze drukkerij Printbest BV in 
Kerkdriel. Sinds de doorstart van de wijkkrant 
in 2000 zijn zij al adverteerder en maken zij de 

krant mede mogelijk. Dat mag wel eens worden 
gezegd.

In 2011 adverteerden ook
l DigiByte - Pc Reparatie en onderhoud 
       bij u thuis
l Fysiotherapie Jeroen Verdonk 
l Mondhygiëne praktijk Amstellaan 
l Tandartsenpraktijk Rijnstraat 
l Tandartsenpraktijk Vos 

Een vaste bijdrage komt elk jaar van 
Wijkplatform Oost.
Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch, geadvi-
seerd door een commissie van bewoners, steunt 
de wijkkrant financieel door het toekennen van 
Bewoners Initiatief Geld en de samenwerking 
met de Wijk Gericht werken-pagina. 

  Ook graag een dankwoord 
naar Werkgroep Graafsewijk Noord voor het 
beschikbaar stellen van haar ruimte voor onze 
redactievergaderingen.
Tot slot wil de redactie de mensen bedanken die 
op persoonlijke titel een bijdrage stortten op 
het rekeningnummer van de krant. Dit is hart-
verwarmend! Zoals u leest maken vele donaties, 
hoe klein ook, een mooie wijkkrant mogelijk!
Giften en bijdragen blijven onontbeerlijk en 
zijn welkom op rekeningnummer 17.19.17.480 
(Rabobank) l

Namens Wijkkrant Oost en alle betrokkenen 
wensen we u een heel goed 2012 toe!

2012. 
Een jaar 

vol 
kansen!



Kerst is een feest van samenzijn maar juist dan 
voelen veel ouderen zich eenzaam en soms zelfs 
vergeten. In deze tijd van winterse kou is het ex-
tra belangrijk om warmte te brengen bij degenen 
die het zo hard nodig hebben. IJs, sneeuw en kou 
zorgen ervoor dat veel ouderen nu nog minder 
naar buiten kunnen. Hierdoor raken zij nog meer 
in een isolement. 
De Riki Stichting geeft met deze landelijke 
Kerstactie positieve aandacht aan de oudere mede-
mens en laat weten dat er aan hen wordt gedacht.

16.000 pakketjes betekenen 16.000 betekenis-
volle ontmoetingen  
Met deze Kerstactie worden mensen ook bij elkaar 
gebracht. Het geven of krijgen van een presentje 
is een goede aanzet om met anderen vriendschap 
te sluiten. Bijna de helft van de kerstpakketjes 
brachten vrijwilligers van de Zonnebloem per-
soonlijk thuis bij zelfstandig wonende ouderen. De 
overige pakketjes brachten leerlingen van 42 ba-
sisscholen rond in een nabijgelegen verzorgings-
centrum en bij ouderen in hun privé omgeving. 

Oud en jong samen 
In alle verzorgingshuizen vonden ook activiteiten 
plaats waarbij oud en jong elkaar ontmoeten zoals 
samen ontbijten, kerstversiering maken, liedjes 
zingen of kerststukjes maken. Samen een activiteit 
doen verbindt en geeft veel plezier. Het zijn waar-
devolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect 
en begrip ontstaat tussen jong en oud. 

Den Bosch Oost
In Den Bosch Oost brachten op 15 december leer-
lingen van Basisschool Het Rondeel pakketjes rond 
in Zorgcentrum De Grevelingen.
Vrijwilligers van de Zonnebloem afdelingen Den 

Bosch Oostelijke Zon en Den Bosch Glorieux 
brachten pakketjes rond bij hun gasten.

Voor algemene vragen over de actie kunt u contact 
opnemen met de Riki Stichting, 
Ingrid van Oijen Strating, tel.: 020 345 44 56 of 
mail@rikistichting.nl. 

Riki Stichting
De Riki Stichting heeft tot doel het verbeteren 
van het welbevinden van kwetsbare groepen in de 
samenleving waaronder ouderen. 
Zij doet dit in samenwerking met gerenommeerde 
organisaties. De Stichting werft geen fondsen. l
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Vrijwilligers gezocht! 

Bezoek
Verschillende bewoners van Oosterhof krijgen wei-
nig of geen bezoek, voor deze bewoners zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die wat tijd in de week 
over hebben om eens een praatje te maken, een 
stukje te wandelen of een kopje koffie te drinken.

Sommige bewoners maken nog graag een klein 
uitstapje, bijv. naar de Helftheuvel, waar ze een 

boodschapje kunnen doen of zomaar wat win-
kels willen bekijken en op een terrasje een kopje 
koffie kunnen drinken. Zij hebben iemand nodig 
die wil begeleiden. Iemand die kan wandelen met 
een rolstoel. Het vervoer wordt met de regiotaxi 
geregeld.

Denkt u iets te kunnen betekenen voor onze bewo-
ners, neem contact op met :Jacqueline Cornelis-
sen, coördinator vrijwilligerswerk 06-11434819 of 
j.cornelissen@vanneynsel.nl l

Vraag van de wijkbewoner
Brabant Wonen heeft Oost een openluchttheater aangeboden. Bij wie moeten wijkbewoners zich melden 
als ze iets met dat theater willen?

De redactie heeft deze vraag voorgelegd aan Brabant Wonen en die laat weten dat Peter van der Klok 
projectleider is van wijkontwikkeling. Hij kan altijd benaderd worden wanneer wijkbewoners vragen 
hebben over het gebruik van het theater op telefoonnummer 073-6814503 l

Vacaturebank

Via website terugblikken 
op een evenement 

of activiteit
Zoals in een eerdere wijkkrant is vermeld heeft 
Arie van den Dungen een passie voor het ma-
ken van foto’s. Op vele evenementen in onze 
stad is hij dan ook aanwezig als fotograaf. 
Ook de wijkkrant kan voor wijkgerelateerde 
zaken een beroep doen op Arie.
 
Als mensen zien dat Arie hen fotografeert 
wordt hem dikwijls gevraagd die foto op te stu-
ren. Arie zou graag aan die verzoeken willen 
voldoen maar het wordt zo vaak gevraagd dat 
het hem te veel wordt. Daarom heeft hij het 
volgende bedacht. 

Hij heeft een website gemaakt www.bosch-
fotoboek.nl waarop hij alle foto’s plaatst 
die volgens hem de toets der kritiek kunnen 
doorstaan. 

Alle foto’s kunnen wat Arie betreft voor eigen 
gebruik gedownload worden. Voor  commerci-
ele activiteiten (copyright) is toestemming en 
vermelding van Arie’s naam nodig. 
De meest recente foto’s die u op deze website 
zijn gemaakt tijdens de Nieuwjaarsduik en de 
Driekoningenintocht

Als u door Arie een buurt- of wijkactiviteit wilt 
laten vastleggen dan kunt u per mail contact 
met hem opnemen abonjour@home.nl l

Zonnebloem 
“De Oostelijke Zon “      

Door Ans v/d Leeuw

Wij wensen al onze gasten van de 
Zonnebloem een gelukkig en gezond 2012.

Het jaar 2011 hebben we afgesloten met de 
Kerstviering op dinsdag 13 december.
Zoals al vele jaren mogen wij gebruik maken 
van de BVV kantine waarvoor onze hartelijke 
dank. Zulke buitenkansjes heeft de Zonne-
bloem nodig.

Er was een uitgebreide koffietafel aan een 
gezellige gedekte kersttafel.
Er was een muziek ensemble die zorgde voor 
stemmige muziek en er werden kerstliedjes 
gezongen. Ook werd er een kerstverhaal 
voorgelezen.
Ook was er nog een loterij ,zodat er veel gas-
ten met een leuk prijsje naar huis gingen.
Wij werden geholpen door 4 vrijwilligers van 
de woningbouwvereniging  Zayaz.

Dit jaar kregen we weer mooie Kerstpak-
ketjes van de RIKI stichting. Deze pakketten 
zijn altijd welkom bij onze gasten. Lees meer 
hierover verder in deze krant.
Voor 2012 staan er weer leuke activiteiten 
in de planning, op 26 maart is de jaarlijkse 
boottocht over de Maas. Daar krijgt U zoals 
gewoonlijk weer bericht van.
Maar ook van de Paasviering en een Rondvaart 
door de Amsterdamse grachten.

Mocht U belangstelling hebben in de 
Zonnebloem laat het ons weten.
Tel : 06 - 24785597 of 073 – 6146892 l

Warm kerstmoment voor 16.000 ouderen
Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van 
de Zonnebloem zijn op pad gegaan om 16.000 
ouderen te bezoeken en een kerstpakketje aan 
te bieden. Dit zijn 16.000 betekenisvolle ont-
moetingen.



Privacy en de 
apotheek
Door Joost van Roosmalen, 
apotheker   
  
Maagklachten
Maagklachten komen veel voor. Ongeveer één 
op de vier mensen in Nederland heeft er wel 
eens last van. Als je kort na het eten bijvoor-
beeld bukt om iets op te rapen, dan voel je 
soms iets van het eten zurig terugkomen. Of 
je krijgt na een te zware maaltijd een verve-
lend, vol, opgeblazen gevoel. 

Maagklachten kun je onderverdelen in drie 
groepen: brandend maagzuur (ook reflux-
klachten genoemd), maagpijn en als laatste 
groep misselijkheid en opgeblazen gevoel. 
Bij brandend maagzuur heb je last van een 
branderig gevoel achter het borstbeen of een 
zure smaak in je mond. Vaak treedt brandend 
maagzuur ’s avonds op na het eten van een 
maaltijd of ’s nachts. Brandend maagzuur ont-
staat vaak doordat de maag te veel maagzuur 
aanmaakt of als de druk in de buik te hoog is 
en de maaginhoud naar boven wordt gestuwd. 
De zure maaginhoud vloeit terug (reflux) naar 
de slokdarm en dat geeft dat branderige gevoel. 
Het overschot aan maagzuur irriteert ook de 
binnenkant van de maag.
Maagpijn uit zich in een drukkende, zeurde-
rige of stevig stekende pijn in de bovenbuik. 
Maagpijn wordt vaak veroorzaakt door een 
ontsteking van het slijmvlies van de maag of de 
twaalfvingerige darm. Wanneer de zure maag-
inhoud in contact komt met de ontsteking, dan 
veroorzaakt dit pijn.

Bij maagklachten is het van belang dat je weet 
waardoor de klachten veroorzaakt worden. 
Als je de oorzaak kent, kun je je eet- en of 
leefgewoonten daarop aanpassen. Bij brandend 
maagzuur en maagpijn kunnen vaak alcohol, 
sinaasappel(sap), scherp gekruid eten, vet 
eten, pepermunt, koffie en koolzuurhoudende 
dranken boosdoeners zijn. Rokers hebben vaak 
last van maagklachten.
De oorzaak van maagklachten is niet altijd 
duidelijk, of makkelijk weg te nemen. En 
behandeling met medicijnen brengt niet altijd 
genezing, maar kan wel verlichting geven. Als 
je af en toe last hebt van brandend maagzuur 
en niet kunt uitvinden welk voedsel dit veroor-
zaakt, kun je een maagzuurbinder gebruiken. 
Een maagzuurbinder (antacidum) neutraliseert 
snel het overtollige maagzuur. Heb je vaker last 
van terugkerend brandend maagzuur, dan kan 
een maagzuurremmer (protonpompremmer) 
wellicht helpen. Indien de klachten langer dan 
twee weken aanhouden, raadpleeg dan altijd 
een arts. Uw arts zal dan de oorzaak van de 
klachten onderzoeken en indien noodzakelijk 
een geneesmiddel voorschrijven.

Wees bij maagklachten altijd voorzichtig met 
het gebruik van aspirine en ontstekingsrem-
mende pijnstillers, zoals ibuprofen en diclo-
fenac. Deze medicijnen kunnen bij veelvuldig 
gebruik het maagslijmvlies beschadigen. Op 
den duur kan zelfs een maagzweer ontstaan. 
Dit geldt met name voor ouderen en mensen 
die vaker maagklachten hebben.

Vergoeding van maagzuuremmers
Vanaf 1 januari 2012 is de vergoeding van 
maagzuurremmers op recept veranderd. Heb je 
de maagzuurremmers voor een kortere periode 
dan zes maanden nodig? Dan moet dit medicijn 
voortaan zelf betaald worden. Is de maagzuur-
remmer langer dan zes maanden nodig? Dan 
krijg je deze wel vergoed en betaalt u alleen 
voor het eerste recept.
Maagzuurremmers zorgen ervoor dat je maag 
minder maagzuur maakt. Ook helpen ze bij de 
genezing van een ontsteking of zweer in je 
maag. Daarnaast beschermen maagzuurrem-
mers je maag als er een bepaalde pijnstiller 
gebruikt wordt.
Heeft je arts een maagzuurremmer voorge-
schreven, bijvoorbeeld omdat je een pijnstiller 
gebruikt? Aarzel je om het maagmedicijn te 
gebruiken, omdat je het zelf moet betalen? 
Bedenk dan dat de arts het niet voor niets 
heeft voorgeschreven. Een maagzuurremmer 
beschermt je maag, voorkomt nare klachten en, 
in het ergste geval, een maagbloeding.

Uw Apotheek 
We geven in de apotheek graag informatie 
en persoonlijk advies bij maagklachten. De 
apotheker of de apothekersassistent kan tips 
geven, eventueel een advies over een zelfzorg-
middel, of kan adviseren om naar de dokter te 
gaan.

Tips van uw apotheek
l Eet kleine porties en vermijd vet 
       en scherpe voeding.
l Zoek uit van welk soort eten of 
       drinken je snel last hebt. 
       Veel mensen krijgen last van alcohol, 
       koolzuurhoudende dranken, 
       sinaasappelsap, koffie, paprika, tomaat,     
       kool.
l Stop met roken of verminder het 
       aantal sigaretten.
l Probeer gewicht te verliezen.
l Draag niet-knellende kleren; 
       dat neemt druk op je maag weg.
l Vermijd (plotseling) bukken, 
       ga liever door je knieën om iets 
       op te pakken. 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

Door Gerrit van Roekel, huisarts

Het is weer januari, een nieuw jaar ligt in het 
verschiet. We dromen vooruit, wat willen we 
dit jaar bereiken? Althans veel mensen stellen 
zich doelen, wat ze van belang vinden en waar 
ze aan willen werken. De doelen zijn velerlei, 
verhuizen, nieuwe auto, een (nieuwe) vriend/
vriendin etc. Veel doelen hebben met gedrags-
verandering te maken en dat is nou net niet zo 
eenvoudig. 

Meestal willen we gedrag veranderen waar we 
last van hebben. Maar aan dat gedrag zitten 
blijkbaar ook voordelen anders zou je het niet zo 
lang volhouden. De voornemens, die veel men-
sen maken, hebben met leefstijl te maken, zoals 
eetgewoonten, roken, weinig bewegen, alcohol 
gebruik, drugs etc. Ik zie op mijn spreekuur nogal 
wat mensen, die een leefstijl hebben waarbij 
verandering niet slecht zou zijn. Afvallen, stoppen 
met roken, meer bewegen etc. 

Ik ging(!) vroeger wekelijks naar de sportschool 
en wat mij zo opviel was dat in de maanden 
januari, februari en soms nog maart het aanzien-
lijk druk was. Je kon amper 30 minuten op een 
sporttoestel je in het zweet werken. Je zag de 
wachtenden kijken met een blik in hun ogen van: 
nou is het wel genoeg laat mij nou maar. In maart 
en verder in het jaar werd de druk aanzienlijk 
minder. De (goede) voornemens waren enigszins 
verdampt en de lol van dat vele bewegen was fors 
afgenomen. 

Je wordt er moe van, het kan pijn doen en wat 
schiet je er mee op. Want de resultaten liggen niet 
direct voor het grijpen. Volhouden is dan heel be-
langrijk. Waar het mensen dan vaak aan ontbreekt 
is de motivatie om door te gaan. Je zelf motiveren 
is niet gemakkelijk, toch zijn er wel methodieken, 
die de (interne) motivatie verhogen. Voordat 
je iets wil veranderen, sta dan eens even stil, 
waarom je dat wil en waarvoor je dat doet. Stop-
pen met roken, meer bewegen etc. zijn bekende 
voornemens. Met je verstand kun je gemakkelijk 
beredeneren, waarom dat goed zou zijn. Alleen we 
beseffen niet dat dat niet voldoende is om die ge-
dragsverandering (want dat is het) vol te houden. 
Gedrag wat je wil veranderen heeft voordelen en 
nadelen. 

We voelen ons tot de voordelen aangetrokken en 
de nadelen weten we verstandelijk wel te berede-
neren. De nadelen liggen ook nog eens ver in de 
toekomst en mensen zijn meestal gericht op de 
korte termijn. Je voelt veelal niet direct wat het 
oplevert en dat maakt het volhouden niet gemak-
kelijk. 

We voelen ons ambivalent t.a.v. dat gedrag (bv. 
roken). Roken ervaren we als lekker, na het eten 

een sigaretje, wie kent dat niet, wat spanning 
en even ontspannen met weer zo’n sigaretje. We 
voelen ons aangetrokken tot dat sigaretje. Het 
nadeel is, dat je er allerlei (nare) ziekten van 
kunt krijgen, maar dan in een (verre) toekomst. 
Ambivalentie heet dit: we willen wel-, we willen 
niet veranderen. 

Dat nieuwe gedrag (bv. niet meer roken) 
heeft voordelen, maar ook nadelen. De voor-
delen kennen we allemaal, minder risico op 
hart&vaatziekten, kanker etc. Maar er zijn ook 
ervaren nadelen, je gaat dat lekkere sigaretje 
missen na het eten en als er wat stress is dan kun 
je niet een sigaretje op steken om wat te kalme-
ren. Om nou dat stoppen met roken succesvoller 
te maken, dien je deze zaken goed voor ogen te 
houden. Je moet als het ware de balans opmaken. 
Je moet de voordelen en de nadelen van het roken 
eens goed op een rijtje zetten en je moet dat met 
het niet meer roken ook doen.  

De truc is: vergroot de voordelen en verklein de 
nadelen. Het voorbeeld van het roken in deze is 
dan handig. Wat kun je doen om de nadelen van 
het niet meer roken te verminderen. Bv. na het 
eten een wandelingetje maken of bij stress er eens 
met een ander over praten. Ieder heeft zo zijn ei-
gen strategie om met de moeilijke momenten (als 
de lust groot is om weer een sigaret op te steken) 
om te gaan en het niet-roken vol te houden. Hoe 
vergroot je de voordelen van het niet roken; je 
moet jezelf belonen. 

Spaar het uitgespaarde geld voor een leuk doel, 
verwen je zelf met een bioscoopvoorstelling, spaar 
voor een leuke vakantie, die je anders niet zou 
kunnen betalen. Stop het uitgespaarde geld let-
terlijk in een spaarpot, dat blijkt te motiveren. 
Andere voordelen van het niet roken zijn bv. je 
smaak verbetert, je huid ziet er beter uit, het 
eventuele hoesten neemt af, je voelt je vaak (na 
enige maanden) fitter.
 
Mocht je toch een (goed) voornemen hebben, 
houdt het bij een, teveel gedragswijzigingen zijn 
gedoemd te mislukken. 
Je moet ook voor het volgende jaar weer een goed 
voornemen overhouden! l

COPD
De goede voornemens

Kosten van Status Quo
Voordelen van verandering

Kosten van verandering
Voordelen van Status Quo
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Mantelzorgers zijn mensen die voor anderen 
zorgen zoals kind, ouder of partner. Hierin 
gaat (onvrijwillig) veel tijd zitten, het is dus 
vaak geen keuze om mantelzorger te zijn. De 
cliënten kunnen lichamelijk, psychisch of ver-
standelijk beperkt zijn of ziek zijn.
 
Uit onderzoeken blijkt dat er veel ondersteuning 
nodig is om te voorkomen dat de Mantelzorger 
zelf hulpvrager wordt. De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) beoogt dat mensen zolang 
mogelijk in de thuissituatie kunnen blijven 
wonen; de wet bevordert de sociale cohesie. 
Daarom is het nodig is dat er op ondersteuning 
ingezet gaat worden.
Een van de mogelijkheden om dit te bewerkstel-
ligen is het opzetten van Mantelzorgcafés.
 
Waarom in de vorm van een café?
De kracht ligt in de laagdrempeligheid en 
vertrouwen, waarin het welzijnswerk sterk is. 
Binnen het welzijnswerk worden sociaal zwakke 
groepen mensen bereikt die anders niet snel in 
de hulpverlening terechtkomen. 
Daarom lijkt dit een goede manier om de vrij 
onzichtbare groep mantelzorgers in beeld te 
krijgen. 
Inhoudelijk wordt gekozen voor uitwisseling van 
ervaringen van mantelzorgers en het bespreken 
van relevante thema’s als: WMO, PGB etc.

Het mantelzorgcafé wordt vooralsnog stedelijk 
georganiseerd en aangeboden, wel met de 
mogelijkheid van roulerende locaties in de wij-
ken. In het plan van aanpak wordt de werkwijze 
beschreven van de Mantelzorgcafés.
 
Het mantelzorgcafé is maandelijks op de derde 
donderdag van de maand. Met telkens een ander 
thema of creatieve invulling. 
Het volgende mantelzorgcafe is 16 februari. l

“De jeugdarts zegt dat mijn 8-jarige zoon 
te zwaar wordt. Wat kan ik er aan doen?”
Kinderen tussen de 5 en de 11 jaar zijn in de afgelopen tien jaar veel dikker geworden. Eén op de acht 
Nederlandse kinderen heeft last van overgewicht. Hoe kun je voorkomen dat jouw kind te zwaar wordt?

Een aantal tips:
l Leer je kind bewegen. Elk kind zou een uur per dag moeten spelen, rennen of sporten. 
       Zoek een sportclub die bij jouw kind past.
l Leer je kind regelmaat aan. Eet drie keer per dag: ontbijt, lunch en avondeten. 
       Geef daarbij twee keer een caloriearm tussendoortje.
l Eet gezond: volkorenbrood, aardappelen, pasta, rijst, groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten.  
       Vermijd teveel frisdrank, zoete drankjes en zoete tussendoortjes. Zet je kind niet op een dieet.
l Stel duidelijke regels (voor het hele gezin) en geef je kind complimentjes als het lukt 
       minder te snoepen.
l Geef zelf het goede voorbeeld: sla het ontbijt nooit over, eet met het hele gezin aan tafel. 
       Neem de tijd voor het eten en zorg dat het een gezellig moment is.

Het CJG-loket bij Samen Beter is vanaf 1 januari gesloten. Iedereen die vragen heeft over opvoeden 
en opgroeien is van harte welkom bij het Centrum Jeugd & Gezin, Hinthamerstraat 145. 
Onze openingstijden zijn: maandagochtend van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur. Of bel met ons gratis nummer 0800-6441414. 

Kijk ook eens op www.cjg-s-hertogenbosch.nl
 

Door Mieke Verberne

Jan de Rond is ooit eens als opbouwwerker in 
Oost begonnen, daarna werd hij projectleider bij 
Mooi Zo Goed Zo. Vijftien jaar bestaat dit project 
nu en dat is aanleiding voor de wijkkrant om 
daar eens met Jan een babbeltje over te maken.  

Ontstaan
Mooi Zo Goed Zo is in 1995 op initiatief van het 
Juliana Welzijn Fonds (tegenwoordig het Oranje-
fonds) in 52 gemeenten in Nederland gestart. Dit 
fonds maakte geld vrij om in al die gemeenten het 
project Mooi zo Goed zo te ontwikkelen met als 
belangrijkste doel de gemeenschapszin en leef-
baarheid in wijken en buurten te bevorderen. Het 
idee was om clubs, groepen en organisaties die 
door vrijwilligers gerund werden te koppelen aan, 
bedrijven, instellingen of scholen die hen geld, 
materialen of actieve hulp konden bieden.. Mooi 
zo Goed zo zou daar dan de verbindende factor in 
zijn. En aldus geschiedde. In ‘s- Hertogenbosch 
ging Jan de Rond aan de slag om ‘de energie 
en creativiteit van bewoners en vrijwilligers van 
‘s-Hertogenbosch te koppelen aan de expertise 
en capaciteiten van bedrijven en instellingen’. Hij 
begon met een advertentie in de krant te plaatsen 
waarin hij verenigingen, groepen, clubs opriep 
zich te melden als ze voor hun activiteiten onder-
steuning konden gebruiken. Dat leverde al snel 
veel reacties op. In die tijd was er bijvoorbeeld 
veel vraag naar computers. Jan legde contacten 
met bedrijven en instellin-
gen en kon zodoende menig 
club verblijden met weliswaar 
tweedehandse maar nog goed 
functionerende computers. 
Voor het bedrijf afgeschreven 
voor de club een uitkomst. 
Het bleef niet bij computers; 
als armlastige verenigingen 
geen geld hadden om nieuwe 
materiaal of apparatuur aan te 
schaffen of een klus te klaren 
hadden waarvoor ze zelf niet 
voldoende mankracht hadden zocht Jan een weg 
om hen te helpen. Hij deed dit door fondsen aan 
te schrijven, bedrijven te benaderen of zijn steeds 
verdere uitbreidende netwerk te raadplegen. 

Op eigen benen
Na 3 jaar stopte de landelijke subsidie maar in 
Den Bosch had Jan al zo veel contacten gelegd 
en succesvolle deals gesloten dat het zonde zijn 
daar mee te stoppen. Gelukkig meldde Divers zich 
als hoofdsponsor en kon Jan doorgaan met dit 

nobele werk.  Jan noemt zijn werkzaamheden ‘het 
aanbieden van zoekcapaciteit’. Hij is steeds bezig 
voor een vraag het antwoord te zoeken en slaagt 
daar vaak in. In de loop der jaren heeft hij een 
enorm bestand van sociale sponsors opgebouwd 
dat bestaat uit organisaties, bedrijven, scholen en 
particulieren. Daar kan hij voor de meest uiteenlo-
pende zaken een beroep op  doen. 

Haalbaarheid
Als er een beroep op Mooi zo Goed zo wordt 
gedaan is er een projectgroep, bestaande uit 
bedrijfsleven, gemeente, media en maatschap-
pelijke organisaties die de ingediende vragen op 
doelstelling en haalbaarheid beoordeelt. Niet alles 
wordt gehonoreerd: op vragen om personeels-
kosten, commerciële zaken, individuele steun 
wordt niet ingegaan. Als de vraag past binnen die 
doelstelling gaat Jan speuren naar iemand die de 
specifieke aanvraag zou kunnen uitvoeren. “De 
aanvragers zelf blijven er bij betrokken, het is niet 
de bedoeling dat ik het van hen overneem. Uit 
ervaring blijkt dat de motivatie van buurtbewo-
ners/clubs/groepen die zelf verantwoordelijk zijn 
veel groter is dan als ‘de ander’ het even voor hen 
regelt “. 

Sociale sponsors
Personeel van banken, aannemersbedrijven, 
scholen, Waterschappen, Provincie, enz. willen 
meer en meer in het kader van teamvorming of in 
het kader van maatschappelijk ondernemen graag 

een dagje meehelpen om een 
klus te klaren. Het kan gaan om 
herstelwerkzaamheden, schil-
deren, spitten, aanleggen van 
tuintjes bij clubs of instellingen, 
timmerwerk of bestraten. Maar 
ook kan het gaan om een dagje 
op stap met bewoners van een 
verpleeghuis. Jan kijkt wie wat 
zou kunnen doen en regelt wat 
nodig is om dit te realiseren. 
“Het mes snijdt daarmee aan 
twee kanten”zegt Jan. 

“ Bedrijven die maatschappelijke projecten onder-
steunen ervaren veel waardering van de samen-
leving. En, goodwill verdient zichzelf terug! De 
aanvragers zijn blij met de hulp die geboden wordt 
en doordat ze zelf meewerken bevordert dat het 
contact met de verschillende groepen”. Na realisa-
tie van een project volgt een feestelijke opening/
oplevering, waarbij de media wordt uitgenodigd 
en de sponsors worden bedankt.

Mooi zo Goed zo in Oost
Ook allerlei groepen in Den Bosch Oost hebben 
geprofiteerd van dit project. Jan herinnert zich 
van in het begin dat seniorenorkest MCC graag 
wat instrumenten wilde hebben waarop nieuwe 
leden konden leren spelen. Jan benaderde een 
aantal fondsen en verzamelde genoeg geld om de 
instrumenten aan te kunnen schaffen. Dat was dus 
al meteen raak. Na MCC deden er nog veel meer 
groepen uit Oost een beroep op Mooi zo Goed zo.    
Kinderzorgboerderij Oosterhoeve heeft verschil-
lende keren mogen profiteren van de bemiddeling. 
Zo is er door mensen van diverse bedrijven een 
houtopslag gemaakt en het timmerhout, afvalhout 
en brandhout gescheiden en opgeslagen. Het 
varkenshok is schoon gemaakt, het zand in de 
konijnenheuvel omgeschept, hooi binnengebracht 
en onkruid gewied in de vlindertuin. 
In de Graafsewijk Noord is via koppeling een 
speelterrein gerealiseerd. Wijkwerkplaats Oost 
heeft in materiële zin ondersteuning ontvangen.
Bij verpleeghuis Oosterhof is een Jeu de Bou-
lebaan geplaatst waarvoor ook het onderhoud 
geregeld is. Bewoners zijn een dagje uit geweest, 
de biljartclub is aan een biljart geholpen, er is 
voor een nieuw uitrenveldje voor het dierentehuis 
gezorgd. Zo maar een greep uit de lange, lange 
lijst van gekoppelde activiteiten. 

Tevreden
Jan de Rond doet het werk met heel veel plezier. 
‘Je hebt altijd met tevreden mensen te maken, 
de mensen die zich inzetten voor iemand en de 
mensen die ontvangen, iedereen is blij. 
En ik zelf natuurlijk ook als er weer een succes-
volle koppeling heeft plaatsgevonden. 

Op de Nationale dag werd het 15-jarig bestaan van 
Mooi zo Goed zo gevierd en bedankte Wethouder 
Eigeman namens B&W de projectleider. 

Website.
Mooi zo Goed zo profiteert zelf ook van het pro-
ject. Want een bedrijf dat sinds kort in Den Bosch 
gevestigd is wilde om‘ meer te aarden en bekend-
heid te krijgen in de regio ‘zich graag  verbinden 
aan een lokaal goed doel. Zij boden hun expertise 
en capaciteit aan Mooi zo Goed zo  zelf aan  en 
ontwierpen voor hen een nieuwe website en een 
nieuwsbrief. Suggesties, vragen, aanmeldingen 
van projecten en aanbiedingen voor hulp kunnen 
direct via de website geplaatst worden en iedereen 
die in het bestand voorkomt krijgt de nieuwsbrief 
toegezonden.

Toekomst
Mooi zo Goed zo is een succesvolle formule geble-
ken en volgens Jan zijn er voldoende mogelijk-
heden om er nog jaren mee door te gaan. Want 
mensen blijven het fijn vinden dat ze iets voor een 
ander kunnen betekenen en steken daarvoor graag 
hun handen uit de mouwen. 

Wilt u meer te weten te komen over Mooi zo Goed 
zo, heeft u een project waarvan u denkt dat Mooi 
zo Goed zo kan helpen of heeft u interesse om 
sociaal sponsor te worden dan kunt u contact 
opnemen per mail info@mzgz.nl 
of per telefoon 073 - 612 44 88!
Ook kunt u een kijkje nemen op de 
website www.mzgz.nl l

Vijftien jaar Mooi zo Goed zo

Mantelzorgcafé

l Akkie de Rouw, Mantelzorgmakelaar

l Jeu de Boulebanen bij Oosterhof uitgevoerd door Alliance



Door Mieke Verberne

De vrijwilliger waar we deze keer de spot opzet-
ten heeft de respectabele leeftijd van 78 jaar. 
Niet zo jong meer dus, maar dat is voor Thea van 
Schijndel nog geen reden om achter de gera-
niums te gaan zitten. In een gezellig gesprek 
vertelt ze over haar carrière als vrijwilliger en 
wat het vrijwilliger zijn voor haar betekent.    

Thea is al heel vroeg als vrijwilliger begonnen. Als 
10-jarige ging ze al langs de deur om kleurboeken 
te verkopen. De opbrengst was voor de missiona-
rissen. Toen ze een jaar of 17 was meldde ze zich 
aan als leidster voor de Bossche jeugdactie. Die 
organiseerde in de vakantie uitstapjes voor kin-
deren die het niet breed hadden en nooit ergens 
heen konden. Thea herinnert zich nog dat de kin-
deren 1,25 gulden moesten betalen waarvoor ze 
de hele dag onder de pannen waren. Verschillende 
jaren kon de jeugdactie op haar hulp rekenen. 

Zoveel jaren later toen haar kinderen naar school 
gingen vond ze een betaalde baan als hulp voor 
bejaarden en zieken voor 3 ochtenden in de week 
bij de Thuiszorg. Vijfentwintig jaar lang werkte ze 
daar en in 1994 nam ze afscheid. En toen kwam er 
dus weer ruimte voor iets nieuws. Via een kennis 
kwam ze in aanraking met de Zonnebloem. Deze 
van oorsprong katholieke organisatie had in de 
parochie de Bartjes een afdeling die geleid werd 
door 4 zusters. Thea meldde zich aan als vrijwilli-
ger en ging op bezoek bij oude, eenzame en zieke 
mensen. Met sinterklaas, kerst en Pasen werd er 
wat extra’s georganiseerd, kregen de mensen een 
pakje of werd er voor hen een koffietafel geor-
ganiseerd. Thea hielp mee waar het kon. Toen zij 

dit werk 2 jaar had gedaan vertrok één van de 
zusters en werd Thea gevraagd het voorzitterschap 
over te nemen. Dat deed zij. Dat betekende naast 
vergaderingen, veel regelwerk. Want behalve de 
thuisbezoeken deed (en doet) de Zonnebloem nog 
veel meer. Er werden bustochtjes georganiseerd, 
mensen werden begeleid om in mei in de St. Jan 
een mis te bezoeken, er werden activiteiten geor-
ganiseerd om geld bij elkaar te sprokkelen, zoals 
een loterij, een rommelmarkt. Voor wat betreft 
dat laatste kreeg ze een goede leerschool van de 
zusters want “die konden heel goed schooien” 
aldus Thea. En dan was (en is) er ieder jaar nog 
een musical waar de gasten van de Zonnebloem 
welkom zijn. 

Al deze activiteiten kosten het nodige regelwerk 
en als voorzitter moest Thea alles in goede banen 
weten te leiden. Ze kijkt er tevreden op terug.“ 
Het was heel leuk om te doen, ik heb er veel 
voldoening uit gehaald.” Maar na 12 jaar lang 
voorzitterschap besloot ze toch wat gas terug te 
nemen en het stokje over te dragen. Dat bete-
kende niet dat ze stopte bij de Zonnebloem, ze 
bleef in het bestuur. In 2010 werden verschillende 
afdelingen van de Zonnebloem samengevoegd. 
Dat was wel wennen maar ‘‘je moet mee in de 
tijd’. Thea nam de taak op zich om de bezoeken te 
regelen. Dat betekent dat als er nieuwe gasten bij 

de Zonnebloem aangemeld worden zij daar op be-
zoek gaat en bekijkt wat de Zonnebloem voor deze 
persoon kan betekenen. Daarnaast helpt Thea  
bij allerlei activiteiten die er door het jaar heen 
georganiseerd worden voor de ‘gasten’ zoals de 
deelnemers aan Zonnebloemactiviteiten genoemd 
worden.
Een paaslunch, meiviering in de St. Jan, een 
busreis, Thea zet zich overal voor in.  Rond Kerst 
brengt ze pakjes rond die via de Rikistichting 
beschikbaar gesteld worden voor mensen met een 
smalle beurs. 

Thea vindt het allemaal even leuk en het is haar 
nooit teveel. En ook als ze thuis is laat de Zon-
nebloem haar niet los. Want dan kruipt ze nogal 
eens achter de computer om kopij voor de wijk-
krant uit te tikken of een en ander op te zoeken. 
Om bij de tijd te blijven heeft Thea via cursussen 
de geheimen van de computer leren kennen. Ook 
al neemt de Zonnebloem behoorlijk veel tijd in 
beslag zo links en rechts doet Thea er nog wat 
andere dingen bij. Ze collecteert al 25 jaar voor de 
hartstichting, is gastvrouw voor Vincentius tijdens 
de Kerstproeverij en voor Divers in het Mantel-
zorgcafé. 
Op de vraag naar haar motivatie voor het vrijwil-
ligerswerk zegt Thea: “Ik ben blij dat ik iets om 
handen heb. Ik kan niet goed de hele dag thuis 

zijn, wil er graag op uit. Ik vind het leuk om 
mensen te bezoeken, contacten te hebben. We 
hebben een hechte club bij de Zonnebloem, ik zou 
(nog niet) niet zonder kunnen. Ik gebruik zoveel 
mogelijk de fiets, dan blijf ik in beweging. Dankzij 
het vrijwilligerswerk sta ik nog in het volle leven, 
dat geeft me veel voldoening. Ik ben zo dankbaar 
dat ik het kan en mag doen.” Hoe lang Thea nog 
doorgaat weet ze niet. Misschien dat ze met haar 
80e gaat stoppen. 

“ Dan zal ik het wel missen maar ik hoop en ver-
wacht dat anderen het dan overnemen”, zegt ze. 
Maar voorlopig kan de Zonnebloem ( en de overige 
organisaties) nog op haar rekenen, uitrusten kan 
altijd nog. l
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Door Mieke Verberne

De voedselbank is als term intussen wel bij vele 
mensen bekend maar wie er gebruik van maakt, 
hoe het georganiseerd is en wat de voedselbank 
voor ‘s- Hertogenbosch en specifieker voor onze 
wijk betekent is misschien wat minder bekend. 
Ellen Pauel, een van de oprichters van de Voed-
selbank ’s-Hertogenbosch en nu voorzitter, kan 
ons daar alles over vertellen.  

Doel
In heel Nederland bestaan voedselbanken en in 
2005 is er een in ‘s-Hertogenbosch opgericht. De 
doelstelling van de voedselbank is om aan mensen 
die in Nederland onder de armoedegrens leven 
gratis voedsel te verstrekken en verspilling van 
voedsel tegen te gaan. Het voedsel wordt gratis 
door vele bedrijven geleverd aan Voedselbank 
‘s-Hertogenbosch en in een depot bij Zorgcentrum 
Coudewater in Rosmalen wordt het verzamelde 
voedsel bijeengebracht en (zonodig) opgesla-
gen. Vandaar uit wordt het naar uitgeefpunten in 
de diverse dorpen Vught, Heusden, Drunen, St. 
Michielsgestel en Vlijmen en naar de drie uitgeef-
punten in de stad zelf gedistribueerd. Iedere week 
worden er rond de  250 pakketten samengesteld. 

Regels en huisvesting
Niet iedereen komt in aanmerking voor een voed-
selpakket, er zijn regels voor. Een alleenstaande 

bijvoorbeeld kan een voedselpakket komen halen 
als hij niet meer dan 180 euro per maand over-
houdt. Dit na aftrek van vaste lasten zoals huur, 
gas, water, licht en verzekering. Voor gezinnen 
gelden andere richtlijnen. Het voedselpakket is 
altijd bedoeld als tijdelijke noodhulp. Mensen 
kunnen maximaal 3 jaar gebruik maken van het 
aanbod. Ongeveer 45 bewoners uit Oost en uit 
Rosmalen die op de voedselbank aangewezen 
waren konden hun pakket voorheen iedere vrijdag 
op halen bij een speciaal daarvoor ingerichte 
voormalig winkelruimte op het Eikendonkplein. De 
huizen moesten gesloopt worden en dat bete-
kende dat er naar een andere huisvesting gezocht 
moest worden. Een lastige klus, temeer daar er 
nauwelijks geld is. Maar toch werd er ruimte ge-
vonden in een aanbouw achter de Wederkomstkerk 
in de Rijnstraat. Het is er koud, het gebouwtje is 
te klein en het ligt niet erg strategisch. Bovendien 
wil men de bezoekers ook een plek aanbieden 
waar even een kopje koffie gedronken kan worden 
en mensen die daar behoefte aan hebben elkaar 
kunnen ontmoeten. Daar is dit gebouwtje niet 
geschikt voor. De voedselbank is hard op zoek 
naar een nieuwe ruimte, liefst weer in Oost, en is 
daarover in gesprek met Zayaz. 

Op de valreep kregen we te horen dat Zayaz zelf 
ruimte aanbiedt in haar eigen locatie aan de 
Eekbrouwersweg op Noord. Daar kunnen mensen 
uit Oost en Rosmalen die in aanmerking komen 
voor een voedselpakket voortaan terecht. Niet 
meer in Oost dus maar de nieuwe ruimte biedt 
zoveel mogelijkheden dat ze dit aanbod niet wil-
len weigeren. 

Geen pakket zonder traject.
Personen die voor een pakket in aanmerking 
komen kunnen uitsluitend door hulpverlenende 
instanties worden aangedragen. Nadat vastgesteld 
is dat de desbetreffende persoon tot de doelgroep 
hoort kan hij/zij  wekelijks een voedselpakket 
ophalen en wordt gekeken hoe hij of zij verder 
geholpen kan worden. Mensen zijn door allerlei 
oorzaken in deze situatie terechtgekomen. Voor-
waarde om een voedselpakket te krijgen is hulp te 
aanvaarden om met deze problemen aan de slag te 
gaan. Per persoon wordt gekeken welke hulpver-
lenende instantie, Juvans, Mee, de gemeente, 
ingeschakeld kan worden om een en ander weer 
op de rit te krijgen. Zodra het de mensen finan-
cieel beter gaat stopt de voedselvoorziening. In 
het begin van het ontstaan van de voedselbanken 
werd verwacht dat deze in de toekomst niet meer 
nodig zouden zijn. 
Niets is minder waar. De groep is zelfs uitgebreid, 
meer en meer doen mensen die werkeloos zijn 
geraakt, zzp-ers ( kleine zelfstandigen zonder per-
soneel) en zelfs huiseigenaren een beroep op de 
voedselbank. Mensen die een eigen huis hebben 
kunnen na een ww-periode niet  in aanmerking 
komen voor bijstand met alle gevolgen van dien. 
In de begintijd dacht men dat alleen maar mensen 
aan de zelfkant van de samenleving hier een be-
roep op zouden doen, maar de praktijk is dat het 
iedereen kan overkomen. 

Vrijwilligerswerk
De voedselbank wordt geheel gerund door vrijwil-
ligers, het ophalen van voedsel, het maken van 
de pakketten, de distributie, de organisatie, de 
bestuursleden iedereen werkt er belangeloos.  

Bij de Bossche afde-
ling zijn maar liefst 75 
mensen actief.  

Voedsel
Hoe komt de Voedsel-
bank aan het voed-
sel?  Via persoonlijke 
contacten of via de 
media worden bedrij-
ven, groothandels 
winkeliers, instel-
lingen, scholen en 
particulieren uit ‘s- Hertogenbosch en omgeving 
opgeroepen om voedsel te schenken. In de 7 jaar 
dat de Voedselbank actief is er een behoorlijk 
netwerk opgebouwd en zijn er vele vaste sponsors. 
Ook worden er acties georganiseerd waarvan de 
opbrengst de Voedselbank ten goede komt.  On-
langs kreeg de Voedselbank 90 blikken erwtensoep 
aangeboden die over waren na de nieuwjaarsduik 
in de Oosterplas.Voor brood en aardappels zijn 
er vaste sponsors maar ook groente en fruit is 
behoorlijk voor handen. Soms is er te veel aanbod 
van een bepaald soort voedsel, dit gaat dan naar 
andere voedselbanken. Er wordt kritisch gekeken 
naar het aanbod want de voedselbank wil wel 
verantwoord bezig zijn. Dat wil zeggen dat er 
gelet wordt op de houdbaarheidsdatum, aange-
broken verpakkingen geweigerd worden en spullen 
gekoeld of bevroren bewaard worden. In speciale 
tijden zoals de decembermaand wordt het pakket 
aangevuld met sinterklaas- en kerstspullen zoals 
pepernoten, taai taai of kerstkransjes die over-
gebleven zijn in de winkels. Dit zijn eenmalige 
aanbiedingen en ook die zijn van harte welkom. 
Van week tot week is er zowel een vast aanbod als 
een gevarieerd. 

Geld
Hoewel de Voedselbank uitsluitend met vrijwilli-
gers werkt is er wel geld nodig. Vooral de 2 bussen 
(een ‘gekoelde’ en een gewone bus) die nodig 
zijn voor het vervoer en de distributie kosten veel 
geld. Gelukkig geeft de gemeente ‘s- Hertogen-
bosch subsidie, zijn er sponsoren die geld geven 
en worden er door organisaties en scholen acti-
viteiten georganiseerd die geld opleveren. En zo 
lukt het om de Voedselbank draaiende te houden. 
Als u na het lezen van dit artikel denkt dat u ook 
in aanmerking komt voor een voedselpakket kunt 
u zich aanmelden bij Juvans. Heeft u voedsel in de 
aanbieding dan kunt u de coördinator Hennie van 
Hout bellen op telefoonnummer 06 12750854
Op de website www.voedselbankdenbosch.nl kunt 
u nog meer lezen over de voedselbank l

Spot op ...
Vrijwilliger Thea van Schijndel

Voedselbank broodnodig

Advertentie

l Verdeelpunt voedselbank

l Ellen Pauel, voorzitter 
Voedselbank ‘s-Hertogenbosch
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Door Marjolein Thijssen 

Dit antwoord gaf Leon de la Haye, voorzitter van 
drumfanfare Amantius, op de vraag wat Amanti-
us voor hem betekent. En die passie is duidelijk! 
Sinds mei 2011 is de drumfanfare weer neerge-
streken in Oost, in de Herman Broerenschool om 
precies te zijn. Opgericht in 1984 en begonnen 
aan de boterweg, zijn ze nu na zoveel jaren weer 
terug in de wijk. Waarschijnlijk kennen de mees-
ten hen wel, van de Koninginnedagen waarbij ze 
de fietstocht van de kinderen uit het Hinthamer-
park begeleiden.

Drumfanfare Amantius; wat omvat het allemaal? 
Amantius bestaat uit zowel de “Show & Marching-
band” en “Jong Amantius”. Om het plaatje te 
verduidelijken; er zijn in totaal 100 enthousiaste 
leden die oftewel altsaxofoon, tenorsaxofoon, 
trompet, trombone, tuba, sousafoon of  slagwer-
ker zijn. Let wel, een instrument bespelen is 1 
ding. Bedenk dat men in een showband zit dus je 
treedt op in een uniform en je leert ook op welke 
manier gelopen moet worden tijdens optredens. 

Tel op, je hebt muziekles, repeteert samen en hebt 
ook exercitietraining, oftewel looptraining, leren 
marcheren. Dat is veel? 
Dan komen we terug bij de passie: stel je voor dat 
je graag muziek maakt en daarbij gehecht bent 
aan duidelijke afspraken rondom optredens en je 
terug kan vallen op een vereniging die iedere wil 
steunen. Bedenk dat ieder die zich aanmeldt een 
instrument van Amantius in bruikleen heeft, elke 
week muziekles krijgt en daarna repeteert in hun 
eigen orkest/band. Voeg daarbij de zogenaamde 
exercitielessen om tijdens optredens goed te 
lopen en de kledij die je aangemeten wordt. Het is 
duidelijk: je hoort bij een club!
Dat voegt ook Cees Heesbeen toe, de manager 
van Amantius. “Ik leg er mijn ziel en zaligheid in.  
Wanneer nieuwe leden zich aanmelden, worden 
ze meteen opgenomen. We vinden nieuwe aanwas 
heel belangrijk en de jeugd is daarbij heel belang-
rijk! We zorgen ervoor dat ze goede muzieklessen 
krijgen van gediplomeerde instructeurs zodat ze 
zich zeker voelen in het spelen van het instru-
ment.  Daarbij repeteren ze later samen met elkaar 
en leren ze onder leiding van een dirigent samen 

spelen. Die saamhorigheid tijdens het spelen is 
voor mij ook buiten het spelen om heel sterk, 
dat maakt ons een hechte vereniging. We hebben 
hier op de Herman Broerenschool een fijn nieuw 
honk met prachtige repetitieruimtes en een mooie 
ruimte waar we de bar hebben. Hopelijk kunnen 
we hier nog een tijdje blijven.  
Het “samen spelen” wordt ook op andere manieren 
in de praktijk gebracht, elk jaar is er een kamp 
voor de jeugd of gaat men naar een pretpark. En 
laatst bij het concert voor een goed doel hebben 
de jongeren zoveel mogelijk zelf gedaan, met 
steun van de anderen. Ze hebben zelf een goed 
doel bedacht, namelijk KiKa (Kinderen Kanker Vrij) 
en het optreden opgezet en georganiseerd. Samen 
met andere koren, acrobatiek- en dansgezelschap-

pen was het een prachtige dag. “De combinatie 
van samen spelen en samen optreden is een niet 
alledaagse combinatie.  We hebben met “Jong 
Amantius” zo’n 6 optredens per jaar. En de show-
band Amantius  gaat ook naar het buitenland om 
op te treden. Zo bewaar ik heel goede herinnerin-
gen aan het optreden in Polen voor defensie” al-
dus Leon. Cees voegt toe: ik vind het elk jaar weer 
prachtig om Jong Amantius met hun uniformen 
gekleed de straat op te zien gaan. Dat is elk jaar 
eigenlijk ontroerend om te zien hoe zij gegroeid 
zijn, letterlijk en figuurlijk, en steeds beter zijn 
geworden. Dat komt door de inspanningen van ons 
allemaal, ieder draagt zijn steentje bij.  l

van Leon de la Haye
De passie

De houtbewerkersgroep bestaat al meer dan 30 
jaar en is destijds ontstaan doordat een aantal 
mensen die niet meer aan het arbeidsproces 
deelnamen graag iets wilden doen met hun 
handen. In een barak aan de Rijnstraat werd een 
werkplaats ingericht en konden de mensen aan 
de slag met hout. Speelgoed, vogelkooitjes, zelfs 
meubels werden er gemaakt. 

Sommigen hadden daar professionele ervaring mee 
en zij waren graag bereid de anderen de mooie 
kneepjes van het vak te leren. Dat hun activiteiten 
gewaardeerd werden blijkt wel uit het feit dat zij 
in 1985 in verband met het 800-jarig bestaan van 
onze stad gevraagd werden mee te helpen aan een 
historische maquette van ’s-Hertogenbosch die in 
het Brabants Museum geplaatst werd.

Oosthoek
De groep verkaste op enig moment naar wijkcen-
trum de Oosthoek waar voor hen speciaal een 
werkplaats werd ingericht. Met de opbrengst van 
acties, door sponsoring, door de verkoop van zelf-
gemaakte houten producten en door subsidie werd 
er in de loop der jaren voldoende geld bij elkaar 
gesprokkeld om een gevarieerd ‘machinepark’  op 
te bouwen. Liefhebbers van het werken met hout 
konden er hun hart ophalen. De belangstelling 
voor de ‘club’ was wisselend maar een aantal 
mensen bleef trouw komen.
 
Wijkwerkplaats
Er werd contact gelegd met Duinendaal, een acti-
viteitencentrum voor mensen met een al dan niet 
aangeboren lichamelijke of meervoudige beper-
king. Dat resulteerde er in dat iedere donderdag 
een aantal mensen naar de Oosthoek kwamen om 
onder bekwame leiding van de vrijwilligers aan 
de slag te gaan met zagen, timmeren en schuren. 
Om als club een breder aanbod te kunnen bieden 
en in de verwachting daar meer mensen mee te 
trekken werd besloten om de timmerwerkplaats 
om te bouwen tot een wijkwerkplaats Vanaf dat 
moment kregen deelnemers ook de mogelijkheid te 
schilderen en te naaien.
 
Samenwerking
In de Oosthoek was ook al jarenlang Trefpunt Oost 
actief. Dit initiatief is destijds door vrijwilligers 
opgestart en  hoewel het formeel onder Reinier 
van Arkel valt zijn de vrijwilligers er nog heel 
actief bij betrokken. Het is een ontmoetingsplek 
voor mensen met een psychische beperking of 
een psychiatrisch verleden die op zoek zijn naar 
zinvolle, leuke, leerzame of gezellige bezigheden. 
De wijkwerkplaats en het Trefpunt wisten elkaar 
goed te vinden en werkten waar nodig samen. 
Vanuit het Trefpunt werden bijvoorbeeld maaltij-

den bereid waar de bezoekers van het Trefpunt, de 
mensen van Duinendaal en de wijkwerkplaats zo 
konden aanschuiven.
 
Schok
In 2009 kregen beide clubs tot hun verbijstering 
te horen dat de Oosthoek failliet was. Dit hadden 
ze echt niet zien aankomen. Paniek in de tent! 
Doordat het gehele materialenpark eigendom 
was van de houtbewerkersclub kon daar gelukkig 
geen beslag op gelegd worden. Maar de Oosthoek 
als buurthuis werd gesloten. Er werd door zowel 
de wijkwerkplaats als het Trefpunt geprotesteerd 
maar Zayaz, de verhuurder van de Oosthoek, ging 
op zoek naar een nieuwe huurder. Die werd gevon-
den in de Bossche Orthopedagogen Praktijk die 
het gehele pand wilden huren. Afgesproken werd 
echter dat zowel de wijkwerkplaats als het Tref-
punt tot eind jaar 2011 tegen dezelfde voorwaar-
den als voorheen mochten blijven zitten. Daarna 
zou er een huurverhoging komen waarvan al zeker 
was dat die niet op te brengen was.
   
Doorgaan
Voor de wijkwerkplaats en voor het Trefpunt stond 
het buiten kijf dat ze wilden doorgaan en dat ze 
in Den Bosch Oost wilden blijven. Met man en 
macht werd er gezocht naar vervangende ruimte. 
Toen hoorden ze dat een pand van de gemeente, 
de voormalige Herman Broerenschool aan de 
Van Broeckhovenlaan leegkwam. Dat pand leek 
uitermate geschikt voor hen. Dus stelden ze alles 
in het werk om een plaatsje te veroveren in dit ge-
bouw. Iedereen die hier maar iets over te zeggen 
had werd ingeschakeld, er werd gemaild, gepleit, 
gebeld, gepraat. En deze inspanningen werden be-
loond. Rodney Weterings ( inmiddels als wethou-

der gestopt is) wilde wel bekijken hoe het gebouw 
ingezet zou kunnen worden voor de wijk. Want, 
volgens hem, verwacht de gemeente de komende 
tien jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor dat 
gebied. En in juni 2011 kregen beide organisaties 
te horen dat zij zo goed als zeker ruimte konden 
krijgen in de school. 

Half december kwam de definitieve beslissing; 
beide clubs waren welkom.Even voor Kerst werd de 
sleutel overhandigd aan de wijkwerkplaats. Voor 

hen is er een grote ruimte beschikbaar waar ze 
alle machines en apparaten goed kwijt kunnen. 
Voor de naai- en schilderactiviteiten komt er bin-
nenkort een ruimte vrij. Tussen Kerst en nieuwjaar 
hebben de leden de krachten verenigd en zijn ze 
keihard aan het werk gegaan. Met als resultaat 
dat vóór het nieuwe jaar alles overgehuisd was. De 
mensen van de wijkwerkplaats zijn maar wat blij 
met de nieuwe ruimte.  Qua oppervlakte zijn ze er 
op vooruit gegaan. De ruimte is goed toegankelijk 
voor rolstoelers en er is veel meer licht. De men-
sen die iedere donderdag van Duinendaal komen 
zijn ook weer van harte welkom. 

Het Trefpunt hoopt binnen korte tijd te verhuizen. 
In de ruimte die voor hen beschikbaar is moet 
echter nog het een en ander aan gedaan worden. 
In een volgende wijkkrant komen we hier op terug.

Toekomst
Een deel van het schoolgebouw wordt verhuurd 
aan een aantal muziekgroepen die daar repeteren. 
Maar de ruimte in en om het gebouw leent zich 
uitstekend voor allerlei nieuwe initiatieven. De 
mensen van de wijkwerkplaats hopen dat er een 
goede samenwerking gaat ontstaan met de overige 
huurders en dat deze plek een nieuw bruisend 
centrum wordt voor Oost. 
Ze hebben er al allerlei ideeën over.  Binnen niet 
al te lange tijd zal er een openingsfeest worden 
georganiseerd en kunt u als wijkbewoner zelf 
komen kijken naar het resultaat.  l 

Passie, het is een en al passie

l Heren van Wijkwerkplaats tijdens inrichten van nieuwe ruimte, fotografie Arie v.d. Dungen

Nieuw thuis voor wijkwerkplaats Oost. 



  Wijkkrant Oost   ‘de wijk waar de zon op komt’                      7

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp
Maandag
09.15u Vivent Yoga 
09.30u Gezond bewegen [v. Neijnselstichting]
10.30u Vivent Yoga
14.00u Divers kienen 50+
19.00u biljarten De Stolp
20.30u boerenkapel de Dreuglopers

Dinsdag
09.00u Computerles
09.30u Jazzballet
13.00u vrij kaarten
14.00u Computerles
14.00u Bloemschikken
19.00u Theorieles Verkeersregels
20.00u C.V. toet er niet toe

Woensdag
09.15u Yoga Do-in
09.30u computerles
09.30u Weight Watchers
13.00u vrij kaarten
13.00u Biljard wordt noot we
13.00u fysiotherapie Kiniton
14.00u computerles
18.00u Weight Watchers
18.30u Biljarten BSV
19.00u Yoga Do-in
19.30u HSV Hengelsport
20.00u Boeren Kroonkapel
20.00u Improvisatiever. Zoetelieve

Donderdag
13.00u vrij kaarten
13.30u de Bossche Jankers
18.00u Era Care

19.00u  Jazzballet
20.00u C.V. De Mexicanen
20.00u Koor Voluum

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

Zaterdag
18.00u CV ’t Heuveltje

Zondag
11.00u CV De Vrolijke Vagebonden

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

Ook het adres voor uw vergadering, cursussen, 
workshops enz, ook met lunches

Nieuwe Activiteiten:
Dinsdagmiddag 14.00u Bloemschikken
meer informatie Tel 06-53719482

Dinsdagavond 19.00u
Theorieles verkeersregels ook voor vragen of 
proeflessen info@autorijschoolcoenen.nl

Vrijdagmiddag 13.00u
Spelletjesmiddag voor jong en oud, b.v. dammen, 
sjoelen, biljarten, mens erger je niet, mikado, 
rummicub enz.. Heeft u zelf een spel maar geen 
medespeler, neem het mee 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

Activiteiten Februari:
Vrijdag   03 februari Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag   11 februari Kinderbingo*  14.00 – 15.30 u
Vrijdag   17 februari Carnavalsdisco  15.00 – 17.00 u
Vrijdag   17 februari Carnavalsopwérmer 20.00 – 00.30 u
Zaterdag  18 februari Familiecarnaval  13.11 – 17.11 u 

Activiteiten Maart:
Vrijdag  02 maart  Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag  10 maart  Beautydag*  09.00 – 11.30 u
Vrijdag  16 maart  Kinderdisco  18.30 – 20.00 u
Zaterdag  17 maart  Doedag* Politie  10.00 – 12.30 u
Zondag   18 maart  Rommelmarkt  11.00 – 14.30 u
Woensdag  21 maart  Paasknutselen(volw)* 20.00 – 22.00 u
Zaterdag  31 maart  Paasknutselen*  10.30 – 12.00 u

Activiteiten April:
Vrijdag   06 april  Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag  13 april  Kinderdisco  18.30 – 20.00 u
Zaterdag  14 april  Doedag*   Aanvangstijd nog niet bekend
Zaterdag  28 april  Oranjebal  20.00 – 01.00 u
Maandag  30 april  Koninginnedag*  09.00 – 12.00 u

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

Carnaval 2012 Buurthuis Graafsewijk Noord
Vrijdag 17 februari:
Carnavalsdisco voor alle kinderen van 15.00 -17.00 uur m.m.v. Drive-in-disco Paloma.
Carnavalsopwérmer van 20.00 – 00.30 uur m.m.v. Drive-in-disco Paloma met diverse artiesten en 
Carnavalsvereniging “De Eldorado’s”

Zaterdag 18 februari:
Familiecarnaval van 13.11 – 17.11 uur m.m.v. Carnavalsvereniging “Genoten”. 
Met o.a. voor de kinderen: 
* aparte snoep/drinkhoek
* sminckhoek
* toezicht bij de deur

Rommelmarkt:
Op zondag 18 maart organiseert Werkgroep Graafsewijk Noord weer een 
rommelmarkt (binnen) van 11.00 – 14.30 uur in Buurthuis Graafsewijk Noord.
De entree bedraagt € 0.50. De opbrengst komt geheel ten goede aan het vrijwillig jeugd- en jongeren-
werk in de Graafsewijk Noord. Kinderen krijgen voorrang. 
Voor meer info: Anja Baudoin, Elzenstraat 17 te ’s-Hertogenbosch.  l

Bericht aan alle buurtbewoners van de Javastraat
   
Dit jaar wonen we, de cliënten van Humanitas 
DMH al weer 5 jaar op de nieuwe locatie in de 
Javastraat. We hebben nu allemaal een eigen ap-
partement, wellicht bent U vorig jaar bij ons wezen 
kijken op de Open Dag in mei. We hebben toen 
onze deuren opengezet, zodat onze ‘buren’ ook 
konden zien hoe wij leven, waar we werken en wat 
we in onze vrije tijd doen. Het was een gezellige 
drukke dag. Op die dag waren er ook kaarten te 
koop die gemaakt zijn van kunstwerken die onze 
cliënten zelf hebben gemaakt. 

Met dit artikel willen we u laten weten dat deze 
kaarten nog steeds te koop zijn op de Javast-
raat. 10 kaarten met envelop voor € 3,- 

Bent u nieuwsgierig, 
kom kijken. Of bel even 
met telefoon nummer: 
6154570 l

l Locatie Humanitas Javastraat

l Petra van Esch, leidinggevende Zorg Humanitas

U kunt zich aanmelden voor de  Workshops 
Sieraden maken

De Workshops zijn op woensdag 8 februari 
2012 van 10 tot 11 uur in Sociaal Cultureel 
Centrum De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. 
5246 GA Hintham. Tel: 6419072
U betaalt per workshop 7,50 euro plus 10,- 
euro aan materiaal.

Ouderenwerk - Hintham - Den Bosch Oost

Computercurcussen 55 plus in 
Sociaal Cultureel Centrum De Biechten, 
Vincent van Goghlaan 1. 5246 GA Hintham. 
Tel: 6419072 

U kunt zich aanmelden voor de 
beginnerscursussen Windows 7 deel 1.

De cursussen bestaan uit 8 lessen en starten op 
maandag 5 maart en op donderdag 8 maart. 
Beide cursussen zijn van 13.00 uur -15.00 uur.
De cursussen, inclusief boek, kosten 70 euro. 

De cursus Creatief met foto’s start op 
woensdag 29 februari .
Deze cursus bestaat uit 5 lessen en kost 65 
euro, inclusief boek, software en lesmateriaal.   

Voor Informatie en/of aanmelding van de 
cursussen kunt u bellen naar: 
Mevr. G. van Daal. Tel: 073-6414587.

Voor Algemene informatie: Mevr. C. Breteau. 
Tel: 6147791

Ouderenwerk - Hintham - Den Bosch Oost

U kunt zich aanmelden voor:

Tai-Chi, een eeuwenoude bewegingskunst, die 
van oorsprong uit China komt.
Het zijn langzame bewegingen die vloeiend 
in elkaar lopen. De bewegingen komen uit de  
krijgskunst.
Wij beoefenen Tai Chi ter bevordering van onze 
gezondheid:
voor de balans

l ontspanning 
l coördinatie 
l concentratie
l om gewrichten soepel te maken en 
       te houden.

Op de achtergrond wordt rustige oosterse mu-
ziek gespeeld om de ontspanning te bevorde-
ren. Omdat de bewegingen langzaam en rustig 
zijn, is Tai Chi ook zeer geschikt voor ouderen.

De lessen beginnen op dinsdag 24 januari 2012 
en zijn van 10 tot 11 uur in de grote zaal
van Sociaal Cultureel Centrum De Biechten, 
Vincent van Goghlaan 1. 5246 GA Hintham. 
Tel: 6419072
De Eigen bijdrage is 6 euro per maand

Denkt u ook aan onze andere activiteiten! 
Er is nog plaats bij Schaken, Bingo en Dansen. 

Voor Algemene informatie en aanmelding: 
Tel: 6147791 Mevr. C. Breteau   l

Ouderenwerk - Hintham - Den Bosch Oost



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

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. 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.

BIG-activiteiten 2011

Jeugdhonk Schakelplein
Het jeugdhonk aan het Schakelplein kreeg een fl inke 
opknapbeurt. Ook zijn er spullen aangeschaft zoals 
meubilair en spelmateriaal. Twee avonden per week kan 
de jeugd uit de buurt in het honk terecht. 
Buurtbewoners zorgen zelf voor het beheer.

Magnoliahof 11 jaar
Op 11 juni vierde de Magnoliahof met een geweldig 
pleinfeest het elfjarig bestaan van de straat. De kinderen 
vermaakten zich op het springkussen en de glijbaan. Er 
was een spelprogramma voor jong en oud en aan het 
eind van de dag verzamelde iedereen zich om gezellig 
wat te drinken met zelfgemaakte hapjes. 

Pasar Malam Rivierenplein
Elk jaar organiseert winkeliersvereniging Rivierenplein 
een multiculturele Pasar Malam. Op 3 september was het 
weer een mooie happening. Met kraampjes, muziek, 
eten, drinken en een goede sfeer. Veel buurtbewoners 
kwamen erop af en hadden een gezellig uitje.

In 2011 zijn er weer veel mooie activiteiten georganiseerd voor en door buurtbewoners, met behulp van bewonersinitiatiefgelden (BIG). 

Deze pagina is slechts een greep uit wat er is gerealiseerd. Ook in 2012 kunt u als bewoner weer BIG-geld aanvragen.

Open atelier
De achtjarige Minke Evers stuurde een brief naar de 
gemeente. Ze wilde een speelhut bouwen op het veldje 
bij haar huis in de Pieter Breughelstraat. Met het 
aangevraagde BIG-geld organiseerde haar vader op 16 
november een open atelier op het veldje. Ouders en 
kinderen uit de buurt werkten samen aan een goed idee 
voor het speelveldje. Wordt vervolgd!

Bazaar Kecil Grevelingen
Op 25 juni vond in de Wederkomstkerk aan de Rijnstraat 
de Bazaar Kecil plaats, een kleine Indische markt met 
authentiek Indisch eten, muziek en dans, kraampjes met 
sieraden en kunst, een zangwedstrijd en een tombola. 
Buiten was het echt Hollands weer, binnen vermaakten 
de bezoekers zich in Indische sfeer. 

Afscheid van De Oosthoek
De mensen van de wijkwerkplaats Oost en het trefpunt 
Oost hebben afscheid genomen van Wijkcentrum De 
Oosthoek. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, met 
workshops, nostalgische muziek en heel veel mensen die 
oude verhalen ophaalden. Inmiddels is de wijkwerkplaats 
verhuisd naar de Herman Broeren School aan de Lucas 
van Leydenstraat. 

Aquamarijn Kerst Gala 2011
‘Wij vinden dit de leukste bijeenkomst van het jaar,’ zegt 
een vader, lid van de oudercommissie op wijkschool 
Aquamarijn. Ouders, kinderen en docenten kwamen bij 
elkaar op het jaarlijkse Aquamarijn Kerst Gala. Het 
fi etsenhok is dan omgetoverd tot een feestelijk verlichte 
ruimte. Er is soep en glühwein. Kinderen doen mee aan 
de wedstrijd: ‘Dus gij denkt dâ ge kunt kôke’. Ze laten 
hun hapjes proeven door een echte kok van restaurant ’t 
Misverstant. Daarna serveren ze - met koksmuts - hun 
hapjes in de zaal. De band van docenten en ouders speelt 
kerstliedjes. De warmtelampen stralen en het is nog 
nooit zo gezellig druk geweest!

Think BIG: de spelregels
Elke bewoner met een goed idee voor de buurt kan 
BIG-geld aanvragen. Op de website 
www.s-hertogenbosch.nl vindt u de spelregels. Ga 
daarvoor naar Stad en Wijken en klik op Think BIG. 
Op de website is ook een aanvraagformulier te 
downloaden. Het moet gaan om een activiteit 
waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten. 
Uitgangspunt is dat eten en drinken voor eigen 
rekening zijn. Voorwaarde is ook dat bewoners zelf 
een actieve bijdrage leveren. Het is mogelijk om bij 
een BIG-aanvraag de Muzerije in te schakelen voor 
een culturele of creatieve activiteit.
Elke BIG-aanvraag wordt beoordeeld door een 
groepje medebewoners uit de wijk. Zij bepalen 
welke geldbedrag wordt toegekend. Op de website 
kunt u precies zien welk bedrag aan welke activiteit 
is besteed.
Het college van B & W is blij met alle projecten en 
resultaten die met het BIG-geld worden 
gerealiseerd. Bewoners leveren op deze manier een 
positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken. 
De gemeentelijke bijdrage voor de BIG-regeling 
blijft ook in 2012 van kracht.

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost, januari 2012
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