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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
Opening Klaasjes Snuffelhoekje 

aan het Plein Oost
Op zaterdag 27 oktober jl. was het zover. Na 
uren, weken, maanden hard werken door vele 
mensen van de wijkwerkplaats Oost kon de 
droom van Klaas Smits in vervulling gaan. 
Zijn winkeltje met zelfgemaakte artikelen en 
gebruikte kleding kon zijn deuren open zetten 
voor het publiek. Een 60-tal inwoners van Oost 
maakte de feestelijke openingsact mee. Mariet 
Paes en Klaas Smits onthulden met een ferme 
ruk aan twee lakens het mooie mozaïek ‘Wijk 
Oost’ dat aan de gevel van het gebouw aan de 
Van Broeckhovenlaan 4a prijkt. Het mozaïek 
is gemaakt door de mensen van Trefpunt Oost, 
die ook in ‘Plein Oost’ hun stekje hebben. Bij 
de opening van Trefpunt Oost afgelopen zomer 
legde wethouder Snijders de eerste steentjes 
van het mozaïek. Nu versiert het mozaïek een 
gebouw dat een metamorfose is ondergaan. Dat 
voel je als je er binnen stapt.
 
Na de onthulling van het mozaïek begaf het 
hele gezelschap zich naar binnen. Mariet Paes 
opende de doorgang naar het winkeltje van Klaas 
en hij stapte als eerste binnen gevolgd door alle 
belangstellenden. Klaas Smits en Mariet Paes 
toasten op dit feestelijke moment. Klaas Snuf-
felhoekje is een mooie ruimte vol met spullen. 
Rekken vol gebruikte kleding, mooi gesorteerd 
met een heuse paskamer met spiegel in een hoek. 
Schoenen, gebruikte spellen en kinderboeken en 
langs de wanden planken vol zelfgemaakte houten 

artikelen afkomstig van de wijkwerkplaats Oost.
De wijkwerkplaats Oost is eveneens in het gebouw 
‘Wijk Oost’ gevestigd. In een aantal ruimtes met 
indrukwekkende apparatuur vervaardigen ouderen 
en arbeidsgehandicapten (onder begeleiding) 
prachtige houten voorwerpen. Op donderdag 
wordt samen een maaltijd gebruikt door iedereen 
die betrokken is bij Trefpunt Oost en de wijkwerk-
plaats Oost. Een wekelijkse ontmoeting die veel 
betekent. Een van de bezoekers heeft een groen-
tetuin aangelegd achter het gebouw en het idee 
is dat de producten uit deze tuin gebruikt gaan 
worden voor de gezamenlijke maaltijd.

Het gebouw ‘Plein Oost’ herbergt nog meer 
verrassingen. Acht kunstenaars vinden met hun 
atelier tijdelijk onderdak in Plein Oost in verband 
met de verbouwing van de Willem II fabriek. Op 
27 en 28 oktober deden zij mee aan de atelier-
route in ’s-Hertogenbosch. De bezoekers voor de 
opening van Klaas snuffelhoekje en de bezoekers 
van de atelierroute mengden zich. De kunstenaars 
maakten een mooie verbinding tussen de initia-
tieven: er hingen prachtig getekende portretten 
van de sleutelfiguren van de wijkwerkplaats Oost 
en Trefpunt Oost in de verbindingsgang tussen de 
wijkinitiatieven en de ateliers. 
In haar toespraak bij de opening memoreerde 
Mariet Paes het feit dat in Plein Oost de geschie-

denis van de wijk Oost is terug te zien. Allerlei 
initiatieven waar mensen in het verleden hun ziel 
en zaligheid in legden, komen op een nieuwe ma-
nier terug. De winkel Hartenvrouw ooit een begrip 
voor gebruikte kleding in Den Bosch-Oost en de 
wijkkunstenaar Hans Zoete huisden in de jaren 
tachtig eveneens in een oud schoolgebouw. 

Klaas snuffelhoekje is als idee opgepakt na een 
wijkavond, georganiseerd door Wijkplatform Oost. 
Op die avond werden ideeën besproken hoe spul-
len in de wijk her te gebruiken, zodat mensen met 
een kleine beurs daar hun voordeel mee kunnen 
doen. Een andere inspiratiebron was een werk-
bezoek van het Wijkplatform Oost aan Deventer, 
waar Cambio als voorbeeld diende voor wat Plein 
Oost misschien kan worden voor onze wijk. Er zijn 
dan ook nog meer plannen in de maak. Nellie van 
de Ven van de wijkwerkplaats Oost wil in Plein 
Oost graag taallessen en creatieve lessen voor 
Sinti en Roma gaan organiseren. Daarover is zij in 
gesprek met de gemeente.
Het was een mooie opening van Klaas snuffel-
hoekje. Het is maandagmorgen, dinsdagmorgen 
en donderdag de hele dag open. Neem er eens 
een kijkje en laat je verrassen door al het moois 
dat daar te vinden is. En… alles voor een zeer 
lage prijs! l

Het groepje mensen dat zich inzet om een stuk 
grond nabij Oosterhoeve te bewerken tot een eet-
bare tuin is niet zo groot maar de mensen zijn zeer 
gepassioneerd. En zij willen die passie graag delen 
met meer mensen. 

Zij staan open voor adviezen en ervaringen van 
voorbijgangers en omwonenden en willen kennis 
delen door middel van doen, niet te veel uit te gaan 
van de theorie. Verder willen zij geïnteresseerden 
informeren over de eetbare tuin o.a. door films en 
door deskundigen te vragen op praktische wijze 
kennis over te dragen. Vele handen maken licht werk 
en iedereen die mee wil komen doen is dan ook van 
harte welkom. Er zijn inmiddels contacten gelegd 
met Humanitas en afgesproken is dat klanten (bewo-
ners uit de buurt)op speciale actiemomenten mee 
komen helpen in de tuin. Als er geld beschikbaar is 
komt er informatiebord waar voorbijgangers mee 
kunnen lezen en leren van wat er allemaal gebeurt 
op de plek.

De tuin 
Wat de tuin zelf betreft: het wachten is tot het 
groen in de tuin dusdanig aan het ‘verwelken’ is dat 
het padpatroon dat er nu is met karton bedekt kan 
worden voor de winter. Dit heeft tot gevolg dat er op 
die plekken minder zal gaan groeien in het voorjaar. 
Onbedrukt karton heeft een voedende werking op de 
bodem, het trekt allerlei mineralen en beestjes aan. 
Verder wil men ‘ruggen’ aanleggen waar komend 
seizoen mee geëxperimenteerd gaat worden. En het 
is de bedoeling dat er een humuslaag aangebracht 
wordt. Het plan is verder om wilgentenen aan de 
waterkant te plaatsen. Het is een nat gebiedje en de 
hoop is dat de tenen meer vocht gaan vasthouden 
waarmee de grond over het geheel wat droger wordt. 
Ook al moet er nog heel veel gebeuren om te kunnen 
spreken van een volwaardig park toch is er al echte 
opbrengst. De eerste aardperen zijn geoogst en van 
de mint die er groeit, is mintgelei en thee gemaakt.
 

Kennis en waardering
Drie van de vrijwilligers hebben inmiddels een vou-
cher aangevraagd bij Groen en Doen. Deze organisa-
tie is opgezet door het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (E,L&I) om vrijwil-
ligerswerk op het gebied van natuur- en landschaps-
beheer te stimuleren. De voucher met een maximale 
waarde van 1000 euro is bedoeld om meer kennis te 
vergaren over tuinieren, natuur en landbouw door 
het volgen van een cursus of een opleiding. 
Verder heeft het eetbare park een groene handdruk 
gewonnen die op 28 november uitgereikt is door 
wethouder Ruud Schouten. Dit is een trofee met 
aanmoedigingsprijs (maximaal 350 euro) voor groe-
ne initiatieven van bewoners binnen de gemeente 
‘s-Hertogenbosch. Het gaat om projecten waarin 
mensen samenwerken om de natuur te verbeteren. 
Een mooie waardering voor dit groene initiatief in 
onze wijk. l

Nieuws van ‘het eetbare park’ in wording
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‘Het wordt hier straks Luilekkerland’ 

Vraag van de wijkbewoner
Ik hoor van diverse wijkbewoners dat zij een tegemoetkoming krijgen voor de ziektekosten, heb ik hier 
ook recht op en zo ja hoe en waar moet ik dit aanvragen?

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten. Zoals dieetkosten of 
de kosten voor speciaal vervoer. Daarom geeft de overheid een vergoeding via de Wet tegemoetko-
ming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het CAK kijkt naar uw zorggebruik in het voor-
gaande jaar. Hiervoor gebruikt het CAK gegevens van uw zorgverzekeraar en eventueel ook van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Bureau Jeugdzorg of uw gemeente. Het CAK krijgt alleen door 
of u recht heeft op een tegemoetkoming en heeft geen inzage in uw medische gegevens.

Wtcg aanvragen
U hoeft de Wtcg niet zelf aan te vragen. Als u recht heeft op de tegemoetkoming krijgt u in oktober 
of november automatisch een brief (beschikking) van het CAK. De tegemoetkoming staat eind 
december of begin januari op uw bankrekening.

Geen beschikking ontvangen
Heeft u voor 01 december geen beschikking van het CAK ontvangen en wilt u weten of u recht heeft 
op een tegemoetkoming? Dan kunt u de online Wtcg-test invullen (www.testwtcg.nl) . De test laat 
zien of u voor een tegemoetkoming in aanmerking kunt komen. U kunt vervolgens de tegemoet-
koming zelf aanvragen bij het CAK met het aanvraagformulier algemene tegemoetkoming (www.
hetcak.nl). U kunt ook telefonisch een aanvraagformulier aanvragen. Bel hiervoor het gratis infor-
matienummer voor de algemene tegemoetkoming Wtcg 0800 – 0300. Dit nummer is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. l

Vrijwilligers Oosterhof

Wie o wie……?!!

Op dit moment is het niet zo heel hard nodig, 
maar we zijn op zoek naar iemand met groene 
vingers die ons terras opfleurt met eenjarige 
plantjes(kosten voor Oosterhof) en de border 
rond het terras onderhoudt ongeveer 1x per week. 

Naaister, welke enthousiaste naaister wil 1x per 
twee weken op dinsdagochtend, de gemaakte 
borduursels van onze bewoners omtoveren tot 
kussens, wandkleed, tassen etc.

Sportieveling gezocht die de groepsgym op vrij-
dagochtend wil ondersteunen.

Bridgers gezocht, die op vrijdagochtend en/of 
maandagochtend het bridgen met onze bewoners 
vorm gaan geven.

Afdeling de Papenhulst en de afdeling Bastions, 
zijn op zoek naar vrijwilligers, die in de huis-
kamer een praatje maken, krantje lezen, koffie 
inschenken etc. Kortom het gezellig maken in de 
huiskamer. Bij voorkeur in de middag.

Heeft u interesse in één van deze vacatures, of 
heeft u een ander idee voor onze bewoners, dan 
kunt u contact opnemen met Jacqueline 
Cornelissen 06-11434819 /073-6802100 
j.cornelissen@vanneynsel.nl l

Loop eens binnen!
Deel wat u bezighoudt in de wijk Oost, 
uw zorgen en uw blijdschap. 
Pak koffie aan de bar, praat mee, 
luister mee en wees vooral welkom.
Samen met de wijkmanager en coÖrdinator 
vanuit Divers hoort het wijkplatform u graag!

Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van leijdenstraat 27 Den Bosch We zien u graag!

Hoe laat: 20.00 - 21.00 uur

Aanmelden is prettig:
secr.wijkplatformoost@home.nl

Door Tjeu Cornet 

Nu zijn ze nog wat schriel, de pas geplante 
appel-, pruimen- en perenbomen. Maar met de 
juiste hoeveelheid zon, regen en verzorging door 
de buurt dragen deze bomen over enige tijd 
heerlijke vruchten. 

Net als de bessen- en bramenstruiken trouwens, 
die het stukje gras bij De Vliert omzomen. Het 
begin van pluktuin is gemaakt. En hoe!
Het was ook wel de mooiste herfstdag die je je 
kon wensen. Strak blauwe hemel en een lekker 
zonnetje. Op zondagmiddag 28 oktober waren er 
op zeker moment wel zo’n veertig mensen in de 
weer. Bewoners van de omliggende buurten, maar 
ook mensen van verder weg en deskundigen die 
vrijwillig hun diensten aanboden. Eerst kregen ze 
allemaal een stuk verse appeltaart. Daarna aan de 
slag, sommigen met het hele gezin. 

Gaten graven
Bijna iedereen had uit eigen tuin wel een boom-
pje, struik of andere gewassen meegebracht. Maar 
ook spaden, zagen en snoeitangen. Al dat groen 
kon natuurlijk niet zomaar de grond in. Voor een 
ordelijke beplanting moest het terrein eerst in 
kavels en lijnen worden verdeeld. Daarna werden 
met vereende krachten gaten gegraven in het 
stevige gras. Eenmaal vakkundig geplant kregen 
de bomen en struiken een flinke plons water uit 
de aangrenzende sloot.

Notenboom 
Aan het eind van de dag was er limonade en 

biologische thee. Iedereen was bijzonder trots op 
de geleverde arbeid. ‘Het wordt hier straks Luilek-
kerland,’ hoorde je iemand zeggen. Het begin van 
de pluktuin is er. Als alles goed gaat beslist de 
gemeente binnenkort over een subsidieverzoek. 
Dan kunnen er ook enkele stevige of bijzondere 
bomen worden aangeschaft en geplant. Zo is er al 
een flinke ruimte gereserveerd voor een majestu-
euze notenboom!

Wil je zien hoe de pluktuin er nu uitziet? 
Ga dan naar stadion De Vliert. De tuin bevindt 
zich direct na de rotonde aan de linkerkant van 
het bruggetje. Blijf het nieuws volgen www.hint-
hamerpark.nl/buurtbelangen of kijk op 
http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/TRAP_Vliert_
Alg_2011.html. Wil je meedoen? Vul dan op de 
laatste site het contactformulier in. l

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 kof-
fie 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 vrijwil-
ligers. Op verschillende locaties in Den Bosch 
kunt u als vrijwilliger aan de slag: Ons wooncen-
trum 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 en spor-
ten, bijvoorbeeld zwemmen.

Meer informatie: 
Heeft u een uurtje over? 
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördi-
nator van Humanitas DMH, mobiel 06 – 102 48 
101 of stuur een e-mail naar milou.de.vocht@
humanitas-dmh.nl. Humanitas DMH is een 
landelijke organisatie die bijdraagt aan een goed 
leven voor mensen met een beperking en aan een 
samenleving waarin een plek is voor iedereen en 
iedereen waardevol is. l

Koffie-uurtje
Iedere maandagmorgen van 10.30-11.30 uur 
in de ontmoetingsruimte van Oosterhof

Samen:

l Bijkletsen over het weekend
l Koffiedrinken
l Koffietijd op tv kijken van 10.30-11.00 uur

Ik zie u graag vanaf maandag 5 november,

Tot dan,

Léonce van Leeuwen
Activiteitenbegeleiding Oosterhof
073-6802169  
l.van.leeuwen@vanneynsel.nl l
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Advertentie

Slikt u veel 
geneesmiddelen?
Door Joost van Roosmalen, 
apotheker Kring-apotheek Cleij

Gebruikt u veel geneesmid-
delen? Dan kan er wel eens 
iets fout gaan. Het gebruik van 
meerdere geneesmiddelen kan 
ongewenste effecten veroor-
zaken. De kans op wisselwerkingen en bijwer-
kingen stijgt met het toenemen van het aantal 
middelen dat gebruikt wordt. Bovendien wordt 
de kans groter dat er af en toe een geneesmid-
del per ongeluk vergeten wordt in te nemen.

Bijwerkingen & wisselwerkingen
Bijna elk geneesmiddel kan naast de werking 
ook bijwerkingen hebben. Zo krijgen som-
mige mensen van pijnstillers zoals ibuprofen 
maagklachten, en komt duizeligheid voor bij 
het gebruik van plaspillen. Door het gebruik 
van meer middelen tegelijk wordt de kans 
op bijwerkingen groter en kunnen ze ernsti-
ger zijn. Als u meer geneesmiddelen tegelijk 
gebruikt, kunnen ze ook invloed hebben op 
elkaars werking. Zo kan een simpel aspirientje 
(acetylsalicylzuur) de werking van sommige 
middelen tegen hoge bloeddruk en hartfalen 
verminderen. Bij gebruik van medicijnen tegen 
trombose kan hetzelfde aspirientje juist de 
werking daarvan versterken. 
In de praktijk blijkt dat nogal eens verkeerd 
met geneesmiddelen wordt omgesprongen. Ze 
worden verkeerd of te lang bewaard, kuurtjes 
worden niet afgemaakt of zelfzorgmiddelen 
worden gecombineerd met receptgeneesmid-
delen waar dat lang niet altijd kan.

Medicijngesprek
Wanneer u voor de eerste keer bepaalde 
geneesmiddelen gaat gebruiken, heeft u 
ongetwijfeld een hoop vragen. Bijvoorbeeld: 
hoe werkt het medicijn precies, welke bijwer-
kingen kan ik verwachten, is het erg als ik het 
een keer vergeet? Ook wanneer u regelmatig 
geneesmiddelen gebruikt, kunnen er natuurlijk 
vragen blijven bestaan. Verkeerd gebruik van 

geneesmiddelen kan tot allerlei ongemakken 
leiden. Onvoldoende resultaat bijvoorbeeld of 
ongewenste bijwerkingen. 
Om dit soort problemen te voorkomen, kunt 
u altijd langskomen voor een gesprek. Tijdens 
zo’n gesprek krijgt u tips om uw medicijnge-
bruik te verbeteren. De apotheker bekijkt welke 
geneesmiddelen u gebruikt, of ze in combinatie 
met elkaar geen probleem opleveren, en of de 
dosering wel klopt. Ook zal uw apotheker u 
vragen naar uw ervaringen met de medicijnen. 
Zijn er bijwerkingen? Lukt het u, ze allemaal op 
tijd in te nemen? Als de apotheker problemen 
signaleert, kan overleg met uw huisarts of 
specialist nuttig zijn. In de apotheek is er een 
speciale spreekkamer, waar u in alle rust uw 
vragen aan uw apotheker kunt voorleggen.

Medicijndoos of medicijnrol
Vindt u het moeilijk te onthouden wat u wan-
neer moet slikken? Een handig hulpmiddel is 
de medicijndoos of medicijnrol.
De medicijndoos is een doos met vakjes voor 
de perioden van de dag en alle dagen van de 
week. U kunt zelf eens per week uw genees-
middelen daarin verdelen. Zo kunt u in één 
oogopslag zien of u uw geneesmiddelen al hebt 
ingenomen of nog niet.
De medicijnrol is een handig en veilig hulp-
middel voor iedereen die veel medicijnen 
moet slikken. De medicijnrol bestaat uit een 
strip van plastic zakjes. In elk zakje bevinden 
zich de medicijnen die op hetzelfde moment 
ingenomen dienen te worden. Op het zakje is 
vermeld wanneer dat is. U weet altijd precies 
wanneer u welke pil moet innemen en u ziet 
direct of u uw medicatie genomen heeft door 
naar de tijd op het eerste zakje aan de rol te 
kijken. 

Hebt u problemen met uw geneesmiddelen, of 
wilt u alles graag goed op een rijtje zetten? 
Vraag dan naar een gratis medicijngesprek met 
uw apotheker. Bent u geïnteresseerd in een 
medicijnrol of medicijndoos? Bel de apotheek of 
kom langs in uw apotheek.l

Beweten, weet u 
het nog?

Bewegen-weten en eten

Ook dit jaar zijn er allerlei activiteiten op BBS aan 
de Aa onder dit thema. Elke groep zal een activi-
teit uitvoeren die onder de noemer beweten valt. 
Zo gaan de kinderen uit groep 1 en 2 een venster-
bankwedstrijd aan. Zij gaan kruiden kweken in de 
klas. Groep 6 gaat op bezoek bij een boer en de 
kinderen van groep 7  gaan een gezonde hambur-
ger bakken.

Naast activiteiten voor de kinderen zullen er ook 
activiteiten uitgevoerd worden waarbij de hele 
buurt welkom is. Zo gaan we lekker en gezond 
koken voor weinig geld en komt er fietsles voor 
vrouwen.

Inmiddels is er een groep van 8 bewoners uit Oost 
die met ons meedenkt over de activiteiten en die 
met ons meewerkt om ze voor elkaar te krijgen. 
Wil je ook meedenken en vooral ook meewerken? 
Meld je dan bij Wilma van der Aalst: 
Wilma@bredebosschescholen.nl of 
06-55791362 l

Op veel plaatsen in Nederland zijn er al Rechts-
winkels te vinden waar u kosteloos een juridisch 
advies kunt krijgen, en vanaf 22 november opent 
ook Rechtswinkel ‘s-Hertogenbosch haar deuren. 
Bij een Rechtswinkel worden spreekuren gehou-
den voor mensen met een juridische vraag. De 
medewerkers zijn rechtenstudenten van de Rad-
boud Universiteit Nijmegen en werken als vrijwil-
liger. Dat maakt het mogelijk dat de Rechtswinkel 
kosteloos adviezen aan kan bieden.
De zaken die door een Rechtswinkel worden be-
handeld zijn zeer divers, het is dan ook lastig om 
aan te geven welke zaken wij wel of niet kunnen 
behandelen. Aan de hand van de informatie die 
wij op het spreekuur krijgen zal bekeken worden 
of wij kunnen helpen bij het oplossen van het 
probleem of de juridische vraag. Het is dan ook 
aan te raden dat alle informatie over de zaak 
wordt meegenomen naar het spreekuur. Voor-
beelden van zaken waarover wij advies kunnen 

geven zijn het aanvragen van een vergunning, 
problemen met de buren of wanneer u een aan-
koop heeft gedaan die niet aan de verwachtingen 
voldoet. Ook bij een ontslagzaak of een echtschei-
ding kunnen wij een rol spelen. Kom vooral langs 
met een juridisch vraagstuk, dan bekijken we op 
het spreekuur wat we voor u kunnen doen. 
De spreekuren vinden plaats in Wijkcentrum De 
Stolp, Rijnstraat 497, 5215 EJ, ’s-Hertogenbosch 
en zijn elke tweede maandag van de maand van 
19:00 tot 20:30 en elke vierde donderdag van 
de maand van 19:00 tot 20:30. Meer informatie 
over Rechtswinkel ‘s-Hertogenbosch is te vinden 
op www.rechtswinkeldenbosch.nl en op www.
facebook.com/rechtswinkeldenbosch l

De winter
Door Gerrit van Roekel, huisarts
 
Nederland heeft zijn seizoenen en daarmee ook 
diverse soorten leefstijlen. Denk maar aan de 
kleding en het gedrag wat daarbij komt kijken. 
Martin Bril (†) schreef er een boekje over (korte 
rokjes); voor hem was dat het signaal dat de 
lente eindelijk gesetteld was. Menselijk gedrag 
hangt nauw samen met de weersinvloeden. 

Als huisarts merk je vaak aan je patiënten, dat 
het weer invloed heeft op het (ziekte) gedrag van 
mensen. Oneerbiedig heb ik wel eens gezegd dat 
ons bedrijf een seizoensgevoelige onderneming 
is. De winter die weer voor de deur staat kent zo 
zijn eigen gezondheidsproblemen. De bekendste 
is natuurlijk de griep. In januari /februari wordt 
het noordelijk halfrond geteisterd door een 
griepepidemie. De griep is op zich een redelijk 
onschuldige ziekte, waarvan de gemiddelde mens 
snel herstelt. Als je echter tot een risicogroep be-
hoort dan wordt het verhaal anders. Elk jaar ster-
ven toch nog een aanzienlijk aantal mensen aan 
de complicaties van de griep. Dat zijn dan vooral 
mensen met een verhoogd risico,  die afweer-
stoornissen hebben en  chronische aandoeningen 
zoals hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes 
etc. Van oudere patiënten (vanaf 60 jaar) zonder 
bovenvermelde risico’s wordt gedacht dat de griep 
voor hen ook een risico is, omdat ze minder weer-
stand tegen het virus opbouwen. Al deze groepen 
worden door de huisarts in september/oktober 
uitgenodigd voor de griepprik. Zinvol? Ja, hoewel 
er regelmatig discussies zijn  over de effectiviteit 
van deze griepcampagnes. De bescherming tegen 
de griep is niet 100%. Als je hem toch krijgt dan 
word je niet zo ziek en herstel je sneller. Uit grote 
studies blijkt dat de effectiviteit acceptabel is. Elk 
land heeft zo zijn eigen strategieën om de griep 
het hoofd te bieden. In Frankrijk bijvoorbeeld 
overweegt men om alle kinderen tot een jaar of 
7 elk jaar een griepprik te geven en daarmee de 
oma’s en opa’s te beschermen. Dat klinkt een 
beetje vreemd, maar toch zit daar een glasheldere 
logica achter. Het blijkt dat de afweerreactie (dus 
immuun worden) tegen de griep na vaccinatie 
bij de oudere mens afneemt. Hierdoor blijken 
ouderen, ondanks vaccinatie, toch meer risico te 
lopen. Als je niet met het griepvirus in aanraking 
komt word je ook niet ziek. Kleine kinderen wor-
den vaak besmet met het griepvirus, omdat ze op 
crèches, school, etc. in grote groepen verblijven 
en elkaar daar snel besmetten. Kinderen hebben 
daar nauwelijks last van, maar zijn wel drager van 
het griepvirus. En doordat opa en oma vaak hun 
kleinkinderen vertroetelen en knuffelen worden 
zij  besmet. Ik ben zelf inmiddels opa, dat is echt 
leuk, en ik knuffel de kleine ook en nu zit ik  met 
een flinke verkoudheid te kijken. Maar het is niet 
waarschijnlijk dat kinderen in Nederland de griep-
prik zullen krijgen. Zoals gezegd de griep is een 
echte seizoensziekte.
Vallen is niet echt seizoensgebonden maar het 
gebeurt wel vaker in de winter. Vooral ouderen 
overkomt dit vaak met soms(nare) botbreuken als 
gevolg. In de winter zijn spoedeisende hulpen en  
ook huisartsen extra druk door gevallen patiën-
ten. Als het heeft gesneeuwd of geijzeld dan is 
de verticale stand niet altijd gunstig en maakt 

menigeen een schuiver met alle gevolgen van 
dien. Ik kom regelmatig om een medische reden 
bij ouderen thuis. Het valt me op dat oudere 
mensen bang zijn om te vallen bij deze weersom-
standigheden en zich soms weken opsluiten en 
niet buiten komen. Dat is niet leuk. Ik moedig hen 
aan dat toch te doen, niet om een breuk op te 
lopen, maar vooral voor de beweging. Een rollator 
als hulpmiddel kan daarbij een uitkomst zijn. We 
zouden met zijn allen na een sneeuwbui de stoep 
sneeuwvrij moeten zodat die toegankelijker is.  
Maar dat is niet meer zo gebruikelijk. Ik probeer, 
ook al heb ik er vaak niet zo’n zin in, toch een be-
gaanbaar pad te maken. In de (ijdele?) hoop dat 
goed voorbeeld doet volgen. Niet iedereen grijpt 
meteen naar de sneeuwruimer als ze mij zien 
zwoegen, maar misschien helpt het een beetje.  
Tot slot iets over de geestelijke gezondheid. Het 
Nederlands is rijk aan gezegden die met stemming 
en gezondheid te maken hebben. Bijvoorbeeld ‘ 
somberheid bij het vallen van de blaadjes’. Het is 
een gegeven dat als de dagen korten de stemming 
er bij sommige mensen niet beter op wordt. In de 
Scandinavische landen (en dan vooral in de noor-
delijke delen) komt de zon tijdens de winter nau-
welijks boven de horizon uit en dat heeft effect 
op het gemoed van de Scandinaviër. Ze kennen  
dan ook de hoogste zelfdodingpercentages in die 
tijd van het jaar. In ons land kennen we ook, in 
mindere mate, deze seizoensgebonden stem-
mingsstoornissen. Als je merkt dat de stemming 
er elk jaar tijdens de herfst niet beter op wordt 
en als je je, als de lente zich aandient weer beter 
voelt dan heb je misschien een seizoensgebonden 
depressie. Daar is op eenvoudige wijze wat aan 
te doen. Als  mensen lichttherapie krijgen (door 
middel van een lichtbak met hoge lichtsterke 
lampen) blijken zij aardig op te knappen. Zo’n 
therapie is  dan een goed ‘medicijn’ tegen depres-
sie en werkt soms beter dan antidepressiva. l

Rechtswinkel ‘s-Hertogenbosch
 

helpt kosteloos bij een juridisch probleem
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’S-PORT Bucketbaltoernooi

De leesfiets
Door Anna-Petra Lips (Het Rondeel) en Jacqueline 
Bentlage ( De Aquamarijn)

Er zijn kinderen die hobbels ondervinden bij het 
leren lezen ……
In de week van 24 september ging het project “ 
De Leesfiets” van start en 7 november vond de 
officiële opening plaats!!
Dit betekent dan kinderen uit de wijk Oost - die 
moeite hebben met vloeiend en vlot lezen en niet 
in aanmerking komen voor hulp via de ziekte-
kostenverzekering - extra ondersteuning krijgen 
bij hun leesproces. We beginnen dit jaar met een 
aantal  leerlingen uit de bovenbouw. 
Dit alles is tot stand gekomen dankzij het initia-
tief van “Kwaliteitskring Oost”. De kwaliteitskring 
bestaat uit deskundigen van het expertisecentrum 
nu nog genaamd Passage en medewerkers van 
onderstaande scholen: De Vlieger, Jeroen Bosch-
school, Oberon, De Aquamarijn en Het Rondeel. 
De mensen uit de kwaliteitskring hebben dankzij 
hun passie en inzet voor het leesproces bij kinde-
ren, het voor elkaar gekregen om subsidie van de 
gemeente te ontvangen.

De leesfiets is het symbool voor dit project, maar 
ook zult u de leestrainers letterlijk met de lees-
fiets door de wijk zien toeren. l

Op vrijdag 12 oktober 2012 om 8 uur vroeg 
in de morgen kwam iedereen in het Sportiom 
samen voor de start van het bucketbaltoernooi 
in Oost. Er was een groot aantal stagiaires van 
het KW1 college aanwezig. Na wat uitleg en 
oefening arriveerden de kinderen. Iedereen 
was enthousiast en had zin in deze sportieve 
uitdaging en dat was een goede start van het 
toernooi. De kinderen speelden als de beste en 
wilden dan ook allemaal winnen. De sfeer was 
goed, de hulpouders hadden een belangrijke 
taak en de kinderen genoten van deze ochtend. 

Ook wij als team Oost vonden het geweldig om 
alle kinderen zo goed samen te zien spelen. 
Nadat alle poulewedstrijden gespeeld waren 
kwam het aan op de finales. De grote finale 
werd gespeeld tussen team de varkens en team 
de tijgers. Het was een erg spannende wedstrijd 
maar uiteindelijk ging team Varkens met de 
overwinning naar huis. 

Het was een erg leuke, sportieve ochtend en we 
kijken alweer uit naar volgend jaar!!
Groeten ’S-PORT Team Oost l

Buurtsportvereniging IK ’S-PORT ZO is een activi-
teit georganiseerd door S’PORT is samenwerking 
met verschillende verenigingen. 
Sporten en bewegen is gezond voor de lichame-
lijke, cognitieve, sociale en creatieve ontwikke-
ling van kinderen. Wij willen dan ook dat zo veel 
mogelijk kinderen gaan bewegen. 168 kinderen 
in de wijk zuidoost sporten nog niet regelmatig. 
Buurtsportvereniging IK ’S-PORT ZO zorgt ervoor 
dat dit mogelijk is. 

Deelnemende sportverenigingen: 
l Gymnastiekvereniging Flik-Flak
l Basketbalvereniging EBBC
l Weerbaarheidsinstituut Team Lamri

Voor 2 euro kunnen kinderen twee weken verschil-
lende sporten uitproberen. Na deze twee weken 
hebben ze een beeld kunnen vormen en kunnen 
ze voor één sport kiezen. Voor 30 euro kunnen 
kinderen 10 weken lang sporten onder professio-
nele begeleiding van de sportvereniging. 
De inschrijvingen zijn in week 46 bij de combina-

tiefunctionarissen 
op de verschil-
lende basisscho-
len. Hierna zijn 
de twee kennis-
makingslessen in 
week 47 en 48. 
In week 49 is de 
inschrijvingsweek 
voor de definitieve 
tien weken. 

In week 50 start de buurtsportvereniging 
IK ’S-PORT ZO. 

Kinderen die graag zouden willen sporten maar 
niet weten wat er mogelijk is kunnen kijken op de 
’S-PORT kaart. Deze kaart is op elke school aanwe-
zig en bevat informatie over alle sportverenigin-
gen in de wijk. Daarnaast kan er gebruik worden 
gemaakt van het jeugdsportfonds wanneer er 
geen mogelijkheid tot bewegen is door de kosten. 
Informeer bij de gymdocent van uw kind. l

Buitenspelen is belangrijk voor de lichamelijke, 
cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling 
van kinderen. Door samenspel leren kinderen 
met elkaar om te gaan en grenzen aan te geven. 
De school is de omgeving waar de kinderen het 
grootste deel van de dag doorbrengen. Echter, 
lang niet alle schoolpleinen zijn beweging stimu-
lerend. 
Pimp My Schoolyard vindt het belangrijk dat het 
schoolplein een plek is waar kinderen worden ge-
stimuleerd tot bewegen en waar zij, onder, tussen 
en na schooltijd volop kunnen spelen, sporten en 

bewegen. Pimp My Schoolyard wil middels speel-
velden, het gebruik van materiaal en leskaarten 
een ‘beweegplein’ creëren. 
BS Oberon koos voor Pimp My Schoolyard en er is 
direct resultaat te zien. Kinderen spelen buiten en 
zijn creatief in het bedenken van nieuwe spelen. 
Zo kunnen ze een gezonde toekomst tegemoet. 
Naast speelvelden komen er voor de oudste jeugd 
echte voetbalgoaltjes en voor de allerkleinsten 
nieuw fietsmateriaal. Zo kan iedereen weer volop 
bewegen! l

Super Surprise Workshop 
bij Technika 10

Het is weer bijna Sinter-
klaas en misschien zit je 
nu te stressen omdat je 
nog een surprise moet 
maken? Geen nood: 
Technika 10 biedt hulp!
Op maandag 3 decem-
ber organiseren wij een 
Sinterklaas surprise 
workshop, voor meiden 
van 9 tot 14 jaar. Daar 
kan je dan veilig uit het zicht van diegene voor wie 
je de surprise maakt aan de slag. Al het materiaal 
is aanwezig om pepernotenschieters en sint su-
perklappers maken. Ideaal om van je surprise een 
knallend succes maken.

De workshop op 3 december is van 19.00 tot 
20.30 uur in Brede Bossche School de Graaf. Mee-
doen kost 2 euro. Je moet je vooraf even aanmel-
den bij Ingrid op telefoonnummer 06 10327086.
Reageer snel, want we hebben maar beperkt 
ruimte.

Lukt het niet om naar onze workshop 
te komen?
Dan kun je op onze website een beschrijving voor 
de Sint superklapper vinden! Ga naar www.techni-
ka10denbosch.nl. 
Daar vind je onder het kopje voorbeeldwerkstuk-
ken een foto van de superklapper. Als je die 
aanklikt lees je hoe je het werkstuk kunt maken. 
De superklapper kan je onder het pakpapier 
verstoppen. Zodra het cadeau wordt uitgepakt, 
springt de klapper plots een heel eind de lucht in. 
Dat wordt lachen!

Technika10 Den Bosch heeft elke maandag haar 
vaste clubavond in de Brede Bossche de Graaf aan 
de Graafseweg 52. We maken daar allerlei leuke 
werkstukken. Zo hebben onze meiden de afgelo-
pen maanden een deurmatalarm, een vuurvliegje 
en een zenuwspiraal gemaakt. De meiden worden 
daarin begeleid door Ingrid, Liesbeth en Nicole. 
Het is erg gezellig om te knutselen in een mei-
dengroep, zonder dat er jongens in de buurt zijn! 
Je kunt je aanmelden voor de vaste clubavond 
door te bellen met Ingrid, een keertje proefdraai-
en, kan ook als je een afspraak maakt.

Technika 10 is een onderdeel van Divers Welzijns-
onderneming www.divers.nl. l

Buurtsportvereniging IK ’S-PORT ZO!

Basisschool Oberon Pimpt schoolplein

Zie de maan schijnt 
door de bomen.

Weet u dat Sinterklaas 
bij u langs kan komen? 

Wilt u Sint en zijn Pieten bestellen?
Dan kunt u het beste met 0610479048 bellen!

(De baten komen geheel ten goede van 
hobbyclub ’t Sluske) l



Door Marjolein Thijssen
 
‘Mensen die lachend naar buiten gaan, een geluk-
kig gezicht doet je zoveel’.
Al sinds de doorstart van Wijkkrant Oost steunt 
John’s Hairstyling deze krant financieel. Reden 
voor de redactie om na ruim 12 jaar eens een 
praatje te gaan maken met deze ondernemer in 
onze wijk. 
John’s Hairstyling is al 22 jaar een begrip in Oost. 
Na 6 jaar voor een baas gewerkt te hebben, begon 
hij zijn eigen kapsalon. Toen hij 22 jaar geleden 
begon, had men dat niet gedacht. ‘Ik zag ze den-
ken, die zit er niet lang in, maar ze hebben het 
toch mooi mis gehad. Het was een sprong in het 
diepe maar ik heb er nooit spijt van gehad, ik ga 
elke dag fluitend naar mijn werk’. 
Waar komt de passie vandaan? ‘Omgaan met de 
mensen, daar zit mijn passie’ zegt John. ‘Vroeger 
dacht ik, ik begin een bloemenzaak of ik ga een 
kapsalon beginnen. Ik moest er niet aan denken 
om op een kantoor te werken, elke dag tegen 
dezelfde gezichten aankijken. Daarom werk ik ook 
zonder afspraak. Elke dag is anders, elke dag an-
dere mensen. Als de werkdag begint, weet ik nog 
niet wie er zal komen. Dat vind ik geweldig, zo is 
het elke dag een verassing en weer anders’ Het 
omgaan met mensen is wat John geweldig vindt. 
‘Er komen hier mensen van 0 tot 94 jaar, sommi-
gen ken je al heel lang. Daar leef je dan ook echt 
mee, de verhalen waar ze mee komen, de dingen 
die hen bezig houdt. Een luisterend oor en een 

eerlijke mening, dat vind ik belangrijk’.
Zijn plezier in het omgaan met mensen karak-
teriseert zijn kapsalon. ‘Er komen hier zoveel 
verschillende mensen, overal vandaan. Ik vind 
het belangrijk dat mensen zich thuis voelen hier’. 
Zo noemt hij de woensdagmiddag als voorbeeld: 
‘op woensdagmiddag knippen we kinderen voor 
7,5 euro. Als je hier dan komt is het net een 
huiskamer, allerlei kinderen van alle leeftijden 
door elkaar, spelend of TV kijken, tot ze aan de 
beurt zijn. Een relaxte sfeer. En een colalolly als 
ze weggaan! Dat is vaste prik. Je ziet die kinderen 
opgroeien en hoort wat ze bezighoudt. Ik hoef 
ook geen standaard vragen te stellen want ik weet 
nog van de vorige knipbeurt, wat ze bezighoudt. 
En dat is zo leuk, om met ze mee te groeien als 
het ware’.
Als je mensen al een tijdje knipt dan hoor je wat 
ze meemaken. Dan leef je ook met ze mee. John 
kan erover meepraten ‘het zijn bijzondere dingen 
die je hoort, iedereen heeft zijn eigen verhaal. 
Dat verrast je elke keer weer. Zo ging ik een keer 
naar het ziekenhuis voor een vaste klant die graag 
geknipt wilde worden. Je hoort dan hoe het echt 
met haar gaat en ik merk ook dat ze dat echt 
graag aan me wil vertellen. Dat vind ik toch wel 
bijzonder’.
Voor John komt zijn passie in de kapsalon he-
lemaal tot zijn recht: ‘de omgang met mensen, 
de creativiteit in het knippen en de persoonlijke 
aandacht voor innerlijk en uiterlijk, dat is het 
voor mij. Ik besef me ook elke keer weer, mensen 

leggen toch een beetje hun lot in jouw handen, 
ze vertrouwen erop dat je hen mooier maakt. Dat 
vertrouwen vind ik belangrijk, ik zeg daarom ook 
altijd eerlijk wat ik ervan vind en wat de mogelijk-

heden zijn. Gewoon jezelf zijn, in alle eerlijkheid 
en openheid zeggen wat je denkt en voelt. Daar 
gaat het toch om?’ l
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Spot op ...
John Bouwmans

Advertentie

Door Jacqueline Cornelissen

Zestien personeelsleden van de afdeling Beleid 
& strategie van het Arrondissementsparket in 
’s-Hertogenbosch kwamen de bewoners van 
Oosterhof een leuke ochtend bezorgen.

Aanvankelijk was het plan, om lekker te gaan 
wandelen en koffie te drinken op de Oosterhoeve, 
maar op deze dag liet het weer het afweten en 
schakelden we over naar plan B. Een ochtend vol 
Hollandse spelletjes. In de vroege ochtend zijn 
de verschillende spelen opgehaald in Rosmalen 

bij de SJV en in een klein autootje naar Oosterhof 
vervoerd. De bestuurder een personeelslid van het 
openbaar ministerie vertelde, dat zijn buik tegen 
het stuur aan zat geklemd, en ook het gaspedaal 
kon hij niet zo best bedienen.

Gelukkig is het toch en zonder ongelukken gelukt.
Zo was er was een biljart balspel, een bibberspi-
raal, munten gooien, blikken gooien.
De spelen waren aangevuld met spelen uit ons 
eigen assortiment. Zoals de sjoelbak en de knik-
kerbaan.
Om 10 uur ging iedereen onder begeleiding van 
Leonce, Hellen en Wil, onze vrijwilligers en Jac-
queline, de bewoners van de afdelingen halen, om 
ze naar beneden te brengen voor een kopje koffie 
en een lekkere koek en natuurlijk om een spelletje 
te doen. 

Al gauw, was het in de ontmoetingsruimte gezel-
lig druk en werden er veel gesprekjes gevoerd, om 
elkaar beter te leren kennen. Tussendoor werd het 
bibberspiraal uitgetest, en werd er druk gesjoeld
Het personeel van het openbaar ministerie, heeft 
het een bijzondere ochtend gevonden en hebben 

het erg leuk gevonden om op deze manier hun 
personeeldag deels in te vullen.
Omdat het zo’n geslaagde ochtend was heb ik ze 

van harte uitgenodigd, om volgend jaar op 
Oosterhof terug te komen……!
Wie weet heeft deze ochtend een mooi gevolg! l

Zonnebloem 
“De Oostelijke Zon “

Door Ans van der Leeuw

Afgelopen 11 september hebben we weer onze 
jaarlijkse picknick gehad, in de kantine van B.V.V.
Omdat het steeds wat regende moesten wij nood-
gedwongen binnen zitten.
Er waren veel gasten aanwezig het was heel gezel-
lig, ook werd er nog een loterij gehouden zodat 
de gasten naast de lekkere hapjes ook nog kans 
hadden op een leuk prijsje.
Met de Nationale Ziekendag heeft elke Zonne-
bloem gast een mooi plantje gekregen.
Op 23 oktober was er een druk bezochte Bingo-
middag. Iets lekkers bij de koffie een hapje en 
een drankje en mooie prijzen. Een loterij waar 
voor iedereen een prijs was, deze activiteit was 
ook weer in de kantine van B .V. V waarvoor onze 
hartelijke dank.
Op 20 november is er een theatermiddag in De 
Huif in St. Michielsgestel geweest. Daar hebt U 
zich voor op kunnen geven en ook dat was weer 
heel leuk.
Op 18 december is de Kerstmiddag met een 
heerlijke lunch, die opgeluisterd wordt door 
muziek. Er komt een trio met een pianist, bassist 
en een zangeres, die sfeervolle Kerstmuziek zullen 
verzorgen.
Wij wensen U allen een fijne Sinterklaas en tot 
ziens bij de Kerstviering.
Mocht U belangstelling hebben voor 
De Zonnebloem laat het ons weten. l 

Een ochtend Hollandse spelen op Oosterhof

Pepernoten recept
Wat heb je nodig?
150 gram zelfrijzend bakmeel 
75 gram bruine suiker 
90 gram boter 
3 theelepels speculaaskruiden 
2 eetlepels melk 
- Oven voorverwarmen op 150-175 graden (matig warm). 
- Kneed alle ingrediënten tot een soepel deeg. Vorm er balletjes van, zo groot als een knikker. 
- Leg de balletjes op een bakblik en bak ze in ongeveer 15 minuten lichtbruin en gaar. 
Eet smakelijk!

Wat is het CJG?
Iedereen heeft wel eens een vraag over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een plek waar je met 
alle vragen terecht kunt - hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Onze deskundige medewerkers 
zorgen dat je altijd naar buiten gaat met een antwoord. Je blijft anoniem en de hulp is gratis. l
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door Mieke Verberne

Ze woont in de Aawijk en ze houdt van zingen. 
En niet alleen houdt ze er van maar ze kan het 
ook. Want als je door een professionele jury als 
winnaar van een talentenjacht wordt uitgeroe-
pen dan heb je wat in je mars. Reden genoeg om 
deze keer Charelle in de spotlights te zetten.

Talent
Zestien was ze toen ze voor het eerst in het 
openbaar zong. Radio Mexico had een talenten-
jacht uitgeschreven op de camping waar Charelle 
vaak met haar familie verblijft. Haar tante had 
haar aangemeld, zonder dat Charelle dit wist. Ze 
twijfelde of ze wel mee moest doen, het leek haar 
zo eng. “Tot dan zong ik alleen in de badkamer”, 
zegt Charelle. Toch trok ze de stoute schoenen 
aan omdat ze haar familie niet wilde teleurstellen. 
Dus ‘worstelde’ ze zich door verschillende voor-
rondes heen met zowel Nederlands- als Engelsta-
lige liedjes. Het was hard werken want ze moest in 
korte tijd meerdere liedjes ‘in haar kop stampen’. 
Haar familie werd niet teleurgesteld; Charelle won 
deze talentenjacht. 
Een CD opname en een videoclip was de prijs 
waarmee zij beloond werd. Er werd een singeltje 
gemaakt van het door Marco Meesters geschreven 
liedje ‘Het is een droom’. Deze was te koop maar 
werd ook via pluggers doorgestuurd naar allerlei 
radiostations. Er volgde een cd presentatie in 
Middelrode in december 2010. Via posters en 
oproepjes door lokale radiozenders werd reclame 
gemaakt voor dit optreden waar behalve Charelle 
vele regionale artiesten optraden. Ondanks dat 
het een koude dag was en er zelfs sneeuw lag was 
er veel belangstelling voor. 

De smaak te pakken
De eerste stap was gezet en het smaakte naar 

meer. In 2011 nam Charelle deel aan de jaarlijks 
terugkomende Bossche talentenjacht “Typisch 
talent” waar men op zoek is naar goede vertolkers 
van het Nederlandstalige lied. Zij behaalde daar 
de 2e plaats. Charelle “Dat is geen leuke plek. Ik 
zag het dan ook niet zitten om in 2012 weer mee 
te doen maar op nadrukkelijk verzoek van mijn 
familie heb ik toch maar weer ingeschreven”. Bij 
deze competitie worden deelnemers niet alleen 
beoordeeld op hun zangtalent, maar zij krijgen 
ook advies over hun optreden. Charelle kwam door 
de voorrondes heen en werd glansrijk 1e. 
Als beloning mocht ze optreden in het programma 
van het Levensliedfestival en een liedje uit-
brengen onder het label Berkmuziek, de meest 
succesvolle platenmaatschappij in het Nederlands-
talige segment. Het Levensliedfestival werd druk 
bezocht en dat betekende dat Charelle op de Bos-
sche Markt voor een publiek van meer dan 11.000 
mensen haar zangtalent ten gehore bracht.
 
Radio 
Haar liedjes spreken vooral de vele lokale radio-
zenders aan. Daar is ze dan ook vaak op te horen. 
Langzamerhand wordt ze zo steeds bekender. 
Regelmatig wordt er contact met haar opgeno-
men voor een interview per telefoon of wordt ze 
uitgenodigd om live in de studio aanwezig te zijn. 
Wel leuk natuurlijk maar soms wordt het wel eens 
te veel, aldus de artieste in dop.

School 
Tot voor kort zat Charelle op het Willem I College 
waar ze de opleiding Helpende zorg volgde. In-
middels heeft ze die met een diploma afgesloten. 
Zij wil graag in die richting werken maar sollicita-
ties hebben tot nu toe niets opgeleverd. Reden; 
zij is te jong! Omdat zij niet stil wil zitten is ze 
inmiddels als koerier bij Post NL. gaan werken. 
Ook leuk maar dat was nu niet direct wat ze voor 

ogen had toen ze aan de opleiding begon. 

Droom
Maar haar grote droom is om in de toekomst van 
zingen haar werk te maken. Haar ouders staan 
achter haar keuze en steunen haar zoveel ze 
kunnen. Charelle is met haar 19 jaar nog erg jong 
maar heeft intussen toch al aardig wat ervaring 
met optreden. Dat is wel te merken. Ze herinnert 
zich nog goed hoe ze in het begin snel liedjes 

achter elkaar zong zonder een moment pauze. 
Ze was te verlegen om tussen de nummers iets te 
zeggen. Inmiddels is ze een stuk zelfverzekerder 
geworden en spreekt ze het publiek toe zonder 
problemen.
In de fase waar Charelle nu zit leveren haar 
optredens nog nauwelijks geld op. Integendeel, 
het reizen en de speciale kleding die ze voor de 
optredens aanschaft kosten alleen maar geld. 
Maar alles wordt aangegrepen om meer bekend-
heid te krijgen als investering voor de toekomst. 
Charelle wil op een professionele manier met haar 
zangtalent verdergaan en is daarom zangles gaan 
nemen. En niet van de minste. Want haar zangle-
rares heeft onder andere Frans Bauer onder haar 
hoede. Die lerares ziet mogelijkheden in Charelle 
en wil graag snel met haar aan de slag ondanks de 
lange wachtlijst die ze heeft. 

Feestje
Charelle zit niet stil. Samen met haar ouders 
worden er allerlei promotieplannetjes bedacht. 
Zo hebben ze met oud en nieuw een spetterend 
feest bij RKJVV georganiseerd onder de naam 
Oudejaarsparty met Charelle en friends. Van 21.00 
uur tot 3.00 uur ’s nachts biedt Charelle een leuk 
all-in programma aan waar veel artiesten aan deel 
zullen nemen en waar ook een mystery guest - 
bekend van t.v.- bij aanwezig zal zijn. 
Iedereen die hier belangstelling voor heeft kan 
voor 50 euro aanwezig zijn. De prijs is inclusief 
buffet en drinken en een cd-tje van de zangeres 
zelf met als titel “waarom liet ik je gaan’. Charelle 
zal niet alleen gastvrouw zijn maar ze zal er ook 
gaan zingen. Want dat is nu eenmaal haar passie. 

Wilt u meer weten over Charelle of wilt u kaartjes 
kopen voor de Oudejaarsparty bel dan naar tele-
foonnummer 06 51130002 of kijk op de website 
www.zangerescharelle.nl l

Trefpunt Oost
Weet u ……………………..

l dat Trefpunt Oost iedere maandag tot 
en met donderdag geopend is vanaf 9.30 uur 
voor een kopje koffie of thee en een praatje
l dat mensen met een beperking bij Tref-
punt Oost zonder indicatie aan activiteiten 
deel kunnen nemen, tegen materiaalvergoe-
ding
l dat buurtbewoners bij Trefpunt Oost van 
harte welkom zijn om aan activiteiten deel 
te nemen, tegen materiaalvergoeding
l dat u op maandag van 10.30 uur tot 
12 uur kunt meedoen aan een bloemschik 
activiteit, dat meedoen slechts 3 euro kost en dat er plaats is!
l dat er op maandag van 13 uur tot 15.30 uur gekaart wordt en dat u kunt meedoen
l dat er op dinsdag workshops gegeven worden zoals mozaïeken, vilten en speksteen bewerken 
(aanmelden is gewenst in verband met een beperkt aantal plaatsen).
l dat er dinsdagmiddag van 13 uur tot 15.30 uur aan toneel wordt gedaan. Ontdek uw talent en 
kom meedoen!
l dat er op woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur bingo is en dat dit heel gezellig is! 
U bent welkom!
l dat de wijkwerkplaats, ook in Trefpunt Oost gehuisvest, de prachtigste houten voorwerpen maakt. 
Dat deze te koop zijn in Klaasjes Snuffelhoekje, het winkeltje waarin ook mooie voordelige 2e hands 
kleding wordt verkocht. Klaasjes Snuffelhoekje is geopend op maandag- en dinsdagochtend vanaf 
9.30 uur en donderdag vanaf 9.30 uur tot 15 uur
l dat per 1 oktober het handwerkatelier Jong van Harte geopend is in Trefpunt Oost en dat op 
maandag- woensdag - en vrijdagochtend vanaf 9.30 uur iedereen welkom is die het leuk vindt te 
breien, haken, borduren of creatief met lapjes bezig te zijn. Weet u dat we ook heel erg blij zijn met 
allerlei gekleurde stoffen restjes? 
l dat het plein aan de voorkant bij Trefpunt Oost sinds 27 oktober 2012 Plein Oost heet.
l dat we groenten gaan kweken in een moestuintje en plannen hebben om een bloemenstrook 
aan te gaan leggen op Plein Oost
l dat u zomer 2013 snijbloemen bij Trefpunt Oost kunt kopen, wanneer de toestemming voor 
dit plan door de gemeente is verleend
l dat we op zoek zijn naar enthousiaste buurtbewoners die wel een handje willen meewerken 
bij de tuinprojecten
l dat het Trefpunt Oost bereikbaar is op tel. nr. 06-46768117.
l dat u van harte welkom bent op Trefpunt Oost gelegen aan de Broekhovenlaan 4a! l

Gratis Taalles in 
BBS aan de AA

 
Iedere vrijdagmorgen wordt er 
in BBS Aan de Aa om 9.30 uur 
gratis taalles gegeven. De les 
is speciaal voor allochtone en 
autochtone vrouwen. Iedereen is welkom en alle 
niveaus worden aangeboden. Wekelijks komen er 
al zo’n 25 vrouwen naar de taalles. 
Kom gerust eens kijken en loop gewoon binnen 
op vrijdagmorgen om 09.30 uur. De les is op de 
eerste verdieping van 9.30 uur tot 11.00 uur. 
www.abcleermee.nl l

van Charelle
De passie

 Baasje gezocht voor:

Borka
Borka is een hele lieve 
hond die in het 
begin wat af-
wachtend is naar 
mensen die ze niet 
kent. Ze blijft dan 
gewoon in haar 
mandje liggen 
kijken. Ze hecht 
zich heel duidelijk 
aan bepaalde mensen en is helemaal uitgela-
ten als ze die ziet! Wat ze in het verleden heeft 
meegemaakt weten we niet, duidelijk is wel dat 
ze heel wat meer tijd nodig heeft om nieuwe 
mensen te leren vertrouwen. Maar schrikt u 
daar niet van terug, dan stellen wij haar graag 
aan u voor! Let op!! Het is nu mogelijk om een 
afspraak te maken om Borka te bezoeken. 

Kootje
Kootje is nog jong 
en erg speels. Ze 
wil van iedereen 
die het kattenver-
blijf binnenkomt de 
volledige aandacht. 
Als je haar voorbij 
loopt springt ze op een plank aan de muur 
zodat ze op gelijke hoogte komt met je gezicht 
om kopjes te geven. Ze vindt het heerlijk om 
aangehaald te worden maar geeft goed aan 
wanneer ze daar genoeg van heeft. Daarom 
is ze niet zo geschikt om bij kleine kinderen 
geplaatst te worden omdat deze die signalen 
nog niet herkennen. Ze ligt graag naast je en 
komt ook op schoot. Kootje wil wel ook graag 
naar buiten. Kootje zit hier nu te wachten op 
een baasje die wat ervaring heeft met katten 
en haar begrijpt. l

Dierentehuis zoekt baasjes
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Activiteiten Wijkcentrum De Stolp
maandag
09.15 uur Yoga (vivent)
09.30 uur gezond bewegen (v. Neijnselstichting)
10.30 uur Vivent yoga
13.00 uur vrij kaarten
14.00 uur Divers kienen 50+(laatste 3 maanda-
gen van de maand)
19.00 uur biljarten de Stolp
20.00 uur zumba “Be on dance”

dinsdag
09.00 uur computerles
13.00 uur vrij kaarten
14.00 uur computerles
14.00 uur bloemschikken
19.00 uur belasting FNV (op afspraak)
20.00 uur harmonie Glorieux
20.00 uur c.v. Toet er nie toe

woensdag
09.15 uur Do-in
09.30 uur computerles (start oktober 2012 info: 
073-6428704)
09.30 uur Weightwatchers
13.00 uur vrijkaarten
13.00 uur biljart “Wordt nooit wé”
14.00 uur computerles
13.00 uur fysiotherapie Kiniton
18.00 uur Weicht watchers

18.30 uur biljarten BSV
19.00 uur Do-in
19.30 uur HSV hengelsport
20.00 uur “Boerenkroonkapel”
20.00 uur improvisatiever. “Zoetelieve”

donderdag
13.00 uur vrij kaarten
13.30 uur smartlappenkoor “de Bossche jankers”
18.00 uur Era care (2x per maand)
19.00 uur jazzballet
20.00 uur c.v. de Mexicanen
20.00 uur koor Voluum

vrijdag
09.00 uur yoga
13.30 uur spelletjesmiddag 
19.30 uur percussieband 
19.30 uur prijskaarten (1e vrijdag van de maand)

zaterdag
18.00 uur c.v.’t Heuveltje

zondag
11.00 uur c.v. de Vrolijke vagebonden

tevens het adres voor uw vergaderingen, 
cursussen, workshops enz. met mogelijkheid van 
verzorgde lunches. l

Vrijdag 07 december

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

Woensdag 12 december

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

Vrijdag 14 december

Kinderplaybackwedstrijd
Tijdens deze donkere maand organiseren wij een playbackwedstrijd in kerstsfeer. Het liedje hoeft niet 
aan het thema kerst te voldoen. Wie neemt er dit jaar de beker mee naar huis? 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Zaterdag 15 december

Kerstknutselen*
Vrijwel maandelijks knutselen wij samen met de kinderen. Het knutselen wordt altijd aan een thema 
verbonden: zoals; Vaderdag, Moederdag, Kerst, Pasen, carnaval etc. 
Het kerstknutselen is van 10.30-12.00 uur. Entree 1.50 Euro

Vrijdag 6 januari

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

Vrijdag 13 januari

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

Zaterdag 21 januari

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

Zaterdag 28 januari

Doedag*
2x per jaar organiseert Werkgroep Graafsewijk Noord een doedag. Tijdens deze activiteit is het de be-
doeling dat we een kijkje gaan nemen bij een bedrijf of instelling. Enkele voorbeelden zijn het bezoe-
ken van een boerderij, brandweer, politie en kinderafdeling van het ziekenhuis. 
De doedag start om 10.30 uur. De duur van de activiteit is afhankelijk van het bezoekadres. 
Entree 1.50 Euro

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

Vaste groepen van Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag  18.30u – 19.30u  Steps    Volwassenen
Maandag  19.30u – 20.30u  Beatballet   Volwassenen
Dinsdag   19.00u – 20.00u  Zumba   Volwassenen
Woensdag  14.00u – 15.30u  Kinderknutselclub  5 t/m 9 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u  Kinderdansgroep   4 t/m 9 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u  Tienerdansgroep  vanaf 9 jaar l

Kinder- en 
zorgboerderij 
Oosterhoeve

   

Bedankt alle donateurs voor hun gulle gaven 
als reactie op de oproep in de nieuwsbrief 
Vrijwilligers zijn altijd zeer welkom!

Oosterhoeve is bezig met het organiseren van 
een avond voor singles (alleenstaande men-
sen) met of zonder beperking, in de leeftijd 
van 30 tot 55 jaar. Deze avond vindt vermoe-
delijk op 1 februari plaats.
 
Tijdens de vuurwerkshow op 27 december zijn 
er warme versnaperingen te koop bij 
Oosterhoeve. l

Linedancegroep K&G
Linedancegroep K&G is een groep met hoofdzakelijk mensen uit de AA-wijk, Graafsewijk en Oost.
Iedere maandag avond dansen wij van 20.00 tot 22.00 uur met een pauze van een half uur.
Onze moto is vooral veel plezier en gezelligheid.
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, mannen of vrouwen van iedere leeftijd.
De huidige leden zijn boven de vijftig met zelfs een dame van 80.
Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken of een dansje mee te doen.
De zaal is al open vanaf 19.30 uur.
Nu dansen we nog bij Schutterswelvaren in Orthen maar binnenkort, we verwachten 9 januari of 
anders zeker op 16 januari 2013 gaan we naar de nieuwe Biechten in Hintham.
De zaal is nu nog niet gereed maar er wordt hard aan gewerkt.
Voor informatie Ad Vroegh 06 28539765 of kijk op de site www.k&gcountrydancers.nl l

Wijkwerkplaats
Loop gewoon eens binnen!

Openingstijden: 
Maandag tot en met woensdag van 9.00 - 
12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag voor deelnemers met NAH 
De Wijkwerkplaats is te vinden aan Plein Oost 
van Broeckhovenlaan 4a, ( in de voormalige 
Herman Broerenschool)

Klaasjes snuffelhoek 
(onderdeel van wijkwerkplaats Oost) Met 
goede gebruikte kleding, en artikelen gemaakt 
in de werkplaats is geopend: Maandag en dins-
dagmorgen en donderdag de gehele dag l

Ouderenwerk Hintham - 
Den Bosch-Oost

Per januari 2013 start het ouderenwerk Hintham 
- Den Bosch-Oost met een leesclub op woensdag-
morgen in Sociaal Cultureel Centrum De Biechten, 
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham, tel: 
6419072. U kunt zich daarvoor aanmelden bij: 
Mevr. A. Massuger. Tel: 073- 6420936, na 18.00 
uur. De juiste data en tijd worden later bekend 
gemaakt.

Bij tai-chi is er weer plaats. U kunt u zich aanmel-
den voor de maandag- of dinsdagmorgen, van 
10 tot 11 uur. Aanmelden bij mevr. A. Massuger, 
tel: 073- 6420936, na 18.00 uur. l

Diner-chantant in Oosterhof
Op donderdag 13 december bent u van harte welkom op het diner-chantant in de Ontmoetingsruimte van 
Oosterhof van 17.30-20.00 uur. Capella Ducis, het kamerkoor van ’s-Hertogenbosch, zingt tussen de gan-
gen door, liederen van Advent en Kerst rond 1500.De kosten van het heerlijke 3-gangen diner, inclusief 
welkomstdrankje, een consumptie en koffie of thee ter afsluiting zijn 22 Euro. Er is keuze uit 3 voorge-
rechten en 3 hoofdgerechten. Haast u, want het aantal plaatsen is beperkt. De inschrijving is mogelijk tot 
6 december. Voor informatie over het menu en de inschrijving kunt u contact opnemen met Léonce van 
Leeuwen, activiteitenbegeleiding Oosterhof 073-6802169, email L.van.Leeuwen@vanneynsel.nl l



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

Wie zich wil aanmelden als BIN-lid 
kan contact opnemen met een van de 
wijkagenten
Gerard Hermsen:
gerard.hermsen@brabant-noord.politie.nl
Karin Tabbers:
karin.tabbers@brabant-noord.politie.nl
Erik van Dijk:
eric.van.dijk@Brabant-Noord.Politie.nl
Gerwin Kohler:
gerwin.kohler@brabant-noord.politie.nl

Mooie buitenruimte in de Javastraat

De ene buurt 
is de andere niet
De gemeente maakt in het wijkgericht werken een 
scherper onderscheid tussen buurten. Niet iedere 
buurt is immers hetzelfde. In de ene buurt is meer 
aandacht en intensievere begeleiding nodig dan in 
de andere. Er is daarom een indeling in basis-
buurten, preventiebuurten en aandachtsbuurten.

Basisbuurt 
Basisbuurten krijgen basisaandacht, ofwel dagelijks 
beheer en onderhoud van de buurt. De basis-
aandacht is gebaseerd op wat nodig is volgens 
professionals en de bewoners zelf. Deels is dit 
vastgelegd in de wijkspeerpunten van het program-
ma Schone en Veilige Wijken. De wijkmanager is de 
schakel tussen de bewoners die wijkspeerpunten 
benoemen en de gemeentelijke organisatie die 
zorgt voor de aanpak ervan.  

Preventiebuurt (Aawijk-Noord, Aawijk-Zuid en 
Graafsebuurt-Zuid)
Preventiebuurten krijgen bovenop de basis-
aandacht extra aandacht. Die is nodig om de 
leefbaarheid in stand te houden en te voorkomen 
dat deze buurten afglijden naar het niveau van 
aandachtsbuurten. Een buurt is meestal tijdelijk 
preventiebuurt: alleen zo lang het nodig is. Voor de 
drie preventiebuurten wordt op dit moment 
gewerkt aan één programma van activiteiten. 
Hierbij worden – samen met het Wijkplatform Oost 
- ook bewoners nadrukkelijk betrokken. 

Aandachtsbuurt (Barten-Zuid)
Aandachtsbuurten krijgen intensieve aandacht van 
gemeente, welzijnswerk, woningcorporaties, politie 
en andere partners. Dit gebeurt om problemen op 
het gebied van leefbaarheid en veiligheid het 
hoofd te kunnen bieden. 

Op Javastraat 51 is een woonlocatie van stichting Humanitas DMH. Die laatste drie letters staan voor Dienstverlening aan Mensen met een 

Handicap. Op deze locatie wonen zestien mensen met een verstandelijke beperking. Sinds afgelopen zomer kunnen zij heerlijk buiten zitten op 

hun terras. Dat is te danken aan de belangeloze medewerking van veel mensen en een bijdrage uit de BIG-pot. 

‘Onze buitenruimte is heel smal en lang, ‘ vertelt 
Petra van Esch. Zij is teamleider van de woonlo-
catie op de Javastraat. ‘Als onze bewoners 
buiten wilden zitten, zaten ze allemaal op een 
rijtje. Daar wilden we iets aan doen.’

Maatschappelijke Beursvloer
Petra ging naar de Maatschappelijke 
Beursvloer met de vraag: wat kunnen we 
doen aan ons tuintje zodat alle bewoners 
gezellig buiten kunnen zitten? Op deze 
Beursvloer komen bedrijven en instellingen bij 
elkaar. Sommigen met een vraag, anderen 
omdat ze graag een maatschappelijke 
bijdrage willen leveren. De Beursvloer is 
bedoeld om zoveel mogelijk partijen tot een 
match te laten komen. Petra: ‘Daar kwam de 
architect Jan Meijer direct naar me toe. Hij 
was al naar mij op zoek, want hij vond dit een 
leuk initiatief. Hij heeft voor ons een nieuw 
ontwerp gemaakt voor de buitenruimte.’

In Hout
In het nieuwe ontwerp zijn er banken 
gekomen met vaste tafeltjes. Iedereen kan nu 

buiten zitten, en niet meer allemaal op een 
rijtje. Voor de afscheiding zijn aan de 
buitenkant van het terras fl eurige grote 
bloembakken neergezet. ‘Zodat we niet in de 
kijkerd zitten,’ aldus Petra. De banken en 
tafels zijn gemaakt bij In Hout. Dit is een 
dagbestedingsproject van Cello-zorg, waar 
ook enkele bewoners van de Javastraat heen 
gaan. 

BIG
Voor de uitvoering deed Petra een 
aanvraag voor Bewoners Initiatiefgeld (BIG). 
‘De bijdrage die we kregen is niet alleen 
voor onze bewoners. 
Ook het aanzien van de buurt is verbeterd.’ 
Behalve architect Jan Meijer waren ook 
andere mensen zeer betrokken en bereid 
belangeloos mee te helpen. Petra: 
‘Ik kreeg zelfs een bedankje van de gemeen-
te voor onze bijdrage aan de leefbaarheid 
in de wijk. We zijn van alle kanten heel 
positief benaderd. Dat is erg leuk. We 
hebben het nieuwe terras met een barbecue 
geopend.’ Op het terras met bewoners. Vierde van links architect Jan Meijer, uiterst rechts Petra van Esch.

Zin in BIN?
BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk. In een BIN werken buurtbewoners samen met de politie en de 
gemeente. Doel is de veiligheid in de buurt en het gevoel van veiligheid bij de bewoners vergroten. Wie hieraan 
wil meewerken kan zich aanmelden als lid van een van de twee BIN-gebieden in de wijk Oost: Graafsewijk Noord en Zuid of Aawijk 
Noord en Zuid. De BIN-leden krijgen elke week een email met informatie over veilige en onveilige situaties in de buurt. Zo kunnen zij 
extra goed opletten en de buurt informeren of waarschuwen. Soms helpen zij zelfs misdrijven voorkomen.

BIN-coördinatoren
De politie en de gemeente zijn op zoek naar wijkbewoners die zich willen aanmelden als BIN-lid of BIN-coördinator. De BIN-
coördinator vormt de verbinding tussen de BIN-leden aan de ene kant en de politie en gemeente aan de andere kant. BIN-leden die 
iets verdachts of opmerkelijks zien in hun buurt, kunnen dat melden aan hun BIN-coördinator. Deze stuurt de informatie door naar de 
juiste afdeling bij de gemeente of politie. Als een BIN-lid direct iets wil melden, kan hij of zij ook bellen met 112 of 0900-8844. Wie 
BIN-lid is blijft anoniem.

Veilige buurt
De politie informeert via de BIN-coördinatoren 
alle BIN-deelnemers over zaken die zich hebben 
voorgedaan in de wijk. BIN-berichten gaan 
bijvoorbeeld over woninginbraken waarbij de 
politie op zoek is naar aanknopingspunten. Of 
over vernielingen in de wijk, onveilige situaties 
of misdrijven. Elkaar informeren, daar gaat het 
om. Dankzij het BIN kunnen buurtbewoners 
direct meewerken aan een veilige en leefbare 
buurt. Want in zijn eigen buurt wil iedereen 
zich veilig voelen!

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.

V.l.n.r.: Gerard Hermsen, Eric van Dijk, Gerwin Kohler en Karin Tabbers.
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