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

Vijftig jaar geleden werd er in de Waalstraat
een lagere school gebouwd die de naam R.K.
Norbertusschool kreeg. De school is gestart in
1961; het huidige gebouw dateert uit 1968. De
lagere scholen werden basisscholen en de Norbertusschool kreeg in 2006 de naam Oberon. De
school kreeg een moderner jasje en een nieuwe
huisstijl.
Dat de school een nieuw naam kreeg betekende
niet dat de katholieke signatuur daarmee verdween. Maar anders dan vroeger gaat het om een
school die te maken heeft met een multireligieuze
samenleving en daarbij speelt de signatuur een
veel minder belangrijke rol. Oberon wil een school
zijn die past in deze tijd waar de samenleving zo
divers is geworden dat de oude naam niet meer de
nieuwe lading dekt.
In het schoolprogramma wordt wel rekening gehouden met de katholiek christelijke traditie maar
de school wil ook openstaan voor de ontmoeting
met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Uitgangspunt van basisschool Oberon is dat

alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun culturele,
levensbeschouwelijke afkomst en achtergrond.
Buurtschool
De Oberon is een echte buurtschool. Bijna alle
kinderen wonen in de directe omgeving en bij
vele kinderen geldt dat hun ouders en soms zelfs
grootouders ooit dezelfde school hebben bezocht.
Het aantal kinderen wat de school bezoekt is wel
drastisch gedaald ten opzichte van vroeger. Ooit
waren er 23 klassen, soms zaten er in één klas
veertig kinderen.
Nu zijn er 7 klassen en bezoeken nog zo’n 110
kinderen de school. Dat heeft te maken met het
feit dat de gezinnen veel kleiner zijn, dat er veel
oudere mensen in de buurt wonen en dat er een
veel groter aanbod van scholen is in de directe
omgeving. Het is natuurlijk jammer dat de school
zo gekrompen is maar daar staat wel tegenover
dat er veel meer ruimte is op de school en dat het
onderwijsteam alle kinderen kent. Dat biedt veiligheid voor kinderen en hun ouders en de kinderen
worden goed opgemerkt en persoonlijk begeleid.

10 juni dag van de Oosterplas
Buurten in Beweging organiseert
op 10 juni 2012 de ‘Dag van
de Oosterplas’. Een traditie in
wording die alweer voor de derde
maal gehouden wordt. De Oosterplas is een prachtig gebied
dat zich uitstekend leent voor
ontmoeting, sport, beweging en
muziek.
Buurten in beweging heeft groepen, organisaties en bewoners
gevraagd om op 10 juni van 13.00 tot 17.00 uur bij
de Oosterplas iets te organiseren om bezoekers te
laten zien wat voor mogelijkheden zo’n park heeft.
En daar is positief op gereageerd vooral door de
clubs die om de Oosterplas liggen. De zeilvereniging Oosterplas, de kinderboerderij Oosterhoeve,
de volkstuinenvereniging en de hondenvereniging
Zoetelieve openen die dag hun deuren en organiseren op hun eigen terrein een aantal activiteiten. Zo
staat er bij de volkstuintje een springkussen, is er
een schminkhoek en wordt er een braderie/rommelmarkt georganiseerd. Er is een prijsuitreiking voor
de mooiste tuin en er wordt een tombola gehouden
met leuke prijsjes. Zeilclub nodigt u uit op hun
open dag, u kunt kijken naar zeilwedstrijdjes en u

kunt zelf plaatsnemen in een zeilboot. U kunt er
een drankje of een hapje bestellen en op het terras
genieten van een optreden. Hondenschool Zoete
Lieve laat zien wat je een hond allemaal kunt leren.
U bent ook van harte welkom bij kinderboerderij
Oosterhoeve. Daar kunt u genieten van de dieren,
er is een trampoline, een jeu de boules baan, en
een tennistafel. In het nieuwe gebouw staat de
koffie klaar en kunt u er ook nog een hapje bij eten.
Als u de Oosterhoeve bezoekt passeert u vanzelf de
onlangs geopende buurttuin waar bewoners die van
tuinieren houden zo aan de slag kunnen. Zowel de
afdeling ‘s-Port van de gemeente als jongerenwerk
van Divers hebben hun deelname toegezegd. Zij hopen kinderen en jongeren door het aanbieden van
sport-en spelactiviteiten in beweging te krijgen.

Dat zal gebeuren in de nabijheid
van dierenpark Oosterhoeve en de
natuurspeeltuin. Ook bij de hockeyclub bent u welkom. Er zijn die dag
wedstrijden die u kunt bezoeken
en als u nog niet eerder geweest
bent zult u verrast zijn wat er nog
meer op het hockyterrein te vinden
is. Het nieuwe amfitheatertje aan
de Oosterplas, geschonken door
Brabant Wonen, biedt een podium
aan voor wie wil. Als u alle activiteiten wilt zien kunt u het beste een rondje rond de
Oosterplas lopen. De clubs die zich presenteren zijn
herkenbaar aan een spandoek waarop vermeld staat
dat zij meedoen. Voor diegenen die wat moeilijk
ter been is rijdt er een huifkar rond die u op de
diverse locaties kan afzetten. Er zijn nog een aantal
organisaties die hun programma nog niet helemaal
rond hebben maar op de website van Buurten in
beweging www.wix.com/buurteninbeweging/oosterplas wordt de actuele stand van zaken vermeld.
Voor meer informatie 06 36533432 of
buurteninbeweging@hotmail.com l

Feest
Het 50-jarig bestaan zal zeker niet onopgemerkt
blijven. Want bij zo’n jubileum hoort natuurlijk
een feestje. Op 30 en 31 mei en op 1 juni is er
dan ook een feestelijk programma bedacht voor
de kinderen. ’s Woensdags de 30e wordt er een
spelkermis opgebouwd waar kinderen in gemixte
leeftijdsgroepjes deel kunnen nemen aan allerlei
spelletjes die in het teken van 50 zullen staan.
Donderdag 31 mei is een circusdag.
De leerlingen krijgen ’s morgens les in circusacts
onder leiding van professionals. ‘s-Middags zullen
de kinderen een voorstelling verzorgen waarbij
alle ouders en grootouders worden uitgenodigd
als publiek. Later in de middag is er dan nog een
soort reünie voor alle oud-collega’s, die ooit op
Oberon en/of de Norbertusschool hebben gewerkt.
Vrijdagochtend 1 juni wordt het feest afgesloten
met nog wat gezellige en feestelijke activiteiten
maar wat die inhouden moet nog even geheim
blijven.
In de nabije toekomst zal er flink verbouwd worden aan Oberon (een heel nieuw gebouw is zeker
nog een optie) en dan is de school weer helemaal
klaar voor nog eens 50 jaar basisonderwijs voor
kinderen uit onze wijk. l

Vernieuwde
website
Wijkplatform Oost
Op vrijdag 23 maart is de geheel vernieuwde
website van het Wijkplatform Oost met
veel trots gelanceerd!
De leden van het Wijkplatform zijn nog druk
bezig met vullen van de website.
Zij nodigen ook wijkbewoners van harte uit
materiaal aan te leveren!
Laat weten wat er speelt in uw eigen buurt!
Welke activiteiten zijn er? Waar vraagt u aandacht voor? Maar misschien wilt u als buurtcomité of bewonersvereniging ook graag iets op
de website.
Dat kan! Mail via het gastenboek via
www.wijkplatform-oost.nl of via
het secretariaat:
secr.wijkplatformoost@home.nl l

Bericht van Wijkplatform Oost
Op 4 april jl. had het Wijkplatform haar reguliere vergadering. Naast de leden waren ook
Paul Hilgers, wijkmanager van de gemeente
’s-Hertogenbosch en Wilma van der Aalst,
coördinator bij Divers aanwezig.
Kennismaking
De leden van het Wijkplatform hebben kennisgemaakt met Julia Dabekaussen, zij is per 1 april
opbouwwerker voor onze wijk en werkt vanuit
Divers.
De functie opbouwwerker is vooral gericht op het
ondersteunen van bewoners en hun initiatieven.
Mededelingen
Mariet Paes heeft verteld na ruim 10 jaar, te stoppen met haar werkzaamheden voor het Wijkplatform. Zij is een van de medeoprichters van het
Wijkplatform.
Open dag Trefpunt Oost
Op 20 mei a.s. houdt het Trefpunt samen met de
wijkwerkplaats een open dag. Zie voor verdere
details t.z.t. onze website.
Tijdelijk hostel Seringenstraat en gesprek wethouder Snijders.
Op 30 maart hadden 2 leden van het Wijkplatform een gesprek gehad met wethouder Geert
Snijders. Joris Ketelaars, projectleider hostel was
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ook aanwezig. Aanleiding voor het gesprek was
de brief die het Wijkplatform stuurde n.a.v. de
communicatie over de opwaardering van het RvA
pand in de Seringenstraat tot een tijdelijk hostel.
Er heeft een uitgebreide gedachtewisseling plaats
gevonden over de voorzieningen (zoals Trefpunt
Oost) en het wijknetwerk in Oost. De afspraken
met projectleider hostels zijn hernieuwd.
De wijk Oost, nu en de toekomst
Samen met de wijkmanager en de coördinator
zijn een aantal mogelijke speerpunten voor 2012
en de jaren daarna besproken, met als doel te
kijken naar punten die te concretiseren zijn.Het
zal dan vooral gaan om Aawijk Zuid en – Noord
en Graafsewijk Zuid, die als preventiebuurten zijn
aangemerkt. Brabant Wonen gaat als woningbouwcoöperatie actief in de buurten aan de slag.
Trefpunt Oost
Trefpunt Oost is onlangs verhuisd naar de school
aan de van Broeckhovenlaan. Ze beschikken over

een mooie ruimte, waar dit wijkinitiatief in ieder
geval tot en met 2013 kan blijven zitten.
Toekomst Wijkplatform Oost
De tijden veranderen! Denk aan de opkomst van de
sociale media, maar ook een veranderend vrijwilligerswerk. Tijdens dit agendapunt hebben de leden
van het Wijkplatform zicht gebogen over hoe zij
als wijkbewoners een actieve rol kunnen hebben
en houden in de wijk, binnen het Wijkplatform.
Maar ook hoe zij (jongere) wijkbewoners kunnen
interesseren of uitdagen een actieve rol in de wijk
en het Wijkplatform te hebben
Thema-avond
Op 9 mei jl. kwamen actieve vrijwilligers en
professionals uit de wijk Oost rondom het thema
armoede bij elkaar. Een jaar geleden kwamen zij
ook bij elkaar en zijn er afspraken gemaakt.
Deze avond werd de balans opgemaakt en zijn
nieuwe plannen gemaakt. l

Van IJzeren Vrouw tot Bastion Baselaar
Door Tjeu Cornet
Gebied rond stadion De Vliert komt tot leven
Hardlopen, skaten, fietsen of gewoon kuieren. Lui
in het gras liggen of bessen eten van struikjes in
de pluktuin. Genieten van een gezonde snack met
dito sapje bij de kiosk met ruim terras. Daarna
terug naar huis via een prachtig wandelpad door
de Aartshertogenlaan. Zo moet het ongeveer zijn
als de ideeën van de Initiatiefgroep Trappartij De
Vliert tot leven komen. Op donderdag 26 april jl.
kregen omwonenden en andere belangstellenden de eerste schetsen te zien voor een nieuwe
bestemming van het gebied.
In de Businessclub van FC Den
Bosch namen een kleine
veertig geïnteresseerden
kennis van de plannen. Eerst
verrast, maar allengs enthousiast en daarna volop in discussie. Aan het slot kon worden
vastgesteld dat het voorstel van de
Initiatiefgroep kan rekenen op steun uit de omliggende buurten Hintham-Noord, Hinthamerpark,
Aartshertogenlaan en Graafsewijk-Noord.
Sleets
Het idee om iets met het gebied te doen dateert
al van bijna twee jaar geleden. Aanvankelijk was
alleen het gebiedje tussen het stadion en de
rotonde aan de Graafseweg in beeld. De vervallen
tunneltjes en trapjes zijn
sleets en weinig aantrekkelijk, maar ze bieden veel
mogelijkheden om er iets
mee te doen. Zo ontstond
een Initiatiefgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Bosch’ Architectuur Initiatief (BAI),
het City Change Center (CCC) en de bewonerscomités van
Hinthamerpark en
Aartshertogenlaan. De Initiatiefgroep organiseerde voor belangstellenden een creatieve wandeling
door het gebied en enkele workshops om de eerste
ideeën te verzamelen.
Groene strook
Direct daarna verbreedde de scope zich naar een
breder gebied. Want wie goed kijkt, zeker vanuit
de lucht, ziet dat zich van De IJzeren Vrouw tot en
met de natuurspeelplaats
bij Bastion Baselaar een
groene strook uitstrekt,
met prachtige bomen en
een sloot over de volle
lengte. Uitgangspunt van het voorstel is dat deze
strook een verbindingszone wordt tussen aan de
ene kant de ‘betaalde sport’ in De Vliert en het
Sportiom, en aan de andere kant de woonbuurten.
Die verbinding kan vorm krijgen door in het gebied
allerlei soorten recreatie, ontspanning en verblijf
mogelijk te maken.

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

Vacaturebank
Vrijwilligerswerk
Oosterhof
Om beter in te spelen op
de behoefte van de bewoners van Oosterhof, is
in korte tijd het aanbod
van activiteiten in de
centrale ontmoetingsruimte van Oosterhof
uitgebreid.
Om deze activiteiten te ondersteunen zijn we
op zoek naar verschillende vrijwilligers.
l Voor de Braintraining 1 x per twee weken
op woensdagochtend.
l Voor de instuif(handwerk) op
dinsdagochtend.
l Voor creatief en spel, op vrijdagochtend.
l Voor de Hersengymnastiek, vrijdagmiddag.
l Koffie schenken op donderdag bij verschillende activiteiten, zoals muzikale vitamine,
kleuterochtend,
Andere vacatures
l Krant voor lezen.
l Met een mevrouw in een rolstoel naar de
Helftheuvel koffie drinken, winkelen. (vervoer
wordt geregeld).
l Vrijwilliger met groene
vingers (terras voor).
l Maaltijdondersteuning op
afdeling.
Informatie over deze
vacatures:
Jacqueline Cornelissen
06-11434819 of
j.cornelissen@vanneynsel.nl l

Gefaseerd
Om het plan verder tot leven te brengen wil de
Initiatiefgroep in fasen verder werken. Allereerst
moeten het gebied en het plan zoveel mogelijk
in de aandacht komen.
Daarvoor bestaan allerlei
ideeën, onder meer in
samenwerking met kunstenaars. Vervolgens zouden
in het gebied de eerste paden en bruggetjes moeten
worden aangelegd, zodat
iedereen er al echt kan
rondwandelen; ook de pluktuin kan dan worden
aangelegd.
In de derde fase volgen voorzieningen als verlichting en meubilair in de vorm van zitjes en
trimtoestellen.
En ten slotte moet het gebied een permanente
verblijfsplek worden met als bekroning de plaatsing van een kiosk of andere voorziening waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Witte vlek
Omwonenden reageren bijzonder enthousiast, komen met nieuwe ideeën en bieden aan te helpen.
Eerder al heeft wethouder Geert Snijders zich lovend uitgelaten over het feit dat bewoners zelf het
initiatief nemen om hun omgeving leefbaarder en
aantrekkelijker te maken. Ook ambtelijk is er veel
belangstelling omdat het gebied nog een ‘witte
vlek’ is in de stedelijke planning. Al die steun is
belangrijk omdat de realisatie van de ideeën niet
kan zonder medewerking en financiële steun van
derden. De gesprekken daarover, met de gemeente
maar ook met andere instanties en sponsoren,
gaan nu beginnen. Intussen wordt het voorstel
verder uitgewerkt en in de publiciteit gebracht.
Daar is alle hulp welkom bij.

Heb u ideeën of wilt u meedoen? Kijk dan op
http://www.bai-s-hertogenbosch.nl/TRAP_Vliert_
Alg_2011.html of mail naar
post@bai-s-hertogenbosch.nl. l

Vraag van de wijkbewoner
Ik lees de wijkkrant erg graag. Dat geldt ook voor de pagina op de achterkant met nieuws van de
gemeente over het Wijk Gericht Werken. De laatste krant miste ik deze pagina van de gemeente.
Hoe komt dat?
In januari 2007 verscheen de Wijk Gericht Werken (WGW)-pagina van de gemeente voor de eerste
keer in Wijkkrant Oost. Het was een slim samenwerkingsproduct van de redactie van de Wijkkrant
Oost en de gemeente ’s-Hertogenbosch: geen dure folders meer van de gemeente en iets meer financiële ruimte voor de Wijkkrant. Het was voor de eerste keer dat een wijkkrant en de gemeente met
elkaar samenwerkten rond het WGW-nieuws. Een primeurtje voor de wijk Oost! Het bleek succesvol,
want na Wijkkrant Oost volgden meer wijkkranten, die dit nieuws gingen plaatsen.
Helaas moet de gemeente bezuinigen, ook op deze nieuwspagina. Daarom zal het WGW-nieuws in
2012 niet vijf maar drie keer in onze wijkkrant verschijnen. l

Veilig op vakantie
Samenwerking tussen huisartsenpraktijk Samen Beter & Kring-apotheek Cleij

Vergiftigingen
voorkomen bij kinderen:
doe de Huischeck!
Door Joost van Roosmalen,
apotheker Kring-apotheek Cleij

Heeft u uw vakantieplannen al gemaakt? Een
goede voorbereiding is dan belangrijk. Niet alleen
wat betreft reispapieren, kleding en vervoer, maar
ook wat betreft de gezondheid. Tijdens het reizen
is de kans op het krijgen van infectieziekten en
ongelukken helaas groter.
Wanneer u een (verre) reis gaat maken, hebt u een
grotere kans op een infectie. In het buitenland
komen namelijk diverse ziekteverwekkers voor die
in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Dit
komt doordat de hygiënische omstandigheden en
sanitaire voorzieningen in het buitenland vaak
slechter zijn. Risicogebieden voor infectieziekten
liggen overigens niet alleen in (sub)tropische
landen zoals in Azië, Afrika of Midden-Amerika.
Dichtbij op bijvoorbeeld drie uur vliegen in
Turkije, Egypte of Marokko, maar ook in enkele
Oost-Europese landen kunnen de hygiënische
omstandigheden slecht zijn en een bedreiging
vormen voor de gezondheid.
Tijdens een (verre) reis heeft u een grotere kans
op het oplopen van een infectie. Het is altijd
verstandig dat u zich goed laat voorlichten over de
risico’s die een reis met zich mee kunnen brengen
en hoe u deze eventuele risico’s kunt vermijden.
Bescherming				
Als u zich laat beschermen tegen deze infectieziekten, heeft u geen of veel minder kans om
tijdens en na uw reis ziek te worden.
De meeste reizigers hebben meer dan één inenting
nodig en de meeste inentingen hebben tijd nodig

om in te werken. Soms is een herhalingsprik nodig. Het is daarom voor iedereen die op reis gaat
van groot belang om tijdig (minimaal 6 weken
voor vertrek) hiervoor voorlichting te vragen.
Voorlichting op maat bij u in de buurt!
Voor voorlichting, preventie en vaccinatie op
maat, kunt u contact opnemen met Kring-apotheek Cleij of de huisartsenpraktijk Samen Beter.
Samen met u zal gekeken worden of het verstandig
is om eventuele vaccinaties te krijgen of medicijnen mee te nemen voor de reis. Ook kunt u bij ons
terecht voor uw reisapotheek en andere vragen ter
voorkoming van ziekten tijdens uw verblijf in het
buitenland.
Dus: gaat u binnenkort op vakantie? Vraag ons
dan om advies over eventuele vaccinaties, malariatabletten en andere tips voor uw reis!
Huisartsenpraktijk Samen Beter:
telefoon 073 – 613 07 65
Kring-apotheek Cleij: telefoon 073 – 613 74 58 l

Geneesmiddelen, planten en
schoonmaakmiddelen zijn in elk
huis te vinden en kunnen voor
kleine kinderen giftig zijn. Bij
geneesmiddelen moet u niet
alleen denken aan de harttabletjes in opa’s
jaszak, maar ook aan eenvoudige pijnstillers,
vitaminepillen en kruidenmiddelen.
Per jaar krijgen duizenden kinderen iets giftigs
binnen en moeten dan naar de huisarts of
spoedeisende hulp in verband met een mogelijk
vergiftiging. Probeer dan ook vergiftigingen te
voorkomen!
Oorzaken
Vergiftigingen komen het meest voor bij kinderen tussen de twee en de vijf jaar. Op deze
leeftijd zijn kinderen erg ondernemend, onderzoeken van alles en stoppen daarbij veel in hun
mond. Tabletjes hebben vaak mooie kleuren,
flesjes zien er interessant uit. Een kleine hoeveelheid van een giftige stof kan bij een klein
kind al een flinke bedreiging vormen voor de
gezondheid. Bijkomend nadeel is dat een vieze
geur of smaak lang niet altijd afschrikt en dat
veel producten zo aantrekkelijk verpakt zijn dat
ze eruit zien als snoepjes of limonade.
Geneesmiddelen leveren het grootste aandeel
in alle vergiftigingen. Denk hierbij niet alleen
aan op recept verkregen geneesmiddelen. Ook
middelen die u zelf bij de apotheek of drogist
kunt kopen, zoals vitamines en pijnstillers,
kunnen in kleine hoeveelheden al schadelijk
zijn.
Verder staan tabak, alcohol, wc - verfrisser,
giftige kamerplanten, cosmetica, bleekwater,
waspoeder en andere schoonmaakmiddelen
hoog op de gevarenlijst.
Het zijn producten die in bijna ieder huishouden aanwezig zijn en in de handen van
kinderen veel gevaar opleveren. Buitenshuis,

bijvoorbeeld in de tuin, zijn het vooral bessen
en paddenstoelen die een risico vormen.
Gifwijzer
Heeft een kind een (gevaarlijke) stof binnengekregen, weet dan wat u moet doen, en vooral
wat u niet moet doen. Dat hangt namelijk af
van wat een kind heeft geslikt. Het is verstandig de Gifwijzer – te koop bij de apotheek – in
huis te hebben hangen; zorg dat iedereen weet
waar hij te vinden is!
In de Gifwijzer worden vijf verschillende maatregelen uitgelegd: niet laten braken, glaasje
water laten drinken, wel laten braken, geactiveerde kool laten innemen of iets vets geven,
zoals mayonaise. De Gifwijzer bevat een lange
lijst van stoffen, van aftershave tot zonnebrand
en daar staat overzichtelijk bij wat de juiste
maatregel is.
Is uw huis veilig? Weet wat u moet doen!
In een flits kan er ook bij u iets misgaan: als
het thuis ‘spitsuur’ is als de deurbel of telefoon
gaat, als u net iets klaar heeft staan om te
gebruiken of op te bergen, als u niet verwacht
dat het kleintje bij een fles op het aanrecht kan
komen.
Bij Kring-apotheek Cleij is er de komende tijd
extra aandacht voor het voorkomen van vergiftigingen bij kinderen.
Speciaal voor u is er de Huischeck ontwikkeld;
een korte vragenlijst aan de hand waarvan u
kunt nagaan hoe veilig uw huis is! Deze Huischeck kunt u gratis ophalen bij Kring-apotheek
Cleij. Vraag er naar in de apotheek! l

De huisartsen van Samen Beter hebben de redactie gevraagd het volgende artikel onder de aandacht van
de lezers van de Wijkkrant te brengen.

Persbericht RIVM: Vaccinatieadvies voor
bezoekers EK-voetbal in Oekraïne

Wijk Werkplaats Oost
Een plek waar iedereen mee kan doen!!!!!
Voor veel bewoners van Den Bosch is de Wijkwerkplaats heel bekend. De Wijkwerkplaats
heette vroeger Houtbewerkersgroep Oost, die
ongeveer 30 jaar geleden is ontstaan, om
mensen die in de WAO of een uitkering zaten een
goede dagbesteding te bieden.
In de loop der jaren zijn de activiteiten van de
Houtbewerkersgroep uitgebreid. Steeds meer
vonden er activiteiten, dan alleen houtbewerking,
plaats. Daarom werd het voortaan Wijkwerkplaats Oost, die zich o.a. inzet voor mensen met
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een smalle beurs. Ook voert de Wijkwerkplaats
werkzaamheden uit voor non-profit organisaties.
Zo bouwen de deelnemers van de Wijkwerkplaats
bijvoorbeeld maquettes voor tal van organisaties,
zoals de gemeente. Maar ook maken en repareren
zij speelgoed voor peuterspeelzalen.
In de Wijkwerkplaats kan ook kleding worden
gemaakt of worden versteld.
Daarnaast staat de Wijkwerkplaats ook open voor
minder valide mensen.
Zo worden er een dag in de week activiteiten
aangeboden voor mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH). Op deze dag kan deze groep
mensen, zo nodig met begeleiding timmeren,
zagen, schilderen etc.
De vrijwilligers van de Wijkwerkplaats zouden nog
graag een dag uitbreiden, om zo ook mensen uit
de zorgcentra te kunnen ontvangen. Helaas vormt
het vervoer een struikelblok.
Binnenkort hopen de vrijwilligers een winkeltje
van zelfgemaakte en tweedehandskleding te kunnen openen.
Nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere plek
in de wijk Oost met mogelijkheden voor iedereen?
Kom dan gewoon eens binnen lopen!
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 in haar nieuwe
ruimte aan de van Broeckhovenlaan 4a ( in de
voormalige Herman Broerenschool) l

Polen en Oekraïne organiseren van 8 juni tot en
met 1 juli het Europees Kampioenschap Voetbal.
Momenteel is in het westen van de Oekraïne, op
de grens met Polen, Slowakije en Hongarije, een
mazelenepidemie gaande. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en het
RIVM adviseren bezoekers van het EK-voetbal,
die niet tegen mazelen gevaccineerd zijn en
in het verleden geen mazelen hebben doorgemaakt, zich te laten vaccineren. Ook andere
reizigersvaccinaties worden aanbevolen.

Voor persoonlijke vaccinatie- en gezondheidsadviezen kunt u contact opnemen met uw huisarts,
GGD of reizigersvaccinatiebureau. Doe dit bij
voorkeur 4-6 weken voor vertrek. De kosten van
reizigersvaccinaties zijn voor eigen rekening.
Informeer voor eventuele vergoeding bij uw ziektekostenverzekeraar.
Meer informatie over vaccinaties en adressen van
LCR-erkende vaccinatiebureaus kunt u vinden op
de website van het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR) www.lcr.nl.

De meeste Nederlanders zijn goed beschermd
tegen mazelen. Sinds 1976 krijgen alle kinderen een vaccinatie tegen deze ziekte (BMR: bof,
mazelen, rodehond) aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Vóór de invoering van deze
vaccinatie kreeg bijna iedereen op jonge leeftijd
mazelen. Daardoor werd een levenslange natuurlijke bescherming opgebouwd. Het advies geldt
dus voor mensen die niet gevaccineerd zijn tegen
mazelen en de ziekte in het verleden ook niet hebben gehad.

Bron: http://nhg.artsennet.nl/actueel/Nieuwsartikel/Persbericht-RIVM-Vaccinatieadvies-voorbezoekers-EKvoetbal-in-Oekraine.htm l

Daarnaast wordt reizigers naar de Oekraïne geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen hepatitis A (besmettelijke geelzucht) en DTP (difterie,
tetanus en polio). Afhankelijk van persoonlijke of
reisomstandigheden kunnen eventueel nog andere
vaccinaties nodig zijn. Ook komt zowel in Polen als
Oekraïne nog rabiës (hondsdolheid) voor. Vermijd
daarom contact met honden en katten.
Ga direct naar een arts als u toch door een hond
of kat gebeten bent.
		

Oproepje
Wilt u vrijblijvend
als koortje, als
bandje of solo uw
muzikale bijdrage
leveren op de dag
van de Oosterplas
op 10 juni tussen
13.00 en 17.00
uur dan verzoeken wij u dit telefonisch te melden op 06
36533432 of via emailadres
buurteninbeweging@hotmail.nl l
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Opvoedondersteuning in Oost.
Waar kun je terecht?
geven elkaar tips en gaan samen dingen doen.
Mieke beantwoordt bijvoorbeeld vragen van
ouders over school of helpt bij het invullen van
papieren. Soms wordt er een thema uitgediept. 22
mei bijvoorbeeld praten we over energiedrankjes.
Iedereen is welkom!

Door Annelies Moens
Opvoeden? Er bestaat geen opleiding voor. Als
ouder doet u wat u kunt. Het is dus helemaal
niet gek dat u niet direct een antwoord hebt op
alle vragen. Meestal komt u er zelf wel uit. Lukt
dat niet, dan springen organisaties graag bij.
Vrijwilligers en/ of beroepskrachten geven u en
uw kind(eren) precies het steuntje in de rug dat
op dat moment nodig is.
Ouderkamer in het Rondeel
Iedere dinsdagochtend is er een koffie en theeinloop voor ouders van 8.30 tot 10 uur in de
centrale hal van het Rondeel, samen met Mieke
Reijner van Divers. Ouders leren elkaar kennen,

Hobbyclub voor
kinderen van 4 tot 12
jaar ’t Sluske
Bij ‘t Sluske is weer plaats voor nieuwe kinderen. Houd je van knutselen, wil je leren hoe je
schilderijtjes, beeldjes, kettinkjes kunt maken,
van klei, hout of papier of gips. Wil je je eigen
cadeautje maken voor Moederdag of voor een
verjaardag? Kom dan naar ‘t Sluske en wordt lid
van de hobbyclub.
Voor wie:
kinderen van 4 tot 12 jaar
Wanneer:
maandag- dinsdag óf
		
donderdagavond van
		
half 7 tot kwart voor 8
Waar: 		
‘t Sluske in de Brede
		
Bossche School aan de Aa
Adres: 		
Acaciasingel 77
Kosten:
4 euro per maand
Informatie:
Marie van Herpen telefoon		
		
nummer 06 10479048 l

Dreumesgroep
In de BBS begeleidt Mieke Reijner ook dreumesgroepen. Acht weken komen ouders met
hun peuters van 9 maanden tot 3 jaar naar de
dreumesgroep. Per keer wordt er een onderwerp
besproken zo als slapen gaan, voeding, angst bij
kinderen, zindelijk worden, kinderziekten. Er is
altijd ruimte om over eigen vragen te praten. Door
er samen over te praten merk je dat andere ouders
dezelfde problemen hebben en dat geeft vaak een
gevoel van opluchting. Iedere bijeenkomst wordt
er geknutseld, gezellig fruit gegeten en liedjes
gezongen.
De bijeenkomsten duren 1,5 uur per keer. De
kosten zijn 1,50 euro per keer.
Je kunt jezelf aanmelden voor de Dreumesgroep
bij Mieke Reijner tel. 06- 50459340.
De Kruimel Kinderopvang
De Kruimel verzorgt halve-dag kinderopvang van
7.30 tot 13.00 uur, voor kinderen van 8 weken tot
4 jaar. Voor de ouders die hun kind naar de opvang
brengen is er iedere ochtend een koffie-inloop
mogelijk van 7.30 tot 9.00 uur. Vaak worden hier
vragen rondom kinderen besproken. Ook voor
individuele opvoedondersteuning kun je er als
ouder terecht. Daarnaast biedt de Kruimel een
peuterarrangement voor kinderen van 2,5 tot 4
jaar. De kinderen worden met het VVE-programma
( voor- en vroegschoolse educatie) spelenderwijs
op de basisschool voorbereid.
Verder is er elke woensdagmorgen, een moedergroep van 9 tot 11 uur. Dit is voor alle moeders
uit de wijk ‘s-Hertogenbosch Oost, dus ook voor
moeders die hun kinderen niet naar de Kruimel
brengen. Moeders met kinderen tot 4 jaar kunnen
hun kind meenemen, zij kunnen lekker spelen. De
moeders spreken met elkaar over onderwerpen die
zij zelf aandragen en er worden cursussen georganiseerd (bijvoorbeeld: rondkomen van je inkomen,
positief opvoeden). Soms gaan ze knutselen of
komt er iemand van de GGD informatie geven.
Heb je zin om mee te doen: er is plaats! Je kunt je
aanmelden bij Agnes Kuipers of Kim Meijs, die de
moedergroep begeleiden. Tel. 073-6106505 of via
Email dekruimel@kanteel.nl.
Humanitas
Humanitas verzorgt 3 projecten voor opvoedondersteuning: MIM/Home-Start, Doorstart en MentorMaatjes. Alle projecten werken met vrijwilligers
die door een beroepskracht worden begeleid. De
deelname is gratis.
MIM/Home-Start: Ieder gezin maakt wel eens een

periode door waarin het wat minder loopt, bijvoorbeeld ziekte, moeilijkheden met de kinderen,
weinig contact met vrienden en familie of problemen op je werk. Meestal kun je zulke problemen zelf oplossen, maar soms is het heel fijn als
iemand tijd heeft om te luisteren of een handje te
helpen bij het goed regelen van praktische zaken.
Een vrijwilliger van MIM/Home-Start kan dan een
steuntje in de rug bieden. Als ouder geef je zelf
aan hoe je ondersteund wilt worden: jouw vragen
staan centraal, de vrijwilliger sluit aan.
De vrijwilliger neemt geen zaken uit jouw handen
maar ondersteunt jouw eigen kracht.
MIM/Home-Start is er voor ouders met tenminste
1 kind tussen de 0 en 6 jaar is.
De ondersteuningsperiode duurt max. 2 jaar en is
1 keer per week. Alle vrijwilligers hebben zelf ook
kinderen.
Voor meer informatie of aanmelden voor MIM/
Home-Start: Ineke de Nijs, tel. 06- 10003412 of
Ilse van Berkel, tel. 06- 49055595, Email: mimhomestart.db@humanitas.nl.
Doorstart is een vergelijkbaar project als MIM/
Home-Start. Doorstart biedt de ondersteuning aan
gezinnen met kinderen in de leeftijd 7 t/m 14 jaar.
Doel van de ondersteuning is om de druk van de
ketel te halen in gezinnen die het tijdelijk zwaar
hebben. De rust en de ruimte die zo ontstaat,
kan helpen om tot oplossing van je probleem
te komen. De ondersteuningsperiode duurt van
enkele maanden tot zo’n anderhalf jaar. Voor meer
informatie of aanmelden voor Doorstart: Annemiek
Broeckaart tel. 06- 83232335 of doorstart.db@
humanitas.nl.
MentorMaatjes. Soms kun je het gevoel krijgen
dat je je kind op school niet zo kan begeleiden
zoals je zou willen. Kinderen uit groep 7/8 van het
basisonderwijs of een middelbare scholier kunnen
een jaar lang een maatje krijgen. Die kan helpen
door bijvoorbeeld te luisteren naar schoolverhalen, maar kan ook helpen met praktische zaken,
tips geven over school, leren plannen, helpen met
huiswerk en ondersteunen bij de overgang naar
het voortgezet onderwijs.
Voor meer informatie, neem contact op met: Elke
Schut, tel. 06-11035850, e.schut@humanitas.nl.
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Wil je liever opvoedzaken bespreken buiten de
buurt en zonder andere ouders erbij? Denk dan
eens aan het CJG. Het CJG zit in de Hinthamerstraat 145, 5211 MK ‘s-Hertogenbosch en is
geopend op maandagochtend van 9 tot 13 uur en
op dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. Je
kunt er binnenlopen of een vraag telefonisch stellen: tel. 0800-6441414. Mailen kan ook: info@
cjg-s-hertogenbosch.nl. Binnen 2 werkdagen krijg
je antwoord op jouw vraag. Alleen jouw vraag
wordt genoteerd, naam of adresgegevens worden
niet opgeschreven. De hulp is gratis. l

Kinderwerk in Oost
Mijn naam is Tine Berkers,
22 jaar en ik ben sinds
1 april kinderwerkster in
Oost.
Ik ben vooral op straat te
vinden waar kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar
hun vrije tijd doorbrengen.
Ik ben er voor de kinderen
om naar hun verhalen en
signalen te luisteren en ik neem deze ook serieus. Maar ik ben er ook om kinderen weer te
leren samenspelen. Alle kinderen moeten in de
buurt gebruik kunnen maken van de speelplekken die er zijn. Ik bezoek alle speelplekken in
de buurt regelmatig. Ik ben herkenbaar aan de
naam kinderwerk achter op mijn jas. Ook als er
zich problemen voordoen bij (een groep) kinderen zal het kinderwerk hier mee aan de slag
gaan. Daarnaast kan het zijn dat u een leuk
idee hebt voor een activiteit of dat u overlast
ervaart van kinderen op straat. Mocht dit het
geval zijn, neem dan vooral contact met mij.
Kinderwerk Divers Tine Berkers
t.berkers@divers.nl 06 - 11869593 l

Kinderen gevraagd die
de Avondvierdaagse mee
willen lopen.
Op dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni wordt weer
de jaarlijkse avondvierdaagse gehouden. En
er is goed nieuws voor kinderen die daar aan
mee willen doen. Want Marie van Herpen van
‘t Sluske wil met kinderen van de hobbyclub,
maar ook met kinderen die geen lid zijn, dit jaar
deelnemen.
Het is wel de bedoeling dat de kinderen door de
ouder(s) naar de startplaats gebracht worden
en dat ze daarna daar weer opgehaald worden.
Wil je jou kind mee laten lopen dan kun je je
bij Marie inschrijven. Zij kan dan ook uitleggen
waar de deelnemertjes elkaar ontmoeten voor
de start.
Voor aanmelden of voor meer informatie: Marie
van Herpen telefoonnummer 06 10479048. l

’S-PORT Rugbytoernooi

Zomerfeest bij de Kruimel

Op 11 april 2012 om half 9 in de morgen kwam iedereen bij de rugbyvelden van The Dukes samen voor de start van het Rugbytoernooi in
Oost voor de groepen 8. Nadat we de velden uit hadden gezet en de
scheidsrechters er klaar voor waren arriveerden de kinderen. Allemaal vol
enthousiasme en sportieve zin was er een goede start van het toernooi.
De kinderen speelden erg goed 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. Ondanks dat rugby een erg
moeilijke sport is.
Nadat alle poulewedstrijden gespeeld waren kwam het aan op de finales.
De beste 4 teams uit de poule hadden nog een kans om op een zo hoog
mogelijke plek in de ranglijsten te eindigen. De grote finale bij de jongens
werd gespeeld tussen team Japan en Ierland. Team Ierland (Foto rechts
boven) ging uiteindelijk als winnaar naar huis. De grote finale bij de
meisjes werd gespeeld tussen team Zuid-Afrika en Namibië. Hierin won
Zuid-Afrika (Foto rechts onder).
Het was een erg leuke, sportieve ochtend en we kijken alweer uit naar
volgend jaar!!

Kom op 13 juni naar De Kruimel in de wijk Oost!
Op 13 juni houdt de Kruimel speciaal voor u een
Open Dag van 10.30 uur tot 13.00uur. U kunt
komen kijken hoe de Kruimel eruit ziet en hoe wij
hier te werk gaan. Het thema van dit jaar is: ‘Water’ en er zijn leuke activiteiten voor jong en oud!
Er zijn spelletjes voor de kinderen, onder andere:
bellenblazen, overgooien met water ballonnen,
voetballen met een fles water, natte sponzen
gooien enz. Tijdens deze dag zullen wij voor
sommige activiteiten een kleine bedrage vragen
omdat Kanteel, waar De Kruimel een onderdeel
van is, het JEUGD SPORT FONDS ’s-Hertogenbosch
wil sponsoren.
Deze keer is de koffie/thee niet gratis maar vragen
wij 0,15 eurocent per kopje.
De kinderen maken speciaal voor u knutselwerkjes
die we die ochtend verkopen voor dit goede doel.
Wij hopen op een grote opkomst en ontvangen u
deze ochtend graag!

Groeten ’S-PORT Team Oost l
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Tot 13 juni 2012, Team de Kruimel
Van Broeckhovenlaan 6 5213 HX Den Bosch
073-6106505 l

SpotVrijwilliger
op ...Ton Tromp

Door Mieke Verberne
Deze keer gaat onze aandacht in de rubriek vrijwilligers in Oost naar de 57-jarige Ton Tromp.
Ton is afkomstig uit Veghel maar woont al jarenlang in Den Bosch. Zijn vrouw komt uit deze stad
en dat was een goede reden om ook naar hier te
verkassen. Zij wonen inmiddels al een kleine 30
jaar in Aawijk Noord. “Met veel plezier”, zegt
Ton “in een fijne wijk, dicht bij de Oosterplas
en dicht bij het centrum. Een prima buurt met
een sfeer van leven en laten leven”. Ton werkt
bij Brabant Water, achter het station, en dat
betekent dat zijn werk ook in de buurt is. Ton en
zijn vrouw houden van Den Bosch, gaan zelden
de stad uit. “Waarom zouden we, je vindt hier
alles wat je nodig hebt”.

Meedoen…daar gaat het om
Ton heeft zich in zijn leven regelmatig als vrijwilliger ingezet maar heeft ook wel periodes dat dat er
niet inzat omdat hij dan al zijn tijd nodig had voor
zijn gezin en zijn werk. Ton is, zoals veel vrijwilligers al vroeg begonnen. Het begon met een bestuursfunctie bij de jeugd bij de voetbalclub waar
hij als jongen lid van was. In die functie was hij
verantwoordelijk voor het indelen van de teams,
voor een goed verloop van de wedstrijden en voor
het open en sluiten van de poort. Hoewel het heel
lang geleden is kijkt hij daar met plezier op terug.
Hij houdt van het voetbalspelletje op zich maar
vindt het meedoen belangrijker dan winnen. Hij
herinnert zich nog een detail uit die vroegere tijd.
Een klein jongetje speelde in een team dat verloor
met 11- 0. Toen Ton vroeg hoe hij dat vond zei hij:
“wij hebben wel verloren maar we hebben heel
veel lol gehad”. Dat sprak Ton erg aan, dat is voor
hem voetbal, het gaat om het spel, niet om de
knikkers. Meedoen is belangrijk.
Jeugdleider
Doordat Ton destijds verhuisde naar Den Bosch
stopte bij de voetbalclub. En ging hij zich meer op
zijn gezin, zijn huis en zijn werk richten. Ton en
zijn vrouw hebben 2 zonen en één van hen heeft
gevoetbald. (eerst bij Maliskamp en later bij BVV).
Dat was het moment dat het weer begon te kriebelen bij Ton. Hij meldde zich aan bij de voetbalclub
als jeugdleider en kreeg de leiding over F10. Dat
betekende o.a. dat hij moest zorgen voor vervoer
als de voetballertjes ergens een wedstrijd had-
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Zaalvoetbal
Totdat hij een aantal jaren geleden in de wijkkrant
een oproepje zag staan van een buurtorganisatie
voor een trainer voor zaalvoetbal voor een groepje
jongens. Zijn eigen zonen hadden inmiddels een
leeftijd bereikt dat hij meer tijd voor zichzelf kon
vrijmaken en dus bood hij zichzelf aan. Het ging
om training aan jongens die wat extra aandacht
kunnen gebruiken en daarvoor begeleid werden
door een jongerenwerker. De jongens vanaf 12 jaar
kregen één keer in de week training en dan werd
er fanatiek in de zaal gevoetbald. Dat beviel Ton
goed; het was niet de gemakkelijkste groep maar
Ton kon het werk goed aan. Helaas viel deze groep
na een paar jaar uit elkaar en dat leek het einde
van zijn trainers carrière. Maar op dat moment
kwam Louis( zie vorige wijkkrant) met het verzoek
aan Ton hem te helpen met de training van voetbalmeisjes. Dat was weer een nieuwe uitdaging
voor hem die hij graag aannam. Samen met Louis
verzorgden ze de training. De meiden vinden het
voetbal wel leuk maar ze zijn niet al te fanatiek.
Het gaat ook om het ontmoeten van en kletsen
met elkaar maar dat maakt Ton niet uit. Plezier in
het spelletje heeft hij altijd belangrijker gevonden
dan het winnen. Waar Ton mee te maken kreeg is
dat de meiden als ze wat ouder worden afhaken.
Ze krijgen een baantje, jongens komen in beeld.
Het groepje dunde uit en ook het einde van de

Wijkplatform
Behalve dus de voetbaltraining heeft Ton nog een
vrijwilligersfunctie. Sinds één jaar maakt hij deel
uit van het wijkplatform. Dat bevalt hem heel
goed. Ton is van mening dat als je ergens iets van
vindt je er ook iets over moet zeggen. Maar alleen
ben je vaak een roepende in de woestijn en hij
merkt dat je als platform meer voor elkaar krijgt.
Hij heeft het naar zijn zin bij het platform, het
spreekt hem aan dat het wijkplatform zich bezighoudt met thema’s zoals armoede en zorg.
Op de vraag wat het vrijwilligerswerk, als voetbaltrainer en als wijkplatformlid voor hem betekent
zegt Ton: “Het doet goed om iets te betekenen
voor mensen in de buurt. Het is een zinvolle
tijdsbesteding en je krijgt te maken met een heel
andere wereld dan waar je tot dan inzat. Bij de
voetbalclub krijg je te maken met jonge mensen
en zie je waar jongeren zich in deze tijd zich mee
bezighouden, dat houdt je ook jong. En het werk
bij het wijkplatform verruimt je blik. Iedereen
heeft een beeld van zichzelf, van de buurt, van
elkaar. Het is waardevol om daar ook eens naar te
kijken vanuit een ander perspectief. En het doet
goed als je ziet dat je inspanning resultaat heeft.
Meedoen is belangrijk.
Ton is een bescheiden man die op zijn eigen
bescheiden wijze een steentje bijdraagt aan de
leefbaarheid in de wijk. En dat doet hij met heel
veel plezier. l

Lintje voor Gonny van der Linden

Even voorstellen …
Nieuwe woonconsulent
Brabant Wonen:
Ingrid van de Braak
Sinds januari 2012 is voor
onder andere onze wijk Oost
een nieuwe woonconsulent
in dienst bij Brabant Wonen.
Haar naam is Ingrid van de Braak.
Zij is al heel wat jaren werkzaam in de wereld
van woningbouwcorporaties en sinds 2007 bij
Brabant Wonen. Samen met haar collega’s van
de afdeling Sociaal beheer, o.a. huismeester en
wijkbeheerder, draagt zij zorg voor de leefbaarheid in de wijk. Naast de begeleiding van de
bewoners bij herstructurering (sloop/ renovatie) is Ingrid het aanspreekpunt voor actieve
bewoners en de bewonerscommissie(s). Ook
is zij het aanspreekpunt in complexe overlast/
zorg situaties van de bewoners in de wijk.
De woonconsulent is te
bereiken via het algemene
telefoonnummer van Brabant
Wonen (073) 681 45 00, bezoekadres :
Graafseweg 294, ‘s-Hertogenbosch l

den. Dat heeft Ton 2 jaar gedaan totdat zijn zoon
stopte met voetballen en hij er ook voor koos even
het vrijwilligerswerk te laten.

club kwam in zicht. Maar na een paar maanden
kwamen een paar meiden vragen of Louis en Ton
hen toch weer wilden trainen want ze hadden het
zo gemist. En dat deed Ton goed, dat eigen initiatief. Op dit moment zijn er 7 meiden die wekelijks
in de zaal een balletje trappen onder leiding van
Louis en Ton.

Door Mieke Verberne
Ieder jaar worden er ter gelegenheid van Koninginnedag lintjes uitgereikt als symbolische
erkenning voor persoonlijke en bijzondere verdiensten voor de samenleving. In ‘s- Hertogenbosch werden dit jaar 27 personen bij Koninklijk
Besluit geridderd. Eén van deze personen is
Gonny van der Linden, werkzaam en wonend in
Oost. Gonny viel de eer te beurt om toe te treden
tot de Orde van Oranje Nassau. Als dank voor
haar lange staat van dienst als vrijwilliger bij de
kinder- en hobbyclub ’t Sluske.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat zij haar zoontje
van (destijds) 7 jaar aanmeldde bij ’t Sluske, een
hobbyclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Omdat
haar zoontje zijn moeder moeilijk kon missen
besloot Gonny mee te gaan helpen, zodat ze in
zijn nabijheid kon blijven. Haar hulp was zeer
welkom. Maar liefst 3 avonden in de week kwamen
er kinderen naar de club die toen nog in een ‘keet’
aan de Acaciasingel gehuisvest was. De zoon is inmiddels volwassen, heeft zijn moeder minder hard
nodig maar Gonny is gebleven. Zij vindt het erg
leuk om op een creatieve manier bezig te zijn met
kinderen. Maar dat niet alleen; vanaf 1995 ging ze
er ook nog de boekhouding bij doen. Het Sluske
ligt haar na aan het hart, is zowat haar 2e thuis.
Toen Gonny op een gegeven ogenblik fulltime
ging werken besloot ze één avond minder te gaan.
Maar ‘t Sluske kon nog steeds 2 avonden op haar
blijven rekenen en dat tot op de dag van vandaag!
Gonny wist destijds ook haar moeder te strikken
mee te komen helpen en inmiddels is ook haar
dochter Lindsay, die als kind al mee knutselde,
mee gaan doen. Het zit blijkbaar in de genen. Dat
de creativiteit zich niet beperkt tot de activiteit
van het Slukse blijkt wel uit de manier waarop
Lindsay haar moeder onder valse voorwendselen
naar het stadhuis wist te lokken.
Fotoshoot
Het lintje was aangevraagd en toen duidelijk werd
dat Gonny daarvoor in aanmerking kwam moest
er iets bedacht worden om haar met een smoes
het stadhuis in te krijgen. Lindsay verzon dat
zij zichzelf en haar moeder had aangemeld voor
een wedstrijd zogenaamd uitgeschreven doe de
Bossche Omroep. Het ging om de verkiezing van

de èchte Bossche moeder met dochter. De winnaressen zouden een fotoshoot cadeau krijgen. De
Bossche Omroep werd ingeschakeld en die wilde
wel meewerken. Lindsay kreeg briefpapier met
het logo van de krant en dat gebruikte zij voor
een brief waarin vermeld stond dat ‘De Bossche
Omroep Lindsay en haar moeder feliciteerde met
het winnen van een fotoshoot. Deze zou op een
bijzondere locatie in Den Bosch gemaakt worden
en daarvoor was het stadhuis gekozen. Of Lindsay
en haar moeder zich daar maar wilden melden op
27 april’. Verder stond er in de brief vermeld dat er
geen visagie aanwezig zou zijn dus daar moesten
ze zelf voor zorgen. Lindsay belde terstond haar
moeder met het goede nieuws. Haar moeder was
zeer verrast en vond het leuk. Omdat moeder en
dochter graag mooi op de foto wilden gingen ze
de avond van tevoren samen naar de kapper en op
vrijdagochtend besteedden ze nog veel tijd aan
het zich opmaken. Zij wilden er beiden natuurlijk
piekfijn uitzien voor dit gebeuren. En zo gingen
de twee dames keurig gekapt en verzorgd naar het
stadhuis om hun prijs te incasseren; een fotoshoot
van moeder en dochter. Eenmaal daar aangekomen
kreeg Gonny toch wel wat argwaan. Temeer daar
zij ergens in het stadhuis een huilend geluid opving wat ze onmiddellijk herkende als de stem van
haar kleinzoontje. Eerder was ze ook betrokken
geweest bij geheimhouding rondom een lintje dus
ze wist dat familieleden daarvoor in het geheim
worden uitgenodigd. Toen werd het haar wel dui-

delijk dat haar iets anders te wachten stond dan
een fotoshoot. Ze vergaf Lindsay onmiddellijk het
leugentje om bestwil.
Lintje
Door deze list kreeg moeder Gonny in haar ‘beste’
kleding het lintje behorende bij de orde van
Oranje Nassau opgespeld. Burgemeester Rombouts
wees haar erop dat zij met haar 52 jaar dit jaar de
jongste gedecoreerde was. En hij zei haar verder
te hopen dat ze nu niet zou stoppen want Den
Bosch blijft zulke mensen nodig hebben.
Het bleef niet bij die ene verrassing. Na de ceremonie werd Gonny meegenomen naar Da Sylva
waar voor haar en haar familie een lunch klaarstond. Daarna ging het huiswaarts maar was het
nog niet afgelopen. Later in de middag werd Gonny weer opgehaald omdat er in de Brede Bossche
School aan de Aa ter harer ere een receptie was
georganiseerd, aangeboden door Divers ( waar ‘t
Sluske onder valt). Dat werd een gezellige boel en
toen het sluitingstijd was ging de hele bups nog
mee naar Gonny’s huis om verder te feesten.
Het hele gebeuren is op foto vastgelegd en daar
wordt nu een boek van gemaakt. Zodat er altijd
weer teruggekeken kan worden op een prachtige
dag. De redactie van de wijkkrant feliciteert Gonny
met deze onderscheiding waardoor ze is toegetreden tot de groep van leden van de Orde van Oranje
Nassau. l
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De passie

van Willem Leenders

“Er staat hier niets wat niet bij mij hoort,
het is eerlijke muziek, een eerlijk geluid”.
Door Marjolein Thijssen
“Geen foefjes, geen trucjes. Een gitaar is een gitaar, een drum is een drum” Vraag Willem Leenders iets over zijn passie en hij heeft een huis vol
verhalen over muziek. “Al heel mijn leven loop
ik warm voor muziek uit de jaren 50-60, vooral
van Bossche bands. In 1965 begon de liefde voor
Bossche bands tijdens het Dans Muziek Concours,
op het Taxandriaplein.
In juni speelde gedurende een week elke avond
een Bossche band. Het waren enerzijds Vetkuiven
en anderzijds Artistiekelingen en die wilden niet
voor elkaar onderdoen. Allerlei bands en publiek
door elkaar en dat was prachtig!”. Van Vetkuiven
tot Artistiekelingen heet ook de plaat die in die
tijd uitkwam met 6 Bossche bands. “Hartstikke
goede bands waren dat! Den Haag was indertijd
muziek stad nummer 1 maar Den Bosch deed qua
kwaliteit echt niet onder.” Willem was een van de
motoren achter de plaat van Vetkuiven tot Artistiekelingen, hij benaderde Bossche bands die niet
meer bestonden en vroeg hen of ze zin hadden om
nog een keer bij elkaar te komen voor een LP en
op te treden. Hij zorgde mede voor repetitiemogelijkheden met uiteindelijk een presentatie van
de LP in de Galaxy. “Addy van de Krommenacker
heb ik hier nog op de foto, als leadzanger van de
band Square”. In Willem zijn huis kun je niet om
zijn passie heen. Jukeboxen, platen, tijdschriften
over muziek, boeken en zijn eigen plakboeken
met knipsels. Hij verzamelt van alles maar levert
zelf ook een bijdrage.” In 1983 begon ik met Bert
Bossink en Peter van Dongen het muziekblad “The
Fabulous Sound of the Sixties, een muziekblad

Ik zoek baas
Deze knappe speelse knuffelkont heeft niet
zoveel geluk in haar nog jonge leventje.
Diamond is bij ons terecht gekomen omdat
een van de nieuwe katten van haar nieuwe
baasje niet met Diamond overweg kon.
Aangezien de katten er eerder waren dan
Diamond, kwam Diamond al na twee weken
in ons Dierentehuis terecht. Vervolgens werd
Diamond geplaatst bij een jong stel welke
tijdens de intake niet helemaal eerlijk zijn
geweest over de thuissituatie. Het bleek
dat Diamond het merendeel van haar dagen
in een kennel sleet. Dit is niet een situatie
waarin wij graag een hond plaatsen, wij
hebben haar dan ook teruggehaald naar ons
Dierentehuis, zodat we haar in een betere
situatie konden herplaatsen. Diamond werd
vrij snel weer herplaatst, helaas kwam
Diamond na vijf maanden geplaatst te zijn
wederom bij ons terug omdat haar eigenaresse haar niet de juiste opvoeding kon
geven. Wij denken dat ze met de juiste baas
een hele fijne hond voor u kan zijn. In ons
Dierentehuis heeft ze het erg naar haar zin.
Ze hecht zich aan haar vaste “uitlaters”, ze
loopt erg netjes aan de lijn en is altijd erg
blij om ze te zien: ze staat dan te springen
in haar kennel! Let op!! Het is nu mogelijk
om een afspraak te maken om Diamond
te bezoeken. Ga naar de website van het
dierentehuis http://www.dierentehuisdenbosch.nl/ en klik in het menu op “Adoptie”
voor meer informatie. l
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met allerlei verhalen over Nederlandse en Engelse
bands en jaren 60-muziek. Ondanks dat we het in
onze vrije tijd deden, wilden we een zo professioneel mogelijk blad maken. Dat is ons gelukt en het
blad bestaat nog steeds, dankzij Bert Bossink”
Hoewel een professionele aanpak in alles wat hij
qua muziek organiseerde voor Willem belangrijk
is, is het echt een hobby. “Ik heb een hartstikke
mooie carrière gehad, ik ben van hulpmonteur
opgeklommen naar hoofd montageafdeling. Ik
heb 44 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Daarnaast had ik ook tijd nodig voor mijn gezin met
2 kinderen (tegenwoordig aangevuld met 2 lieve
schoondochters en 4 kleinkinderen). Maar toen de
kinderen uit huis waren en er een kamer vrijkwam,
kon ik daar fijn mijn spullen in kwijt. Ik heb zo
veel platen, tijdschriften en plakboeken, die kon
ik mooi kwijt. En ik heb hier een heerlijke plek om
te werken.”
Dat is mooi want Willem zit vol bezigheden. “In
1983 ben ik ook begonnen als lid van de jukebox
club. Frits Aalders was de motor achter die club.
We zijn begonnen in Rosmalen, in een loods waar
we tweemaal per jaar bij elkaar kwamen. Tips uitwisselen, jukeboxen natuurlijk dus muziek draaien
en sinds 1985 geven we ook een blad uit: de Jukebox fanaten. En die club groeide enorm, nationaal
en internationaal! Maar toen brandde de loods
uit waar we altijd bijeen kwamen. Echt een ramp,
want er stond van alles daar, oldtimers, jukeboxen, persoonlijk materiaal van Frits. Allemaal
weg. Toen zei Dirk Lips van het Autotron tegen
Frits, “Kom nou maar naar mij”. Toen vroeg Frits
aan mij of ik voor onze bijeenkomsten wat bands
wilde coördineren want daar had ik ervaring in. We

begonnen met 2 rock & roll bands. En het groeide
op een gegeven moment uit tot bijeenkomsten van
30.000 man en 10 bands! Er hebben mooie artiesten gestaan, internationale artiesten maar ook de
Cederstars hebben daar opgetreden. We zijn nu in
het 25e jaar en ik ben de enige die nog van de oudere garde over is. Op 13 mei organiseerden we in
samenwerking met het Autotron weer een outdoor
evenement en in de winter een indoor evenement
van 2 dagen. Ja, dat is geweldig mooi om te doen.
En nogmaals, ik doe het vrijwillig maar daarom is
het niet amateuristisch. Ik heb plakboeken vol met
de afspraken, contracten en al dies meer “
En Willem zit nog vol plannen! ”Ik hoop in samenwerking met Hans Vrielink van het Bostion iets
moois te maken over Big Jeff and the Hurricane
Rollers en Salvage Kalman and the Explosion Rockers. Die maakten echt furore in den Bosch! Big
Jeff en Bart Strik zijn de hoofdpersonen daarbij.
Ik heb hun muzikale levenswandel in een overzicht
gezet. Het lijkt me geweldig om er uitzendingen
over te kunnen maken, om mensen te plezieren en
iets van de muzikale geschiedenis uit Den Bosch
mee te kunnen geven”. Willem kan terugvallen op

een groot en hartelijk netwerk. “Je helpt elkaar.
Je krijgt iets van de ander in bruikleen, daar ben
ik hartstikke blij mee, daarmee worden de verhalen completer. Dat wil ik ook, het moet allemaal
wel kloppen en degelijk zijn.”
“Uiteindelijk is het mooiste als je een goed
resultaat met elkaar bereikt, zoals indertijd met
het blad van de Fabulous Sounds of the sixties, de
optredens van de Bossche bands en plaatopname,
de coördinatie van de bands voor de jukeboxfanaten en nu deze uitdaging. Ik steek er zelf veel
tijd in want met even een half uurtje eraan werken
kom je er niet. Maar alleen ben je nergens, ik ben
altijd heel blij met platen foto’s en knipsels van
anderen”.
“Het draagt allemaal bij aan de liefde voor de
jaren 50-60 muziek, om het levend te houden en
door te geven. Zoals Chris Watson na een optreden
in het Autotron op een briefje voor me schreef,
“Keep on Rockin’!”.
Mocht u platen en foto’s hebben van Bossche
bands en/of muziek uit de jaren 50-60, Willem
houdt zich aanbevolen! 073- 6138639 l

Jubileum:

Dierentehuis 10 jaar aan de Oosterplas!
Op 26 mei a.s. is het precies 10 jaar geleden
dat de heropening van het Dierentehuis aan de
Oosterplas plaatsvond.
De “nieuwbouw” zoals het nieuwe Dierentehuis
aan de Oosterplas werd genoemd kwam in de
plaats van het oude Dierentehuis aan de Vliertsesteeg in Hintham. Tijdens de verhuizing wandelden vrijwilligers en medewerkers met de honden
van de Vliertsesteeg naar het nieuwe verblijf aan
de Oosterplas. Inmiddels wordt ‘de nieuwbouw’

dus alweer 10 jaar gebruikt. We kunnen maximaal
56 honden en 106 katten opvangen. Door de jaren
heen is er flink wat verbouwd.
Zo zijn onder andere een aantal katten buitenverblijven vergroot, is in de kantine extra kantoorruimte gemaakt en is er een receptiebalie
aangebracht om klanten beter te ontvangen.
In 2010 is er nog een verbouwing geweest aan
het vroegere pensionpaviljoen dat verbouwd is
tot seniorenpaviljoen. Ook zijn aan zowel het

Loop eens binnen!
Deel wat u bezighoudt in de wijk Oost, uw zorgen en uw blijdschap.
Pak koffie aan de bar, praat mee, luister mee en wees vooral welkom.
Samen met de wijkmanager en coÖrdinator vanuit Divers hoort het wijkplatform u graag!
Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van leijdenstraat 27 Den Bosch
Wanneer: Elke eerste woensdag van de maand

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’

Hoe laat: 20.00 - 21.00 uur
Aanmelden is prettig:
secr.wijkplatformoost@home.nl

We zien u graag!

hoofdgebouw en de paviljoens energiebesparende
middelen aangebracht.
Het Dierentehuis is altijd in beweging en de honden en katten worden 7 dagen per week verzorgd
door onze dierverzorgers en
vrijwilligers.
Op onze open dag van a.s. 30 september zullen wij meer aandacht besteden aan het 10 jarig
bestaan van het Dierentehuis aan de Oosterplas.
Ter gelegenheid hiervan is ook een nieuw logo
ontworpen l

Feestelijke opening
Speeltuin Westenburgerweg
De Speeltuin aan de Westenburgerweg wordt
feestelijk geopend op zondag 3 juni 2012.
Om 2 uur is de start van de festiviteiten.
Als je er dagelijks langsfietst zie je er steeds
iets groeien: schommels en bomen gebreid.
Er zit leven in de speeltuin met altijd wel een
paar kinderen rond de gele glijbaan en enkele
‘grote mensen’. Leuk om te zien. Het hek is
ook van een goede hoogte: niet te laag en
niet te hoog. Er komen nu prachtige poefjes.
Daar wordt nu de laatste hand aan gelegd.
Over die poefjes, ontworpen en met eigen
mozaïekstukjes ingelegd door buurtbewoners
en Brede Bossche Schoolkinderen, is iedereen
enthousiast!!!
Kijk op:
http://typischdenbosch.com/blog/laatstehand-aan-prinsheerlijke-poefjes-heliconcollege l

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

Kamp*
Kaarten			
Kinderdisco		
Vaderdagknutselen*
Kinderplayback*		
Familiedag*		

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
Vaste groepen van Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag
18.30u – 19.30u Steps 			
Maandag
19.30u – 20.30u Beat Ballet		
Dinsdag 		
19.00u – 20.00u Zumba			
Woensdag
14.00u – 15.30u Kinderknutselclub		
Donderdag
18.00u – 19.00u Kinderdansgroep 		
Donderdag
19.00u – 20.00u Tienerdansgroep		

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

Voor meer informatie over één van deze clubs kunt u contact opnemen met de vrijwilligers van Buurthuis
Graafsewijk Noord op tel: 073 – 612 47 68 (avonduren) of kom gewoon eens een kijkje nemen.
Meer Bewegen Voor Ouderen in Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag
13.30u – 14.30u Gym
Maandag
14.45u – 15.45u Gym
Dinsdag 		
09.30u – 10.30u Yoga
Dinsdag 		
11.00u – 12.00u Yoga
Donderdag
09.30u – 10.30u Gym
Donderdag
10.30u – 11.30u Gym
Binnen de groepen zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
servicepunt Sport en Bewegen 073: 615 97 77
Oranjebal
Op zaterdag 28 april vond het Oranjebal plaats in
Buurthuis Graafsewijk Noord.
De officiële puntentelling bracht de volgende
winnaars:
1e prijs : Lady Gaga (Jill van den Oudenalder)
Publieksprijs
(Will Dekkers Trofee): De Smurfen (Natalia, Silvia,
Anneke, Marijke) fotografie Arie v.d. Dungen

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
20.00u Zumbales
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

Kinderplayback
Op zaterdag 24 juni organiseert Werkgroep
Graafsewijk Noord de jaarlijkse Kinderplaybackwedstrijd. Er zal deze avond weer gestreden worden in
twee leeftijdscategorieën. Wil jij ook meedoen geef
je dan op vóór 22 juni a.s. bij Fred van Dalsen,
Abeelenstraat 21, 073-6133751. Natuurlijk is iedereen van harte welkom om te komen kijken.
De playbackwedstrijd begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Rommel-/Jaarmarkt
Op zondag 12 augustus opent Werkgroep Graafsewijk Noord haar nieuwe seizoen traditioneel met een
rommel-/jaarmarkt met 60 kramen op de speelplaatsen aan de Lucas van Leijdenstraat met o.a.
Discotheek El Loco / Diverse artiesten / Carnavalsvereniging “De Eldorado’s” / Diverse uitvoeringen
/ Rad van Avontuur / Diverse attracties
De entree bedraagt 1 euro vanaf 16 jaar. De opbrengst komt geheel ten goede aan het vrijwillig
jeugd- en jongerenwerk in de Graafsewijk Noord.
Datum		
: zondag 12 augustus 2012
Tijd		
: 11.00 – 17.00 uur
Plaats		
: speelplaatsen aan de Lucas van Leijdenstraat l

Zonnebloem
“De Oostelijke Zon “

Humanitas en NL Doet
Humanitas DMH heeft in
Den Bosch op 2 locaties
meegedaan aan NL Doet!
Het was een groot succes!!
Op het Homerunhuis aan de Waalstraat werd het
team versterkt door maar liefst 13 vrijwilligers van
het energiebedrijf Enexis en 2 vrijwilligers van het
Wooncentrum.
In verschillende groepjes werden de vrijwilligers
aan het werk gezet. Met een verbluffend resultaat;
een prachtig geschilderde kamer, een heerlijke
lunch, een vrolijke tuin en een volle schuur die
omgebouwd is tot een geweldige chillruimte voor
de jongeren. In de woonlocatie aan de Javastraat
kwam ook een grote groep vrijwilligers het team
versterken. De voorraadruimte werd opgeruimd,
opnieuw geordend en geschilderd. Daarnaast
mochten de cliënten gezellig met de vrijwilligers
een middagje mee naar de stad voor een terrasje.
Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen, hartstikke bedankt voor het prachtige resultaat en een
gezellige middag! l

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp

Door Ans v/d Leeuw.
De eerste activiteit in 2012 was de paasviering op
4 april. Een uitgebreide koffietafel aan een mooi
gedekte tafel met van alles wat lekker is en een
glaasje advocaat na. Het koor “Rond en Blond
“vrolijkte de middag op met liedjes van vroeger.
Iedereen zong volop mee en had het erg naar de
zin. De gastvrijheid kregen we weer van de B.V.V.
kantine. Waarvoor onze hartelijke dank!
De Riki stichting had ook dit jaar weer mooie
Paaspakjes en die zijn door onze vrijwilligers
rondgebracht. In de Paaspakjes zaten lekkere versnaperingen. Ook daarvoor onze hartelijke dank.
Op vrijdag 1 juni gaan we een dagje naar Amsterdam, met de Zonnebloem rondvaartboot door de
Amsterdamse grachten en over “ Het IJ “
De jaarlijkse lotenverkoop is weer begonnen, u
kunt ons weer verwachten. Mocht u belangstelling
hebben in de Zonnebloem laat het ons weten.
Tel: 06-24785597 of tel: 073-6146892.
Wij wensen alle gasten een mooie zomer toe! l

		

18.00u
19.00u
20.00u
20.00u

Era Care
Jazzballet
C.V. De Mexicanen
Koor Voluum

Vrijdag
09.00u yoga
13.00u vrij kaarten
19.30u percussieband
Zaterdag
18.00u CV ’t Heuveltje
Zondag
11.00u CV De Vrolijke Vagebonden
Heeft u een hobby? Nog niet bij ons bekend?
Kom langs! Misschien kan het een nieuwe
activiteit in de Stolp worden.
Ook het adres voor uw vergadering, cursussen,
workshops enz, ook met lunches
Nieuwe Activiteiten:
Dinsdagmiddag 14.00u Bloemschikken
meer informatie Tel 06-53719482
Dinsdagavond 19.00u
Theorieles verkeersregels ook voor vragen of
proeflessen info@autorijschoolcoenen.nl
Vrijdagmiddag 13.00u
Spelletjesmiddag voor jong en oud, b.v. dammen,
sjoelen, biljarten, mens erger je niet, mikado,
rummicub enz.. Heeft u zelf een spel maar geen
medespeler, neem het mee l

Rommel/Snuffelmarkt
Lingeplein 3 juni a.s.
Op zondag 3 juni a.s. organiseren Buurtcomité
Lingeplein de jaarlijkse gezellige Rommel/snuffelmarkt op en rondom het Lingeplein/Lingestraat/
terrein van Rudy vd Zande. Voor de kinderen
zijn er tal van attracties en kunnen zich laten
schminken. Op ons gezellig terras kunt u genieten
van een hapje en een drankje en de muziek is
wederom in handen van Zanger William.
Ook zijn er een aantal optredens van diverse andere artiesten. De rommelmarkt is van 11.00 tot
17.00 uur en we sluiten de dag af rond 18.00 uur
op ons terras met een Tombola waarbij de hoofdprijs een Scooter is. Lotjes zijn alleen tijdens de
markt te koop à 1,00 euro.
Kom gezellig een kijkje nemen op de gezelligste
markt van de Aa-wijk.
Buurtcomité Lingeplein e.o.: www.lingeplein.nl
of lingepleintje@online.nl l

		
l
l
l
l

Wij zoeken Jou!!!

je houdt van muziek
je speelt een instrument
je zoekt een gezellig orkest
je hebt overdag tijd

Dan ben jij de geschikte persoon
om samen met ons, de leden van
het MCC orkest. Gezellig op een
ontspannen manier muziek te
maken.
Als je niet (meer) in het bezit bent
van een instrument, ben je ook van
harte welkom.
We kunnen dan samen denken over een oplossing.
Wij repeteren op maandag- en woensdagochtend in de Biechten,
Vincent van Goghlaan 1, Hintham, Voor inlichtingen: 073 6212341 l

Wijkkrant Oost ‘de wijk waar de zon op komt’
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Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost, mei 2012
Editie Wijkkrant Oost

Ruud Schouten, wethouder Wijkgericht Werken:

‘Niet vóór bewoners denken, maar méédenken.’
Sinds 28 februari 2012 is Ruud Schouten wethouder voor onder andere het Wijkgericht Werken. Schouten wil graag met de bewoners zelf in
gesprek. Niet vanachter zijn bureau, maar op de fiets de wijken in. ‘Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun wijk.’
Ruud Schouten woont en werkt al heel lang in de stad
‘s-Hertogenbosch. ‘Ik heb wel een beeld van de
verschillende wijken en buurten, maar van daaruit wil ik
niet werken. Liever werk ik op basis van concrete ideeën en
denk ik met de bewoners mee.’

hebben we concrete
plannen om in 2012 en
2013 de omgeving van de
Cypresstraat en de
Lagelandstraat op te
knappen.’

Betrokkenheid
Buurtbewoners moeten voelen dat hun wijk of buurt van
hén is. Dat ze er zelf iets over te zeggen hebben. Dat hun
ideeën en activiteiten ertoe doen. Schouten: ‘Het is
belangrijk dat een buurt niet anoniem is, dat bewoners
kunnen meepraten. Ik moet open en eerlijk zijn. Belangrijk
is dat mensen weten waar de grenzen van inspraak liggen.’
Signalen
Wijkgericht Werken is niet alleen goed voor bewoners,
maar ook voor de gemeente zelf. Schouten: ‘Het leidt ertoe
dat wij onze activiteiten direct kunnen afstemmen op wat
nodig is.’ Soms betekent dat een heel aparte aanpak,
passend bij een bijzondere buurt. Het Wijkgericht Werken
moet zo werken dat signalen snel op de juiste plek
binnenkomen. Leidend moet zijn wat er speelt in wijken en
buurten en wat mensen zélf kunnen en doen. Dat er nu
helaas sprake is van bezuinigingen wil voor hem niet
zeggen dat er minder kan. ‘We moeten samen met de
bewoners creatief zijn om op andere manieren te bereiken
wat we willen.’
Oost
‘Oost is een wijk waar verschillende buurten vragen om een
eigen benadering. Zo gaan we samen met onder andere

BrabantWonen en Zayaz in Aawijk Zuid aan de slag rondom
het Lingeplein en de Demerstraat. In Aawijk Noord ligt een
mooie opgave om samen met de beheergroep de bouw en
de start van het hostel te begeleiden. In de Graafsewijk Zuid

Ontwerp samen je eigen plein
Op buurtpleinen ontmoeten mensen elkaar.
Een buurtplein moet echt van en voor de
bewoners zijn. Daarom gaat de gemeente
meer pleinen samen met bewoners
ontwerpen en inrichten. Nu is het plein tussen
de Elzenstraat en de Lucas van Leydenstraat
aan de beurt.
Alle bewoners van de wijk Oost kunnen
meekijken bij het ontwerpproces. Alle
buurtbewoners van de Graafsewijk-Noord
mogen meedoen. Op de website www.
pimponzebuurt.nl kunnen zij vertellen hoe hun
buurtplein eruit moet gaan zien. Wat vinden zij
belangrijk? Een groen of een stenen plein? Een
rustig plein of een plein waar de jeugd kan
spelen en voetballen? Alle ideeën van
buurtbewoners zijn van harte welkom. Een
ontwerper van de gemeente gaat ermee aan
de slag. De bewoners kunnen tijdens het hele
proces blijven meedenken. Van april tot en met
juni kunnen zij via de website vragen stellen en
hun mening geven over het plein. Na de
zomervakantie is dan de eindpresentatie van
het voorstel hoe het plein eruit gaat zien. Deze
nieuwe aanpak heet cocreatie: samen iets
maken waar alle partijen blij mee zijn.
Ga naar www.pimponzebuurt.nl en doe
mee. Moedig ook de buren aan om mee te
doen. Meedoen is voor jong en oud!

Dichtbij
In het meedenken met
bewoners past dat de
wijktafels steeds meer
plaatsmaken voor
buurttafels. ‘Als mensen
meer gevoel hebben bij
hun buurt dan bij hun
wijk, moeten wij hen
geen wijktafels
opleggen.’ Evenzo vindt
Schouten dat het
Bewonersinitiatiefgeld
(BIG) moet blijven
bestaan, omdat daarmee
bewoners dingen kunnen
doen die voor hun eigen
buurt belangrijk zijn. Ook
de keuze voor
Wijkpleinen noemt hij
een hele goede. ‘Een kleinschalige voorziening voor advies
en informatie, met een lage drempel.
Wat dichterbij de mensen staat, dat moeten we
ondersteunen.’

Nieuw aanspreekpunt
Stadstoezicht
Sinds kort is Frans van Hemert het aanspreekpunt van Stadstoezicht in de wijk
Oost/Hintham. ‘Stadstoezicht is er voor alle
kleine en grotere ergernissen. Zoals bijvoorbeeld illegale stort, overlast van hangjeugd,
parkeeroverlast en verkeersproblemen. Wij
reageren op de meldingen die binnenkomen
bij het Meldpunt Openbare Ruimte.’
Stadstoezicht lost zo veel mogelijk meldingen zelf op. Frans: ‘Soms hoort een melding
niet direct bij mij thuis. Dan zorg ik dat de
melding naar bijvoorbeeld de wijkagent, de
woningcorporatie, de Afvalstoffendienst of
het welzijnswerk gaat.’
Terugkoppeling
Een bewoner die een melding doet wil graag dat hier iets mee gebeurt.
Stadstoezicht vindt terugkoppeling naar de burger belangrijk. Frans van
Hemert: ‘Het liefst ziet iedereen: vandaag melden en morgen opgelost. Dat kan
helaas niet. De oplossing is ook niet altijd zoals de bewoner deze het liefst ziet.
Natuurlijk proberen we de zaken zo goed mogelijk af te handelen. Het is dus
belangrijk dat mensen geen anonieme meldingen doen. Als zij een adres of
telefoonnummer achterlaten kan ik contact met hen opnemen.’ Frans is ook
regelmatig ‘gewoon’ in de wijk Oost aanwezig voor toezicht en handhaving.
‘Op de dagen dat ik dienst heb probeer ik altijd even naar de wijk te komen.’
Meld zaken die overlast geven via het Meldpunt Openbare Ruimte op
www.s-hertogenbosch.nl of bel naar (073) 615 55 55. Spreek Frans van
Hemert gerust aan als hij in de wijk is.

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 wijkmanager Paul Hilgers, telefoonnummer (073) 615 91 19 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.

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

