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Deze vrijwilligers helpen gratis mee formulieren
in te vullen, geven informatie over de inhoud
van de brieven, helpen met telefoneren, vullen
belastingpapieren in en verwijzen zo nodig door
naar andere instanties. De vrijwilligers worden
ondersteund door een coördinator van Divers. Het
hele jaar door komen er bewoners met hun vragen
naar de wijkwinkel. Maar vooral in de maanden
maart en april is het heel druk omdat er belastingformulieren ingevuld moeten worden en er veel
verzoeken komen om hulp bij het aanvragen van
kwijtschelding voor de gemeentelijke heffing.
De wijkwinkels zijn inmiddels omgebouwd tot wijkpleinen. Dat wil zeggen dat er meerdere organisaties en instanties gehuisvest zullen worden. Een
goed moment om alle wijkwinkels op te pimpen
en één huisstijl aan te houden. Dat aanpassen is
inmiddels gebeurd en vanaf nu spreken we dus
over wijkpleinen. Het dichtstbijzijnde wijkplein
voor bewoners van oost is de Kiek die te vinden

o p k o m t ’

Nieuwe huisvesting voor Trefpunt Oost
Door Mieke Verberne
Een stukje historie
Trefpunt Oosthoek bestaat al ruim 20 jaar en
is opgezet door een aantal vrijwilligers die een
ontmoetingspunt in Oost wilden voor mensen die
met de psychiatrie te maken hadden. Kwetsbare
mensen waar weinig voor georganiseerd werd.
De eerste bezoekers werden verwelkomd in de
oude Oosthoek die destijds gehuisvest was in een
verbouwde gymzaal aan de Piet Slagerstraat. De
zaal werd afgebroken en de Oosthoek kreeg een
mooie nieuwe ruimte in de Piet Slagerstraat en
het Trefpunt verhuisde mee. Twee vrouwen die
het Trefpunt hadden opgezet kregen als herintreedsters een zg. Melkertbaan waardoor de
continuïteit van het project gewaarborgd werd.
Met een aantal vrijwilligers wisten zij het activiteitencentrum Trefpunt Oost als “ontmoetingsplek
voor mensen die op zoek zijn naar zinvolle, leuke,
leerzame of gezellige bezigheden” draaiende te
houden. Maar het kostte veel bloed zweet en
tranen. Een van de betaalde krachten haakte af en
de ander, Netty Vorstenbosch, ging met pensioen.
Met de volhardendheid waarmee Netty echter het
Trefpunt gestart was ging zij, nu als vrijwilliger, op
zoek naar mogelijkheden om deze plek te blijven
behouden. Zij zocht en vond de juiste mensen die
haar daar bij hielpen. Er kwam een samenwerking met Reinier van Arkel en met Divers en het
Trefpunt kon zodoende als zelfstandige activiteit
doorgaan met het aanbieden van een programma
aan de doelgroep.
Activiteiten
Hoewel de ontmoetingsruimte door de ligging
van de Oosthoek wat weggestopt was, voldeed
het prima voor het ontvangen van de mensen die
moeite hebben om aansluiting te vinden in de
huidige maatschappij. En die daar kunnen deelnemen aan de activiteiten zoals bloemschikken,
handenarbeid, sieraden maken, mozaïeken, bingo,
schilderen. Eén keer per week wordt de bezoekers
een gezamenlijke maaltijd aangeboden en sinds
kort kan er ook deelgenomen worden aan een
toneelclub. Maar het is ook mogelijk om gewoon
even binnen te vallen om tot rust kunnen komen
en zo even te ontsnappen aan de hectiek van alle

dag. Het is een vrij vaste groep bezoekers die naar
het Trefpunt komt.
Nieuwe ruimte
Naar omstandigheden ging het dus goed met het
Trefpunt totdat als donderslag bij heldere hemel
het bericht kwam dat de Oosthoek failliet was.
Dat betekende dat het Trefpunt en de houtbewerkersgroep (zie vorige wijkkrant) zouden moeten
verkassen. Gelukkig werden ze niet meteen op
straat gezet en kregen ze de garantie dat ze tot
eind 2011 mochten blijven. Een jaar lang werd
er naarstig gezocht naar een oplossing, waarbij
er ook vanuit de gemeente hard meegedacht
werd. Het Trefpunt wilde per se in Den Bosch Oost

Wijkwinkel wordt wijkplein
In ‘s-Hertogenbosch zijn vele vrijwilligers actief
om mensen die problemen hebben met formulieren, met brieven, met telefoneren, met de
computer enz. een helpende hand te bieden. Zij
doen dat vanuit een locatie die tot voor kort
wijkwinkel genoemd werd.

z o n

is op de Dageraadseweg 39 in de Bartjes. In de
Kiek houden Maatschappelijke organisaties zoals
Juvans, Brabant Wonen, Vivent, Sociale Raadslieden en de politie wekelijks een spreekuur. In de
toekomst hoopt WMO vaker aanwezig te zijn zodat
buurtbewoners dan dicht bij huis ook voor vragen
op het gebied van woonaanpassing, vervoer,
rolstoel en hulp bij het huishouden bij de Kiek
terecht kunnen.
Alle wijkpleinen en dus ook de Kiek openden op
2 maart de deuren om buurtbewoners de nieuwe
huisstijl te tonen en te vertellen wat het wijkplein
nu en in de nabije toekomst te bieden heeft.
Wijkplein de Kiek is geopend op maandagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag-woensdagdonderdag en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur.
U bent van harte welkom een keertje langs te
komen, Dat kan met vragen maar u kunt ook gerust even langskomen voor alleen maar een kopje
koffie. De vrijwilligers willen u graag vertellen wat
de Kiek voor u kan betekenen.
Wijkplein de Kiek Dageraadseweg 39
Telefoon 073 6872640
Emailadres; wijkplein.dekiek@divers.nl l

blijven en allerlei mogelijkheden werden onderzocht. Aan die zoektocht kwam een einde doordat
de gemeente een aantal ruimtes in de voormalige
Herman Broerenschool aan de Van Broeckhovenlaan beschikbaar stelde. Opluchting alom, een
nieuw jaar, een nieuwe ruimte, het Trefpunt gaat
gewoon door.
De toekomst
Het Trefpunt is intussen intensiever gaan samenwerken met De GGZ. Dat betekent o.a. dat behalve
de vrijwilligers ook 2 medewerkers van Reinier van
Arkel een aantal uren per week aanwezig zullen
zijn op de locatie. Divers heeft de begeleiding van
de vrijwilligers op zich genomen. De initiatiefnemer van het eerst uur, Netty is heel blij met die
samenwerking en heeft er veel vertrouwen in. Dat
kan ook, getuige het feit dat niet alleen de eigen
vrijwilligers maar ook mensen van de GGZ vrijwillig hun handen uit de mouwen hebben gestoken
om de aangeboden ruimte om te bouwen tot een
gastvrij trefpunt. Netty is ook heel erg in haar
sas met de nieuwe ruimte, vindt dat ze er erg
op vooruit zijn gegaan. Hoewel het Trefpunt de
huidige activiteiten blijft aanbieden worden er
ook al allerlei plannen gesmeed om samen met
de wijkwerkplaats, die er ook een plek gevonden
heeft, nieuwe initiatieven te ontplooien. Het
Trefpunt wil graag uitbreiding van de doelgroep en
bijvoorbeeld oudere, eenzame en alleenstaande
mensen een veilige plek aanbieden. Gezocht wordt
naar vormen van samenwerking met andere instanties uit Den Bosch Oost en in de toekomst met
de bewoners van het nieuw te bouwen hostel.
De wijk Oost heeft er weer een mooie ruimte bij.
De vaste groep mensen die in de Oosthoek kwamen zullen zich er ongetwijfeld snel thuis voelen.
Openingstijden van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. De ingang van het
Trefpunt is aan de Van Broeckhovenlaan, even
voorbij Albert Heijn.
In mei hoopt het Trefpunt op een feestelijke manier
te openen en dan bent u van harte welkom een
kijkje te komen nemen. De exacte datum is nog niet
bekend.Voor meer informatie kunt u het Trefpunt
bereiken op telefoonnummer 06 46 76 81 17 l

Bericht van Wijkplatform Oost
Op 1 februari vergaderde het Wijkplatform Oost.
Naast de platformleden was Wilma van Aalst
namens Divers aanwezig. De wijkmanager was
helaas verhinderd. Helaas maakte geen enkele
wijkbewoner gebruik van de mogelijkheid het
openbare gedeelte van de vergadering bij te
wonen. De geplande afspraak met wethouder
Bart Eigeman kon niet doorgaan wegens zijn
activiteiten elders.
Namens Divers bracht Wilma van der Aalst
het volgende in:
l Op maandag 6 februari was er een overleg
met de gebruikers van het pand Broeckhovenlaan,
o.a. de Harmonie, Wijkwerkplaats en Trefpunt
Oost, gepland. In een volgende vergadering komt
daarvan een verslag
l Op 8 maart is de start van het eetbare
schoolplein op het Rondeel gepland. Zij doen dit
samen met de Graafse Hof. Leerlingen maken een
plan voor een groener schoolplein met eetbare
producten

Dierenpark Oosterhoeve
Wij zijn momenteel vooral op zoek naar mensen die in de middaguren (doordeweeks of in
het weekend) op de boerderij willen toezichthouden. U bent al welkom als u 1x per maand
2 uren de tijd heeft. l
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l Ook is er de start van “Beweten”, een project
dat gaat over een gezonde leefstijl. Zie hiervoor
de berichtgeving elders in deze krant

Vanuit het Wijkplatform		
Speerpunten 2012
Het Wijkplatform is in gesprek met de gemeente
over een aantal wijkspeerpunten in 2012 en de
jaren daarna. Deze punten gaan over de verrommeling en verloedering van openbare ruimtes in
sommige delen van de wijk, verkeer en parkeren,
jongeren in Oost, armoede, vereenzaming en wel/
geen voldoende voorzieningen (zoals buurthuizen)
in de wijk.
Tijdelijke hostel Seringenstraat
De leden van het Wijkplatform hebben kort voor de
vergadering het bericht ontvangen dat in de Seringenstraat een tijdelijk hostel wordt gecreëerd om
zo geen AWBZ gelden en dus toegekende plaatsen
mis te lopen. Het Wijkplatform heeft begrip voor
het argument van deze financiële beweegreden.
Tegelijkertijd ervaren de leden van het Wijkplatform dit niet als een goede manier van communiceren. Ook is dit niet volgens de afspraken met de
gemeente. Het Wijkplatform neemt contact op met
projectleider hostels en zo nodig met wethouder
Snijders. Nadere berichtgeving in de volgende
wijkkrant (of op de vernieuwde website).
Andere ontwikkelingen m.b.t. het hostel
Ten aanzien van de omgevingsvergunning is er een
verlengingstermijn, omdat de geluidsmetingrapportage nog ontbrak. Wanneer deze er is, start de
mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Het convenant tussen de beheergroep en gemeente is bijna
opgesteld. De leden van de beheergroep willen
graag een gesprek met wethouder Geert Snijders
Bezoek aan het hostel in Utrecht
De leden van de beheergroep hebben in Utrecht
kennisgenomen van een efficiënte en effectieve
aanpak, o.a. door de beroepskrachten daar. Zo
wordt er gewerkt met waarschuwingen. Bij een

2e waarschuwing moet de bewoner het hostel
verlaten. Men heeft goed contact met wijkbewoners, die bij klachten van de professionals altijd
het voordeel van de twijfel krijgen. In het hostel
wonen 26 mensen, in 6 jaar zijn er 2 mensen
verwijderd. Er woont dus en zeer vaste groep. Er
is geen dealeroverlast. Wanneer een dealer wordt
gesignaleerd wachten de werkers niet op de politie
en jagen zij deze zelf weg. De hostelbewoners
in Utrecht komen rechtsreeks van straat, in Den
Bosch niet. Toekomstige hostelbewoners wonen
nu elders op een plek waar zij in feite niet thuis
horen, gezien hun achtergrond.
Gesprek allochtone gemeenschap
Een lid van het Wijkplatform heeft een zeer informatief gesprek gehad met een vertegenwoordiger
namens de Marokkaanse gemeenschap in Oost.
Er is met name tekst en uitleg gegeven over de
komst van het hostel in Oost. Het wachten is nu
op een vervolgcontact. Herhuisvesting Trefpunt en
Wijkwerkplaats (Netty) Beide organisaties zijn aan
het verhuizen van de Oosthoek naar de school aan
de van Broeckhovenlaan. Binnenkort is er een gesprek met wethouder Weyers over beide projecten.
Thema-avond Armoede
In mei is een (vervolg)avond gepland voor vrijwilligers en beroepskrachten in de wijk, die met dit
thema te maken hebben.
Website
De vernieuwde website van het Wijkplatform is in
ontwikkeling en gaat waarschijnlijk in maart de
‘lucht in’. Tot slot wordt er gemeld dat de trottoirs
aan de Aartshertogenlaan erg slecht zijn, met
een verhoogd risico op vallen. Een buurtbewoner
is een half jaar bezig geweest om dit te laten
repareren. Door het melden van een vermeend
ongeval werd het vrijwel direct gemaakt. Ook is er
daar verlichting weggehaald en niet vervangen.
Het melden via de gemeentelijke website lijkt wel
te werken en daardoor lijken de problemen sneller
opgelost. l

Vacaturebank

Heeft u een uurtje over?
Word vrijwilliger bij Humanitas DMH!
Vrijwilligers geven extra glans aan het leven
van mensen met een beperking
Voor mensen met een beperking is het soms
lastig om contact te maken bijvoorbeeld met
de buurt. Of om naar een sportclub te gaan,
een kopje koffie te drinken op een terras. Een
vrijwilliger kan daarbij helpen om die stap te
zetten.
Humanitas DMH in Den Bosch is daarom op
zoek naar vrijwilligers.
Op verschillende locaties in Den Bosch kunt u
als vrijwilliger aan de slag:
Ons wooncentrum aan de Javastraat, het Homerunhuis aan de Waalstraat en met cliënten die
zelfstandig wonen. De activiteiten zijn divers
zoals wandelen, fietsen, (nacht)vissen, gamen,
huisje opknappen, tuinieren, sleutelen aan een
motor.
In april organiseren wij een informatiebijeenkomst over het vrijwilligerswerk. Hiervoor kunt
u zich vrijblijvend aanmelden via onderstaande
contactgegevens.
Meer informatie
Heeft u een uurtje over?
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van Humanitas DMH, mobiel 06 – 102 48
101 of stuur een e-mail naar
milou.de.vocht@humanitas-dmh.nl l

Schoolbieb
Oberon
De kinderen van basisschool Oberon kunnen
sinds het begin van dit jaar gebruik maken van
een eigen schoolbibliotheek. In samenwerking
met Bibliotheek ’s-Hertogenbosch is dit project
opgestart met als belangrijkste doel: Leesbevordering.
Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van de
leesmotivatie en kunnen onze leerlingen meepraten en een mening geven over jeugdboeken (van
4 t/m 12 jaar) Het allergrootste voordeel van deze
opzet is dat de kinderen dicht bij huis (in onze
aula) en onder schooltijd de kans krijgen om kennis te maken met een groot assortiment moderne
jeugdboeken (ruim 800 stuks!). Jeugdboeken met
een grote variëteit aan onderwerpen en thema’s,
voor elk wat wils zogezegd. De SCHOOLBiEB wordt
gerund door onze eigen leescoördinator, juf
Sammy Jo, die wordt ondersteund door enkele ouders van onze school. Een keer per week staat er
ook nog een expert, een medewerker van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, tot onze beschikking. De
uitleen van boeken wordt zo op een professionele
manier vorm gegeven. Ieder kind heeft een eigen
biebpasje en via een computerprogramma wordt
het lenen van de boeken geregistreerd.
We werken pas enkele maanden met dit project
maar er zijn al honderden boeken door onze
leerlingen geleend en teruggebracht. En iedereen: kinderen, ouders en teamleden zijn razend
enthousiast over deze werkwijze. En iedereen is

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

het erover eens: LEZEN IS (WEER) LEUK! Wilt u
persoonlijk een keer zien hoe onze SCHOOLBiEB
er uit ziet of lijkt het u leuk om hier als vrijwil-

liger bij betrokken te zijn, kom gerust even binnen
wandelen (Waalstraat 52).
U bent van harte welkom! l

Vraag van de wijkbewoner
Zijn er nog ontwikkelingen te melden over het braakliggende terrein rondom en nabij de Vliert?
Antwoord: ja, achter de schermen wordt hard gewerkt. Voor invulling van het gebied tussen de Grobbendoncklaan en de tennisbanen Bastion werden buurtbewoners en professionals uitgedaagd tijdens
een creatieve wandeling en workshops plannen te bedenken. Trappartij de Vliert, een historische
ondergrondse verbinding, die deel uitmaakt van dit gebied spreekt zeer tot de verbeelding en inspireerden de mensen tot allerlei creatieve ideeën. Er is intussen een grof plan gemaakt door een architect. Voordat dit plan aan de gemeente gepresenteerd wordt zal er in het voorjaar voor bewoners en
belangstellenden een bijeenkomst zijn waar het plan toegelicht en besproken wordt.
Voor meer informatie zie website www.bai-denbosch.nl l

COPD

Loop eens binnen!

Maagklachten
Maagklachten komen vaak voor. In de huisartspraktijk zien we bijna dagelijks patiënten met
bovenbuiksklachten. Vaak zijn dit mensen, die
toch maagklachten blijken te hebben.
Maagklachten zijn een verzamelnaam voor pijn in
de bovenbuik, net onder het borstbeen, misselijkheid, zuurbrandende een volgevoel na (kleine)
maaltijd. Patiënten komen hier vaak mee naar het
spreekuur. Meestal is het onschuldig en is het met
eenvoudige adviezen te verhelpen. De oorzaak is
velerlei, bv. overmatig koffie kan maagklachten
veroorzaken. Een paar beruchte oorzaken zijn alcohol en roken. Veel mensen, die wel eens te diep
in het glaasje hebben gekeken kunnen wel eens
flinke maagklachten krijgen.
Alcohol heeft een maagzuur stimulerend effect.
Veel maagzuur kan het maagslijmvlies beschadigen
en dan de nodige pijn veroorzaken. Dit effect kun
je ook wel eens bij overmatig roken verwachten,
alhoewel alcohol hiervoor bekender is. Sommige
medicijnen, die bv. ook bij de drogist te verkrijgen
zijn kunnen de maag irriteren.
Berucht zijn de pijnstillers, zoals ibuprofen,
aleve, voltaren. Oudere patiënten, die nog wel
eens slijtageklachten hebben van de gewrichten
hebben baat bij dit soort medicijnen. De huisarts
schrijft dan naast dit soort producten altijd een
maagzuurremmer voor. Hiermee voorkom je in de
meeste gevallen, dat er aan de maag schade ontstaat. Paracetamol, de pijnstiller, die veel wordt
gebruikt, heeft geen nadelig effect op de maag.
Een ander veel voorkomende oorzaak is stress. Dit
heeft ook een maagzuur stimulerend effect, waardoor dus maagklachten kunnen ontstaan.
Wat kun je zelf doen om de klachten aan de maag
te verminderen? Indien je bv. veel alcohol en/of
veel hebt gerookt, dan ligt het voor de hand om

Computerles
Er zijn plaatsen vrij bij de ICT-club
op het Rondeel.
Op dinsdag avond voor beginners
en op
vrijdagavond voor gevorderden van
7 uur tot 9 uur.
Aanmelden bij Marie van Herpen,
telefoon 0610479048 l

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!
hier even niets of weinig van te gebruiken. Bij
stress eens kijken wat je kunt doen om de stress
te verminderen. Eventueel je voeding aanpassen. Sommige patiënten klagen eerder over hun
maag bij gekruid voedsel, vette hap etc. Er is geen
eenduidig maagdieet. Vroeger werd nogal eens
een melkdieet voorgeschreven. Toen ik studeerde
bestond er nog een soort sippy dieet. Patiënten
werden dan soms 2 maanden (!)in het ziekenhuis
opgenomen om met een dergelijk melkdieet te
herstellen.
Deze mensen hadden dan meestal wel een maagzweer. Effectief waren dit soort dieten geenszins.
De pijn werd wat minder, maar de maagzweer
genas maar kortstondig. Uiteindelijk werden deze
patiënten aan hun maag geopereerd. Tegenwoordig zijn dit grote uitzonderingen, met de nieuwe
maagzuurremmers (inmiddels ook al weer 25 jaar
op de markt), komen dit soort operaties niet meer
voor. Chirurgen, die tegenwoordig worden opgeleid zullen dan ook dit soort operaties ook niet
meer leren en niet meer uitvoeren.
Bij eenvoudige maagklachten kun je bv. warme
melk, rennies ed. proberen. In veel gevallen is dit
afdoende. Blijf je toch over de maag klagen, dan is
het raadzaam om hiervoor de huisarts te raadplegen. Hij kan dan een maagzuurremmer voorschrijven. Deze zijn zeer effectief. Blijf je bij herhaling
na het staken van een dergelijk medicijn maagklachten houden dan is het raadzaam om eens een
maagkijk onderzoek te ondergaan om te zien of er
niet iets anders dan alleen maagzuur problematiek
aan de hand is.
Belangrijke signalen, die mogelijk kunnen verwijzen naar nare ziekten , zoals maagkanker ed, kunnen zich manifesteren met een maagbloeding. Als
je een fikse maagbloeding hebt dan kun je daar
misselijk van worden en overgeven. Dan ontstaat
er bloedbraken, meestal ziet dit er donkerrood
uit. Indien je het niet overgeeft dan komt het met
de ontlasting mee en dan wordt de ontlasting zo
goed als zwart van kleur.
Het spreekt voor zich, dat je dan met een arts
contact moet zoeken. Godzijdank komt dit maar
weinig voor.
Gerrit van Roekel, huisarts l

Een bericht voor alle meiden
van 12 tot 17 jaar

Beste meiden
Weet jij dat er in de wijk Oost een zaalvoetbalclub voor meisjes bestaat? Iedere donderdagavond wordt er getraind van half 7 tot 8 uur
in een sportzaal aan de Rijnstraat. Er zijn een
aantal meisjes om allerlei redenen gestopt en
dat betekent dat er weer ruimte is voor nieuwe
leden. Het is gezellig, het is goed voor je conditie, je krijgt contact met andere meiden en je
hoort bij een club. Waarom zou je dit dus niet
doen? Lijkt het je wel wat neem dan contact op
met jongerenwerker Driss El Kadiri. Hij kan jou
er alles over vertellen. Zijn telefoonnummer is
06-55 78 85 59 l
		

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.

Stoppen met roken duur?
Het aantal rokers was nog nooit zo laag als vorig jaar. Stoppen-met-roken-programma’s werden door de ziektekostenverzekeraars vergoed.
Daardoor zijn heel veel rokers gestopt.
Veel rokers hebben gehoord dat er in 2012 niets
meer vergoed wordt. Maar hier is sprake van een
misverstand. De meeste verzekeraars vergoeden
de medicijnen of nicotinepleisters niet meer, maar
wel een erkende stoppen-met-roken cursus. Een
erkende stoppen-met-roken cursus is bijvoorbeeld
Rookvrij! Ook Jij? Deze cursus van 7 weken wordt
regelmatig gegeven bij Gezondheidscentrum

Samen Beter. VGZ vergoed ook nog een deel van
de kosten voor hulpmiddelen als u aanvullend
verzekerd bent.
Wilt u meer informatie over mogelijkheden om te
stoppen met roken en financiële mogelijkheden?
Kom dan langs bij het Servicepunt Stoppen met roken. Dinsdag tussen 9.00 en 11.00 uur, bij Samen
Beter, Palmboomstraat 127. l

Samen met u uw geneesmiddelgebruik bekijken
Door Joost van Roosmalen,
apotheker			
		
Afgelopen maand stond in
het Brabants Dagblad een
artikel over een onderzoek dat
Seniorenvereniging Unie KBO
afgelopen december heeft gehouden. Uit dit
onderzoek kwam onder meer naar voren dat
zorgverleners te weinig zouden vragen naar
medicijnen. Volgens het onderzoek zouden
ouderen veel te weinig aandacht krijgen bij
het gebruik van hun medicijnen en zou er een
medicatiecheck in de basisverzekering moeten
worden opgenomen.
Ik heb begrip voor de zorgen die in dit onderzoek geuit worden. Het is immers erg
belangrijk dat medicijnen op de juiste manier
gebruikt worden. Het periodiek bespreken van
het gebruik van alle ingenomen medicijnen is
essentieel voor een optimale behandeling van
iedere aandoening.
Alle apothekers in Nederland zullen deze
mening delen, en ook ik vind een regelmatige medicatiecheck zeer belangrijk. Daarom
bespreek ik dan ook samen met de huisartsen in de omgeving regelmatig het complete
medicijngebruik van mijn oudere patiënten.
Met de behandelend arts wordt de medische
voorgeschiedenis besproken en met de patiënt
bespreek ik het gebruik van de voorgeschreven
medicijnen. Juist door het houden van deze
persoonlijke gesprekken kom je te weten wat de
patiënt thuis met de medicijnen doet. Sommige
geneesmiddelen worden wel opgehaald in de
apotheek, maar nooit gebruikt. En soms wordt
er af en toe een tabletje van de partner gebruikt. Juiste deze bevindingen kunnen essen-

tieel zijn voor een optimale behandeling van de
aandoening. En niet alles kan zomaar samen,
medicijnen kunnen elkaar namelijk tegenwerken of negatieve bijwerkingen veroorzaken. Dit
geldt ook voor middelen en medicijnen die u bij
de drogist koopt, ook al lijken ze op het eerste
gezicht heel onschuldig.
Door samen te bespreken hoe het medicijn
gebruikt wordt en hoe dit het dagelijks leven
beïnvloedt, krijgen alle zorgverleners een
betere kijk op hun patiënt.
Op dit moment valt deze medicatiecheck nog
buiten de basisverzekering. Per zorgverzekeraar geldt een ander contract. Zo mag ik bij de
ene zorgverzekeraar een medicatiecheck doen
wanneer daar een wens voor is van patiënt,
arts en/of apotheker, terwijl bij een andere
zorgverzekeraar slechts een maal per twee jaar
een medicatiecheck gedaan zou mogen worden.
Ik pleit ook voor een regelmatige medicatiecheck, op momenten wanneer dat nodig is, en
niet op door een zorgverzekeraar vastgestelde
momenten. Want u kunt zich voorstellen dat er
door een gebeurtenis ineens meer behoefte is
aan een medicatiecheck, en dat dit niet zozeer
afhangt van de jaartelling.
Het is ook van belang dat (oudere) geneesmiddelgebruikers zelf hun vragen en zorgen over
hun geneesmiddelgebruik uiten aan hun arts en
apotheker. Medicijnen kunnen de gezondheid
van veel mensen ook heel positief beïnvloeden
en het is jammer wanneer mensen op eigen
houtje met geneesmiddelen staken waar zij veel
baat van kunnen hebben.
Heeft u vragen over uw medicijngebruik, weet
dan dat u hiervoor altijd terecht kunt bij uw
eigen apotheek! Samen met u kijk ik graag naar
het juist gebruik van uw medicijnen. l
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Sport en Bewegen
Ben jij SliMmmm bezig?
Voldoende beweging is
ontzettend belangrijk!
Elke dag een uur bewegen. Dat is wat je minstens nodig hebt om je
lichaam in goede conditie
te houden. Door dagelijks lopend of fietsend naar
school te gaan, lekker te voetballen of touwtje te
springen op het pleintje in de wijk beweeg je al
voldoende. Of ga sporten bij een sportvereniging.
Voldoende mogelijkheden om je lichaam gezond
te houden dus. Toch is bewegen niet voor iedereen
even makkelijk. Daarom is er SliMmmm to Move!
Wat is SliMmmm to Move in ZUID-OOST?
SliMmmm to Move is een super leuk beweeguurtje,
waarin je met een groep kinderen tussen de 8 en
12 jaar, wekelijks kennis maakt met verschillende
sporten en spellen. Dit kan van alles zijn van
trampolinespringen tot boksen. Je kunt het zo gek
niet verzinnen! Veelal gebeurt dit in samenwerking met een sportvereniging. Hierbij is het doel
NIET om een kei te worden in alle sporten, maar
JUIST om door de kennismaking met verschillende

takken van sport, plezier
te krijgen in bewegen.
Waar en wanneer wordt
SliMmmm to Move
gehouden?
Het beweeguurtje vindt
plaats in de sportzaal van BBS de Graaf, aan de
Graafseweg 52 en worden verzorgd door gymdocent Kim van den Dungen en/of Patricia van Alst.
Zo nu en dan krijgen we een gasttraining van een
trainer van een sportvereniging. De lessen worden
gegeven op een donderdagmiddagmiddag van
16.00 – 17.00 uur, m.u.v. de schoolvakanties. De
eerste les start op donderdag 15 maart 2012 en
loopt door tot en met 24 mei 2012.
Wat kost SliMmmm to Move?
De kosten voor SliMmmm to Move zijn 20 Euro
voor 8 lessen.
Aanmelden en informatie
Meer informatie of aanmelden voor SliMmmm to
Move kan via ’S-PORT medewerksters Kim van den
Dungen en Patricia van Alst.

Buurten in beweging op zondag 10 juni

Hiervoor kun je mailen naar of bellen naar:
E: k.vandendungen@s’hertogenbosch.nl
T: 06 15 94 80 91
E: p.vanalst@s-hertogenbosch.nl
T: 06 52 58 52 61
Of neem een kijkje op:
www.slimmmmtomove.nl in Zuid-Oost.

Vorig jaar werd er rondom der Oosterplas de dag van het Park
georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Buurten in
beweging.
De gemeente is vanwege bezuinigingen gestopt met de dag van het
park. Buurten in Beweging hoopt echter dat er ook dit jaar weer een
leuke middag met muziek, activiteiten en groen bij de Oosterplas
komt. Weliswaar kleinschaliger dan het vorige jaar maar hopelijk net
zo gezellig. Als datum is zondagmiddag 10 juni gekozen. Gekeken
wordt of er voldoende mensen gevonden worden die hier ook zin in
hebben en gezamenlijk de handen in elkaar willen slaan om dit te realiseren. Organisaties en leden
die vorig jaar meededen met de dag van het Park zijn hierover al door Buurten in Beweging benaderd.
Diverse groepen hebben al positief gereageerd waaronder de zeilclub en zorgboerderij Oosterhoeve.
Als het doorgaat zullen de activiteiten plaatsvinden tussen de zeilclub en het nieuwe openluchttheater.
Wilt u zich die 10e juni ook presenteren,heeft u een leuk idee, wilt u bezoekers iets laten zien of hen in
beweging krijgen meldt u dan op buurteninbeweging@hotmail.com of telefonisch 06 36533432 l

Herstart
sportactiviteit
voor vrouwen
Souad Lakahal gaf een aantal jaren sportles
aan diverse groepen vrouwen zowel in onze
wijk als daarbuiten. Bijzonder was dat de
deelnemers veelal een allochtone achtergrond
hadden. Souad wist deze dames met veel enthousiasme aan het bewegen te krijgen.
Zij was daarvoor in dienst van de gemeente.
Helaas liep het contract met de gemeente af
en dat betekende het einde van deze sportieve
activiteit. Negen maanden lang duurde die
pauze. De vrouwen bleven bij Souad smeken
om weer te starten en na lang wikken en
wegen heeft Souad besloten er weer voor te
gaan. Voorlopig alleen in de eigen buurt. Deze
keer is zij onafhankelijk en geeft zij de lessen
onder de naam Buurten in beweging. Op dinsdagavond van 7 tot 8 uur komen de dames bij
elkaar in de gymzaal van basisschool het Rondeel om onder leiding van Souad hun conditie
te verbeteren. De animo is zo groot dat er op
die dinsdag niemand meer bij kan.

Maandag
18:30 - 19:30
kickboksen voor jeugd van
8 tot 14 jaar
19:30 - 21:00
kickboksen voor 15 plussers
Dinsdag
15:00 - 17:00
besloten inloop voor
groep 8 van het Rondeel
16:00 - 18:00
besloten inloop en zaalvoetbal
voor jeugd van 11 t/m 15 jaar
18.30 - 19:30
kickboksen 8 t/m 14 jaar
19:30 - 21:00
kickboksen voor 15 plussers
Donderdag
18:15 - 20:00
zaalvoetbal voor meiden
van vanaf 12 tot 17 jaar
20:00 - 21:30
zaalvoetbal voor jongens
van 15 tot 18 jaar
Vrijdag		
18:30 - 19:30
kickboksen 8 – 14 jaar
19:30 - 21:00
kickboksen15 plussers l

Allemaal hopen we op een gezond en gelukkig leven; je wordt er gelukkig van te zien dat jezelf en
je kind goed in je vel zitten!!!
Samen met elkaar in de wijk met alle ouders en kinderen die van BBS aan de Aa gaan we kijken wat er
voor nodig is om gezonder en bewuster in het leven te staan. Wat hebben we nodig binnen school en de
wijk om nog bewuster bezig zijn met bewegen en eten.
l Moeten er veranderingen binnen school en de wijk plaatsvinden, wat hebben we er voor nodig en
hoe zou je dit zelf willen. Speel plaatsen, schoolplein, wandelroute naar school enz.?
l Hoe gaat het bij jou wat heb je nodig wat doe je al?
l Voeding we weten wat gezond is maar is het ook haalbaar, wat zou je er mee willen?
l Welke sport doe je en wat is er in de wijk, wat kun je hier zelf nog meer mee doen?
l Hoe gaat het met buitenspelen en bewegen, of zit je liever achter de computer?
Om te kijken wat we nodig hebben om onze wijk en school er anders er uit te laten zien. Maar hier is wel
de medewerking voor nodig van ouders, kinderen, school en partners binnen de werkgroep “ BEWETEN”
(bewegen eten en weten). Daarom starten we een denkgroep die met ons, medewerkers van school,
GGD, ’s Port en Divers meedenkt wat we allemaal kunnen ondernemen. Geen zware programma’s, maar
leuke activiteiten waarbij we samen bewegen of gezond eten.
Hoe kun je als buurtbewoner een bijdrage leveren aan BEWETEN?
Door deel te nemen aan de denkgroep BEWETEN of
Door zelf een activiteit op te zetten en uit te voeren rond bewegen, eten en weten
Voor meer informatie of aanmelding voor de denkgroep graag even bellen naar:
Divers: Liesbeth van Drunen 06 1131 6878 of Mieke Reijner 073-6124488 l

Daarom is Souad ook woensdagavond met
een groep gestart. Dan komen de wat jongere
vrouwen vanaf 16 jaar aan de beurt. In deze
groep is nog wel plaats voor nieuwe vrouwen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Souad. Haar telefoonnummer is
06-44 86 02 14 l
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Sporten voor de jeugd
Het jongerenwerk van Divers wil graag jongeren
aan het sporten krijgen. En daar zijn een aantal
mogelijkheden voor ook in Den Bosch Oost. Driss
el.Kadiri, een van diegenen die daar verantwoordelijk voor is, wil graag in de toekomst nog meer
aan de jeugd aanbieden en hij staat altijd open
voor nieuwe ideeën.
Hierbij een overzicht van de activiteiten die er

nu al zijn. Heb je zin om mee te doen of ken je
iemand die dat wel zal willen laat het dan weten
aan Driss. Zou je wel iets in de buurt willen doen
maar weet je niet hoe je dat aan moet pakken dan
kun je ook contact opnemen met Driss.
Je kunt hem mailen: d.el.kadiri@divers.nl of
bellen 06-55 78 85 59
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Kees zoekt baas
Kees is een jonge Mechelse herder en zoekt
een baasje met ervaring! Wij zoeken voor
hem een nieuw huis zonder kleine kinderen
en andere (huis)dieren.
Kees heeft voorheen op een boerderij
gewoond, waar hij nogal eens achter de
schapen aan jaagde. Met andere honden kan
hij het over het algemeen goed vinden.
Komt u langs voor Kees?
U krijgt er een trouwe vriend bij. l

Door Mieke Verberne
Ook deze keer weer aandacht voor een oudere
vrijwilliger. Wat heet oud? Achtenzeventig is hij,
hier en daar wat mankementjes, het piept en het
kraakt wat maar hij voelt hij zich nog even energiek als weleer. Louis van Tilborg zoals hij heet
woont in onze wijk en wij kregen het volgende
van hem te horen.
Louis ‘vrijwilligt’ al heel lang. In het verleden
heeft hij zich vele jaren lang, samen met zijn
vrouw ingezet voor de jeugd. Dat was in de tijd
van Piet Willems, een opbouwwerker die destijds
op een hele eigen wijze mensen wist te motiveren
aan de slag te gaan met waar je hart naar uitging.
Louis was betrokken bij het ontstaan van de Vrije
Barak en de Oosthoek. Hij vond dat er meer voor
de jeugd gedaan moest worden en samen met een
paar wijkbewoners organiseerden ze uitstapjes,
knutselbijeenkomsten, een bouwplaats waar geravot kon worden enz. enz. Louis is heel handig en
wat zijn ogen zagen kon hij maken. Dat kwam wel
te pas in die tijd. Hij kan veel vertellen over die
tijd maar we besluiten het vooral te hebben over
zijn leven als vrijwilliger binnen het voetballen.
Want dat heeft zijn leven beheerst, daar gaat zijn
hart naar uit, dat is zijn passie.
Louis voetbalt al vanaf dat hij zich kan herinneren.
Dat geeft hem altijd veel plezier en heel graag
wilde hij er anderen ook van laten genieten. Zo
werd hij als jonge gast jeugdleider bij voetbalclub
Hertogstad in Den Bosch. “Geweldig” vond-iedat. Hij kon het goed vinden ‘met die jong’. Via
de Voetbalbond behaalde hij zijn eerste diploma
als jeugdtrainer. Niet dat hij veel ophad met dat
‘leren’ maar het was een vereiste. Na die actieve
periode besloot hij scheidsrechter te worden
omdat daar veel behoefte aan was. Om officieel
namens de KNVB wedstrijden te mogen leiden
moest hij een diploma hebben dus volgde hij
noodgedwongen weer een cursus en ook die sloot
hij af met het begeerde papier. En zo begon zijn
carrière als scheidsrechter. Ieder weekend stond
hij ergens in Brabant op het veld om te fluiten bij
amateurswedstrijden. Jarenlang kon de KNVB een
beroep op hem doen maar het veranderde toen
Louis en zijn vrouw kregen een plek op camping
de Blauwe Sluis. Al snel werd die plek zijn 2e huis.
Het was een kwestie van kiezen: bezig zijn met
zijn geliefde sport óf naar de camping waar hij een
andere hobby kon uitoefenen: vissen! Hij besloot
de knoop door te hakken en te stoppen met zijn
vrijwilligerswerk als scheidsrechter. Maar het bloed
kruipt waar het niet kan gaan.
In die tijd werd zaalvoetbal heel populair. In den
Bosch waren veel mensen actief met deze tak van
sport. De KNVB organiseerde competities en Louis
werd gevraagd om te komen scheidsrechteren. Het
was wel wat anders dan het veldvoetbal, zo wordt
er 4 tegen 4 gespeeld en vinden de wedstrijden
allemaal binnen plaats. Het grote voordeel was
echter dat er ’s avonds gespeeld werd en niet in
het weekend. Nou ja…voordeel. Louis herinnert
zich nog wel dat hij soms avond aan avond moest
fluiten. Maar hij haalde zoveel voldoening uit het
spelletje dat hij dat maar voor lief nam. En hij
bleef actief tot 8 jaar geleden.

Spot
op
...
Vrijwilliger Louis van Tilborg
Toen werd hij 70 en dat betekent dat je er uit moet
bij de KNBV. “ Ik wil het niet echt toegeven, maar
ergens was ik wel blij” zegt hij. “De jaren gaan
toch tellen”. Hij nam netjes afscheid en wilde op
zijn lauweren gaan rusten. Maar weer wist men
hem te vinden. Buiten KNVB-verband om waren er
vele kleine clubjes die een zaal huurden voor een
partijtje voetbal. En die wilden eigenlijk ook wel
eens hun krachten meten met anderen. Ze kwamen
bij Louis aan de deur vragen of hij misschien die
wedstrijdjes wilde fluiten. Louis had dan wel afscheid genomen maar hij was er snel achter gekomen dat hij het voetbal erg mistte. Dus hij hoefde
er niet lang over na te denken. “Ja, natuurlijk”was
dan ook zijn antwoord en hij stond er weer.
Louis kijkt vaak naar het voetballen en kan zich
soms vreselijk ergeren aan de manier waarop
gefloten wordt. Maar ook aan de houding van de
spelers. “ik kan me niet herinneren dat ik ooit
problemen heb gehad. Ik ben altijd heel duidelijk
geweest Ja is ja, en nee is nee. De mensen wisten
waar ze met mij aan toe waren”.Om in conditie
te blijven trainde Louis op zijn eigen manier. “Er
waren toen nog geen trainingen voor scheidsrechters.Dus ik ging gewoon zelf hardlopen in mijn
eentje. En onderweg allerlei oefeningen doen.
Je moet er wel wat voor doen want anders lukt
het echt niet een wedstrijd vol te maken”. Ook al
rookte hij in die tijd best veel hij wist zijn conditie
zo toch goed op peil te houden.
Maar ook aan deze periode kwam een eind. De
animo voor het zaalvoetbal liep terug en het een
na het andere clubke stopte er mee. Volgens Louis
was dit het gevolg van de hogere zaalhuren. ‘Het
was voor deze mensen niet meer op te brengen’.
En weer besloot hij volledig te stoppen maar weer
lukte het niet. Want 5 jaar geleden, Louis was 73,
stond er in deze wijkkrant een oproepje voor een
trainer voor een zaalvoetbalclub voor meisjes in
de wijk Oost. Dit clubje was opgericht door een
wijkorganisatie die inmiddels ter ziele is. Louis

voelde meteen zijn voetbalhart weer kloppen en
hij meldde zich aan. De club bestond uit 15 meisjes die gretig waren om te leren voetballen en die
waren bij Louis in goede handen. In het begin gaf
hij training alleen, daarna kwam Ton Tromp erbij.
De meiden kwamen trouw trainen, het was een
drukke maar heel goede groep en er was weinig
verloop. Louis was er heel trots op. Toen de initiatiefnemers van het veld verdwenen nam Divers de
organisatie van de club over. Dit tot grote vreugde
van Louis. De jongerenwerker Driss en Sivo werden
verantwoordelijk voor de club en Louis en Ton voor
de training. De club traint in een zaal van basisschool Aquamarijn aan de Rijnstraat. Ze voetbalden voor de lol, namen niet deel aan wedstrijden.
Behalve dan vorig jaar toen deden ze mee met een
competitie, georganiseerd door Divers. “Hartstikke
leuk was dat ”zegt Louis en hij verheugde zich al
op de competitie dit jaar. Maar helaas…….Louis
weet zelf niet goed wat er gebeurde maar het
een na het andere meisje haakt af. Volgens hem
is er niet echt een duidelijk reden daarvoor aan
te wijzen maar hij denkt dat de leeftijd zeker een
rol speelt. Het is het probleem van vele clubs; als
meiden en jongens een bepaalde leeftijd krijgen,
worden andere dingen interessant.
Achtenzeventig jaar is Louis intussen maar zijn
grootste wens is weer een volwaardige club meiden bij elkaar te krijgen van 12 jaar tot een jaar
of 16, 17. Om met hen iedere donderdagavond van
half 7 tot 8 lekker te trainen. Er zijn nog 4 meisjes
overgebleven van de vorige groep, nog 6 erbij en
het kan beginnen wat Louis betreft.
Jongerenwerker Driss, Ton en Louis zijn de basisscholen al afgegaan in de hoop zo nieuwe leden
te kunnen werven maar tot nu toe met weinig
resultaat. “Landelijk gezien gaan steeds meer meiden voetballen, het moet toch mogelijk zijn in Den
Bosch Oost een clubje bij elkaar te krijgen “
Voetballen is zijn lust en zijn leven. Ook al valt het
niet te ontkennen dat Louis wat kwakkelt met zijn
gezondheid. “Maar “zegt hij, “gek is dat hè, als

ik voor een groep sta valt alles weg, voel ik geen
enkel pijntje meer. Het is de beste medicijn”.
Louis hoopt dat hij gewoon weer lekker aan de
slag kan gaan. Als het niet gaat lukken heeft hij
nog altijd de camping en het vissen. Hij zal zich
zeker niet vervelen. Maar dat voetballen hè, dat
is zijn leven. Vrijwilligerswerk kent geen leeftijd,
kent geen tijd en is ook nog eens goed voor de
gezondheid. l

Advertentie

Van harte welkom bij Vrouwen aan de Aa
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag komt een aantal vrouwen bij elkaar in de Brede Bossche School aan de Aa. Om met elkaar wat te knutselen, te
breien, kaarten te maken of gewoon gezellig wat bij te praten. Omdat het groepje wat klein is geworden zouden de vrouwen het heel leuk vinden als
nieuwe dames zich melden. Heeft u ook behoefte om eens met andere vrouwen te praten, vindt u het leuk om bezig te zijn met uw handen, staat u
open voor nieuwe kontakten dan bent u van harte welkom.
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur staat de deur voor u open, de toegang is gratis.
U kunt zo maar een keertje langskomen ( ingang Brede Bossche School aan de Aa, hoek Acaciasingel) om te zien of het iets voor u is maar u kunt ook
contact opnemen met Bets van Zoom op telefoonnummer 6130784 voor meer informatie. l
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De passie

van Liesbeth van Es

“Dat is ècht iets van mij,
waar ik goed in ben”
Door Marjolein Thijssen
Schilderen, tekenen..Liesbeth van Es doet het al
van kleins af aan. Letterlijk. Ze herinnert zich
als opdracht van de kleuterschool dat ze iets van
thuis moesten meenemen om na te tekenen. Ze
nam een leeg pakje Samsom met vloeitjes mee.
“ik tekende en tekende…en het resultaat leek
ook nog op het voorbeeld!”
En zo is het begonnen; vanaf haar vroegste jeugd
was tekenen en schilderen de Liesbeth’s passie en
al vanaf het begin vroeg men haar iets voor hen
te tekenen. En dat is zo gebleven. Haar eerste
muurschildering maakte ze in haar eigen slaapkamer. Op basis van tekeningen uit het toenmalige
zwembad bij de Witte in Vught, tekende ze griekse
pilaren en hedera’s na op de muur en kleurde ze
in.
“ik teken vooral portretten of maak schilderingen
op de muur. Met muurschilderingen maak ik eerst
een tekening op de muur en kleur die later in. Dat

is erg leuk, om het goede effect te krijgen werk ik
soms met schuursponsjes of aluminiumfolie voor
craquelé effect. Bijvoorbeeld disneyfiguren voor
een kinderkamer. Voor tekeningen werk ik vanaf
een foto. Bijna altijd een portret, vaak van mensen die hun dierbaren of een bijzonder moment
anders dan alleen op een foto willen vastleggen.
Zo teken ik vanaf foto’s van kindjes maar ook van
personen die overleden zijn. Dat is toch bijzonder,
je ziet dan ook hoe mensen geraakt zijn door een
tekening, meer dan door een foto.”
Alhoewel het tekenen er vanaf jongsaf aan inzat,
heeft Liesbeth er nooit haar werk van gemaakt. “Ik
ben wel eens naar de kunstacademie gegaan, om
te kijken. Maar dat was allemaal te abstract voor
mij, ik wil graag iets maken wat ècht is, wat een
gelijkenis heeft. En ik had ook niet het gevoel dat
ik tussen de mensen paste. Achteraf denk ik: stom,
ik had gewoon mijn eigen ding moeten doen, dan
had ik tekenlerares of compositietekenaar bij de
politie kunnen worden”.

Spijt? “ah ja, zo loopt het nu eenmaal. Maar anderzijds; tekenen is voor mij echt een manier om
tot rust te komen, als het werk is of zodanig voelt,
gaat het plezier ook weg. Mensen komen nu via via
bij mij terecht en dat vind ik leuk. Ze komen met
hun verhalen en ik probeer op mijn manier de tekening in te kleuren opdat het gaat “leven”. Daar
ben ik dan intensief mee bezig. En ik heb uitdagingen genoeg: binnenkort ga ik in de leer bij een
tatoeëerder in Tilburg. Op die manier hoop ik dat
ik op nòg een andere manier met het tekenen aan
de slag kan! En ik hoop nog een keer een drieluik

of een muurschildering te maken waarbij het lijkt
alsof je door een raam naar buiten kijkt”.
Dat is karakteristiek voor Liesbeth en haar passie,
op zoek naar diverse manieren om met tekenen
bezig te zijn.
Tegelijk houdt ze tijd over voor vrijwilligerswerk in
het verzorgingshuis èn haar gezin uiteraard. Dat
past ook bij haar manier van werken. “Soms kan ik
niet wachten om te beginnen! Dan is het huis aan
kant en zet ik een muziekje op.
Dan voel ik: dit is mijn dag, vandaag ga ik een
mooie tekening maken”. l

Advertentie

Week voor actieve bewoners in oost
De eerste versie van de WEEK VOOR DE ACTIEVE BEWONERS (WAB) was een groot succes.
Daarom gaan verschillende organisaties deze
week opnieuw organiseren.

Beide werken voor Divers Welzijnsonderneming
en kunnen u informeren de
Week voor Actieve Bewoners l

Ben u actief in oost?...............
Houd dan uw brievenbus en / of de affiches
in de gaten.
Op die manier komt u erachter wat u kunt doen
om u aan te melden voor één of meerdere van
de ruim 15 workshops die georganiseerd gaan
worden.
De WEEK VOOR ACTIEVE BEWONERS gaat
plaatsvinden van 21 tot 25 mei 2012.
Mocht u nog een goed idee hebben voor een
workshop of er een willen verzorgen.
Neem dan contact op met:
Wilma van der Aalst
06 5579 1362
Liesbeth van Drunen
06-1131 6878

Zonnebloem “Oostelijke Zon
De sneeuw is weg , de temperatuur hoger ,de
lente komt er aan.
Op 26 maart is de jaarlijkse boottocht over de
Maas. vertrek vanaf Engelen,
De gasten die zich daarvoor al op hebben gegeven, wensen wij een hele gezellige dag toe.
En hopende heel goed weer, want als de zon
schijnt is het dubbel zo gezellig.
De volgende activiteit is de Paasviering op woensdag 4 april.
Zoals gewoonlijk houden wij een gezellige lunch
in de B.V.V. kantine,
Daar hebt U intussen bericht van gehad.
Het koor Rond en Blond komt deze middag opluisteren, we gaan genieten.

De volgende activiteit duurt nog even, op 1 juni
gaan we met de bus naar Amsterdam.
En met de Zonnebloem boot door de Amsterdamse
grachten, ook daar krijgt U bericht van.
U ziet er is genoeg te beleven, wij wensen U een
mooi voorjaar.
Namens alle Zonnebloem vrijwilliger
Ans v/d Leeuw
En mocht U belangstelling hebben voor de
Zonnebloem laat het ons weten.
Tel:06-24785597 of 073-6146892 l

Binnen een uur ex-roker!
Probleemloos stoppen doe je bij eraCare; definitief en zonder bijwerkingen.
Dat roken een verslaving is
weet iedereen. Stoppen is
lastig door de combinatie
van lichamelijke verslaving,
geestelijke afhankelijkheid
en de gewoonte om te roken.
Juist deze drie aspecten pakt
eraCare met succes aan, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt zonder
bijwerkingen te stoppen. Oók degenen die al
diverse pogingen ondernomen hebben.
Arno Vloet, therapeut bij eraCare, was ooit een
verwoed roker. Als hij op stoppen aangesproken
werd, strooide hij vrolijk met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo lekker, je
moet toch ergens dood aan gaan... Dat is verleden
tijd. De straffe roker van weleer is opgelucht en
blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat
hij al duizenden anderen van het roken af heeft
geholpen. Dat zijn aanpak mensen aanspreekt
blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een overweldigende hoeveelheid nominaties van tevreden
cliënten in 2008 door Stivoro is gekozen tot beste
stopondersteuner van Nederland.
Gecombineerde behandelmethode
eraCare maakt gebruik van een combinatie van
wetenschappelijk bewezen methoden, waardoor
een zeer complete stoppen met roken behandeling
is ontstaan. Meteen na het maken van de afspraak
ontvangt u de eerste tips om u optimaal voor
te bereiden op uw stopdag. Om de lichamelijke
verslaving aan te pakken wordt er gewerkt met
Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur). Op
en rond het oor worden pijnloos enkele steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle
ontgifting en het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U blijft zich dus prettig
voelen! Belangrijk onderdeel is de effectieve
training waardoor u zich binnen een uur al een
ex-roker gaat voelen. Ook krijgt u een boekje mee
waardoor u leert de geestelijke afhankelijkheid
te bestrijden en uw rookgewoonte te doorbreken.
Tijdens de tweede behandeling, een week later,
worden de puntjes verwijderd en krijgt u een
nieuw puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.
Gaat het ondanks alles tóch even wat minder
makkelijk?

Dan kunt u gewoon tussendoor zelf
rechtstreeks contact opnemen met
de heer Vloet voor een extra duwtje
in de rug. Het is deze combinatie van
methoden die ervoor zorgt dat het
slagingspercentage van eraCare zo
ongekend hoog is. eraCare is dan ook
zo overtuigd van de werking van haar behandelmethode, dat zij maar liefst levenslange garantie
geeft!
Zorgverzekering
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij de BATC, waardoor
zijn behandelingen ook in 2012 door de meeste
zorgverzekeraars deels worden vergoed vanuit het
aanvullende pakket (zonder eigen risico). Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding
voor een natuurgeneeskundige behandeling.
Ook in Den Bosch
In de praktijk in Malden worden zowel overdag
als ’s avonds behandelingen gegeven maar u
kunt ook terecht op andere locaties. Vanuit heel
Nederland komen cliënten naar eraCare voor hulp
bij het stoppen met roken. Opmerkelijk is dat
ruim 80% van deze stoppers de weg naar eraCare
weet te vinden vanwege de goede resultaten bij
vrienden en bekenden. eraCare werkt uitsluitend
op afspraak.
maandelijks in Wijkcentrum De Stolp

Arno Vloet van eraCare is in 2008 door Stivoro gekozen tot beste stop-ondersteuner van NL en in 2011
werd eraCare gekozen tot beste bedrijf van de regio
Nijmegen eo.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24/7 bellen naar
024 - 388 04 57 of kijken op www.eraCare.nl
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Activiteiten April
Vrijdag 		
06 april		
Zaterdag
07 april		
Vrijdag		
13-14 april
Vrijdag		
13 april		
Vrijdag 		
20 april		
Zaterdag		
28 april		
Maandag		
30 april		
Activiteiten Mei:
Vrijdag 		
Vrijdag 		
Zaterdag
Zaterdag		

04 mei		
11 mei 		
12 mei 		
26 mei		

Activiteiten Juni:
Vrijdag 		
01 t/m 03 juni
Vrijdag 		
08 juni		
Vrijdag 		
15 juni		
Zaterdag		
16 juni		
Zaterdag		
23 juni		
Zondag		
24 juni		

Kaarten			
Paasknutselen*		
Mini-kamp*		
Kinderdisco		
Doedag*			
Oranjebal		
Koninginnedag*		
Kaarten			
Kinderdisco		
Moederdagknutselen*
Tafelvoetbaltoernooi*
Kamp*
Kaarten			
Kinderdisco		
Vaderdagknutselen*
Kinderplayback*		
Familiedag*		

inschrijving vanaf 20.00 u
10.30 – 12.00 u
18.30 u
18.30 – 20.00 u
18.15 – 22.00 u
20.00 – 00.30 u
09.00 – 12.15 u
inschrijving vanaf 20.00 u
18.30 – 20.00 u
10.30 – 12.00 u
20.00 – 24.00 u

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

* voor deze activiteiten dien je je vooraf op te geven bij:
Anja Baudoin, Elzenstraat 17, tel: 073 – 614 40 70
Oranjebal 2012
Op zaterdag 28 april organiseert Werkgroep Graafsewijk Noord voor de 20e keer het Oranjebal. Een
gezellige avond voor het hele gezin met een playbackwedstrijd voor volwassenen. Wie neemt dit jaar
de wisselbeker mee naar huis!!!!!. Voor deelname kunt u contact opnemen met Fred van Dalsen op tel:
073-613 37 51. Kom gerust eens een kijkje nemen. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Programma Koninginnedag 2012
09.00 uur:
Reveille m.m.v. CV “Genôten”
10.00 uur:
Spelletjesochtend
12.00 uur:
Prijsuitreiking
Wil je hieraan deelnemen, geef je dan op vóór 25 april bij: Anja Baudoin, Elzenstraat 17,
Tel: 073-614 40 70
0Kinderdansgroep Graafsewijk Noord
De kinderdansgroep heeft nog plaats voor kinderen die spelenderwijs willen dansen. Aan bod komen
diverse dansstijlen op bekende liedjes, aan eigen improvisatie wordt ook aandacht besteed.
Waar:
Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leydenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch

Wanneer:
Donderdagavond:
Groep 1 van 18.00-19.00 uur
voor kinderen van 4 t/m 6 jaar

Heb je interesse kom dan langs voor een gratis proefles.
Voor meer informatie: 073-6144070
Website Werkgroep Graafsewijk Noord
Voor meer informatie of voor het bekijken van foto’s van onze activiteiten kunt u een kijkje nemen op
onze website: www.graafsewijknoord.nl.
EK Wedstrijden:
Wedstrijdschema:
Zaterdag
09 juni		
Woensdag
13 juni		
Zondag 		
17 juni		

18.00 uur
20.45 uur
20.45 uur

Nederland-Denemarken
Nederland-Duitsland
Nederland-Portugal

Alle wedstrijden zijn live op grootbeeld scherm te volgen. De zaal gaat open een half uur voor aanvang.
Ook de eventuele kwart/halve en hele finale zijn bij ons te volgen.
Dresscode: Oranje l

Concertmiddag in het kader van het
80 jarig jubileum Harmonie Glorieux
Dit jaar bestaat Harmonie Glorieux 80 jaar. Hoewel dit niet een “officieel” jubileumjaar is willen we
het toch ook zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Op zondagmiddag 3 juni zullen we de Graafse-en Rivierenwijk een concertmiddag aanbieden. Deze
zal worden gehouden op het (overdekte) parkeerterrein van wijkcentrum De Stolp in de Rijnstraat. De
middag zal muzikaal worden vormgegeven door twee prominente muziekcorpsen, te weten Harmonie St. Cecilia uit Zijtaard en de Heinekenfanfare uit ’s-Hertogenbosch. Beide corpsen spelen in de
uitmuntend-klasse en staan dan ook garant voor een middag hoogstaand muzikaal genieten.
De middag zal, uiteraard onder het genot van een drankje en een hapje met een feestelijke muzikale
slotact worden afgesloten.
De aanvang van het concert staat gepland op 13.30 uur; we hopen hierbij vele buurtbewoners te
mogen verwelkomen.
Harmonie Glorieux
’s-Hertogenbosch
info@harmonieglorieux.nl
www.harmonieglorieux.nl l

		

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
09.30u
13.00u
14.00u
14.00u
19.00u
20.00u

Computerles
Jazzballet
vrij kaarten
Computerles
Bloemschikken
Theorieles Verkeersregels
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
13.00u
19.00u
19.30u

yoga
vrij kaarten
Zumbales
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

Beste bewoners uit Den Bosch Oost,
Via deze weg willen wij namens
Typisch den Bosch
aan jullie laten
weten en zoals
jullie misschien al
hebben gezien, dat
de speeltuin aan
de Westenburgerweg opgeknapt zal
worden.
Al ruim een jaar zijn
we met bewoners
rondom de IJzeren
Vrouw, maar ook
vanuit andere wijken
in Den Bosch bezig om de speeltuin een creatieve,
vernieuwende en vooral een kleurrijke uitstraling
te geven. Zoals sommigen misschien al weten, zou
deze speeltuin die overigens de oudste is van Den
Bosch eigenlijk moeten verdwijnen. Gelukkig hebben de wijkbewoners op initiatief van Inke Katoen
ervoor gezorgd dat hij mag blijven!
De speeltuin is inmiddels wel een stukje kleiner
geworden, maar tijdens de opening in juni zal hij
stralen door zijn nieuwe uiterlijk.
In de speeltuin lopen verschillende projecten waar
we op dit moment nog druk mee bezig zijn.
Zo zullen er Prinsheerlijke Poefjes komen in
de speeltuin komen te staan, die zijn gemaakt
van tweedehands materiaal zoals: bierdoppen,
knopen, oude sieraden, speelgoed, deksels etc.
Deze zijn gemaakt door bewoners, maar ook door
leerlingen van het Helicon college en leerlingen
van de BBS de Graaf. Daarnaast zullen er verschillende speeltoestellen worden ingehaakt met
rubber garen die speciaal voor deze speeltuin zijn
ontworpen. De eerste gehaakte speeltoestellen
zijn al zichtbaar in de speeltuin!
Als laatste zal ook het hekwerk rondom de speeltuin met hetzelfde rubber worden ingehaakt.
Dit zal zeker een kleurrijk, creatief maar vooral
ook een speels en vernieuwend aanzicht ople-

veren. Met deze
oproep willen we
dan ook vragen of
er mensen zijn die
graag een steentje
bij willen dragen
aan deze speeltuin?
Misschien omdat het
een herinneringswaardige plek is,
je er vroeger veel
hebt gespeeld of er
nu nog regelmatig
komt met kinderen/
kleinkinderen etc.
We hebben nog hulp
nodig met het haken
van rubber bloemen en andere mooie figuren die
ook in de speeltuin komen te hangen. We zullen
hiervoor een workshops organiseren voor degenen
die het leuk lijkt om aan te haken!

Als jij ook graag je steentje bij wilt dragen, al is
het maar voor één bloem neem dan vooral contact
met me op! Lisa_boons@hotmail.com dan laat ik
je zo snel mogelijk iets weten. Mail me ook gerust
als je meer wilt weten over het project of foto’s
hiervan wilt zien, dit is zeker mogelijk!
Hoe leuk zou het zijn dat je straks langs de speeltuin komt en dingen terugziet die je zelf mee hebt
gemaakt!!
Wij horen graag van je!
Typisch den Bosch l
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Nieuws van
Oosterhoeve
Er is weer van allerlei nieuws vanuit de Oosterhoeve in deze column.
Eerst de dieren. Velen van u zullen in de eerste
weken van januari onze twee paardjes kort na
elkaar gemist hebben.
Pluto, de bruine pony, hebben we weg moeten
doen omdat zijn karakter iets te pittig was voor op
een zorgboerderij, maar die een goed tehuis heeft
gevonden bij een gezin in Lith. En , heel kort
daarna, verloren wij onze oude Sammy, het zwarte
paardje, die op de leeftijd van bijna
30 jaar na een korte ziekte van enkele dagen, jammerlijk is gestorven.
Op dit moment (eind februari) voelen wij nog
regelmatig het “gat” dat het sterven van zo’n
belangrijk dier slaat. Het is daarom ook goed om
niet meteen zo’n dier te vervangen.
Maar tegen de verschijningsdatum van deze krant
hopen we toch misschien al wel een nieuw paardje
in de wei te hebben lopen.
De eerste geitenlammetjes zijn afgelopen weekend geboren. Van de schapen verwachten we de
eerste kroost rond 20 mei.
De carnavalsweek heeft hier bol gestaan van de
werkzaamheden. De firma Brouwers kwam met wel
50 werknemers 2 hele dagen werken op ons terrein. Ze brachten grote machines mee en materialen. Het hele terrein is grondig opgeknapt, de wei
opgehoogd zodat de dieren droge pootjes houden,
een nieuwe stal gebouwd, nieuwe hekken, er is
gesnoeid, betegeld , en nog veel meer.
Te veel om op te noemen.
Ook hebben we mensen van de Soham Baba

Mission mogen verwelkomen, zij hebben op
verschillende plaatsen op het terrein flink
schoongemaakt.
Als we ook nog de mensen van de Rotary aan dit
lijstje toevoegen, die er net voor de winter voor
zorgden dat we gasleiding kregen op het terrein
waardoor we voor t eerst verwarming hadden, kunt
u zich voorstellen dat wij wat dat betreft een hele
goede winter gehad hebben.
Wat staat ons de komende tijd nog te wachten:
Zo hebben we eerst de NL-DOET-klusdagen op 16
en 17 maart, waarbij door het hele land mensen

zich belangeloos een of twee dagen inzetten voor
een organisatie.
Dan op 9 april weer ons jaarlijkse Paaseieren
zoeken. Let u op de affiches in de buurt.
Op 14 april werken de bewoners van Humanitas
samen met de werknemers van Van Lanschot een
dagje op de boerderij, en op 15 april is er een
middagconcert voor kinderen, het zogenaamde
“Limonadeconcert”.
Op 21 april houden wij van 2 tot 4 een Donateursmiddag, waarop wij onze donateurs een gratis
kopje koffie of thee en wat lekkers aanbieden.
Hiervoor is het nodig om u vantevoren op te

geven. Dus als u donateur bent van onze stichting
en op die dag langs wilt komen, wilt u zich dan via
mail, telefonisch of persoonlijk, melden, zodat wij
kunnen inschatten op hoeveel mensen wij kunnen
rekenen?
Graag tot ziens in ons Koffiehuis, waar wij u
graag verwelkomen voor een lekker kopje thee,
koffie, soep, sap, een tosti of een ijsje.
Anja Kouwenberg, oosterhoeve@gmail.com,
tel. 0623910121. l

Informatie over basisschool het Rondeel
Op dinsdag 31 januari was er op Het Rondeel een informatiebijeenkomst
voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind.
Basisschool Het Rondeel is gevestigd in het gebouw van De Brede Bossche
School aan de Aa aan de Acaciasingel.
Op die ochtend werd er verteld wat wij ouders en hun kinderen kunnen bieden.
Zoals:
Een soepele overgang vanuit de peutergroep naar de basisschool.
Wij zijn een VVE-locatie, er wordt dus al veel samengewerkt en overlegd met het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal.
Bij VVE ligt de nadruk op de taalontwikkeling.
Een positieve veilige omgeving, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
We schenken veel aandacht aan het leren omgaan met jezelf en de ander.
Belangrijk hierbij is de methode de Vreedzame school.
Een uitdagende leeromgeving, betekenisvolle activiteiten die aansluiten bij
de belevingswereld van uw kind. Er wordt gewerkt rondom thema’s, we maken
hierbij gebruik van de methode Kleuterplein.
Zorg op maat; we bekijken per kind wat er nodig is om de ontwikkeling zo
vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Een modern gebouw waarin we o.a. een computerlokaal en een bibliotheek/
spel-o-theek hebben waar uw kind iedere week boeken en spelletjes kan lenen.
Een goede samenwerking met ouders. We hebben klassenouders, een
ouderraad, een medezeggenschapsraad, een ouderkamer, ouderbijeenkomsten
voor schakelklasouders en een dreumesgroep.
Heeft u interesse maar heeft u de informatiebijeenkomst gemist dan kunt u een
afspraak maken met Mariëtte den Hoet, tel. 073-8511333. l

Ontwikkelingen eetbare buurttuin bij Oosterhoeve

De kleuters van Het Rondeel werken
over verkeer
De groepen 1/2 van Het Rondeel werken momenteel rondom het thema ‘verkeer’.. De kinderen
verven vervoermiddelen en knutselen stoplichten, er worden er wegen aangelegd en fietsen
nagetekend. In de groepen wordt er gesproken over verschillende vervoersmiddelen en de
kinderen leren verkeersregels. In de hal wordt de werkplaats van de fietsenmaker nagemaakt,
kinderen kunnen daar echt aan het sleutelen.Natuurlijk gaan we ook de wijk in om verkeersborden te bekijken en te oefenen met oversteken. l
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Zoals in een eerdere wijkkrant vermeld stond is er
in het Oosterplasgebied dichtbij Oosterhoeve een
stuk grond beschikbaar voor het aanleggen van
een buurttuin. De bedoeling is dat buurtbewoners
die van tuinieren houden gezamenlijk een ‘eetbare
tuin’ gaan realiseren. Wie zin heeft doet mee.
De lente dient zich aan, op sommige plekken piept
er al vers jong groen uit takjes, geuren komen los
en op sommige plekken in de stad steken de krokussen de kopjes alweer flink boven het maaiveld.
Een mus zat zelfs al driftig aan een paar grassprietjes te trekken. Af en toe een Maartse bui;
hier op Oost ligt Het Eetbaar Park te wachten op
handen die gaan aanpakken ...
In de afgelopen maanden zijn er een aantal keren
wat mensen uit de buurt bij elkaar geweest die
ideeën voor de tuin meebrachten en die ideeën
zijn nu samengevoegd in een schetsontwerp, een

uitgangspunt voor een begin dat stap voor stap
uit kan groeien tot iets moois. De schets moet
vooral gezien worden als een eerste houvast, al
doende en in de dynamiek van de samenwerking
zal het verder gedetailleerd worden. Een aantal
mensen van Transistion town Den Bosch (een beweging die bestaat uit mensen die van onderop de
omgeving positief wil veranderen) heeft de eerst
aanzet tot deze tuin gegeven en kan enig handen spandienst verlenen. Er is ook een klein budget
beschikbaar om materiaal aan te schaffen. Maar
voor het overige is het vooral de bedoeling dat ‘de
buurt’ hier mee aan de slag gaat.
Voor informatie Anita Remijn,
emailadres; anitaremijn@yahoo.com l

