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De Reinier van Arkel groep is in het voorjaar 
van 2012 gestart met twee (F)ACT-teams in de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het team zuid-oost 
heeft als uitvalsbasis de Graafseweg, daarnaast 
is er een team dat het noord-westelijk deel van 
’s-Hertogenbosch bestrijkt. FACT betekent Func-
tion Assertive Community Treatment, een behan-
delvorm die oorspronkelijk in Amerika is ontwik-
keld. De wijkgerichte benadering sluit aan bij 
de wens van de cliënt, de trend in financiering 
en de ontwikkelingen in de markt voor geeste-
lijke gezondheidszorg. De twee teams bedienen 
ambulante cliënten met over het algemeen de 
diagnose schizofrenie of bipolaire stoornis die 
langere tijd in zorg zijn en begeleiding en zorg 
nodig hebben op meerdere levensgebieden. 
Cliënten die voorheen voor een afspraak naar de 
Reinier van Arkel groep gingen, worden nu veelal 
thuis bezocht door een hulpverlener.   

Wijkgericht werken in FACT-teams is een vorm van 
zorg waarbij cliënten een beroep kunnen blijven 
doen op een team van hulpverleners, en waarbij 
de intensiteit van zorg per dag kan wisselen, 
al naargelang de behoefte. Schizofrenie, een 
psychotische of bipolaire stoornis zijn stoornis-
sen waarbij het een hele tijd goed kan gaan 
met een cliënt. Maar iemand kan ook plotseling 
een terugval krijgen. Daar kan het FACT-team in 
meebewegen. 

Zoals gezegd ontvangen cliënten de begeleiding, 
behandeling en ondersteuning die ze bij hun 
herstel nodig hebben in hun eigen wijk. Behande-
ling en begeleiding gaan hand in hand. Cliënten 
worden thuis begeleid, zodat zij de steun krijgen 
die op hun eigen situatie is toegesneden. Zo on-
dersteunen de FACT-teams cliënten om weer mee 
te doen in de samenleving op een manier waar ze 
zich prettig en veilig bij voelen. 

Voor de (F)ACT-teams zijn twee projectleiders 
benoemd binnen de Reinier van Arkel groep; Paul 
Timmers en Henriette Oomen.  “De belangrijkste 
reden om met (F)ACT-teams te beginnen, zijn 
de voordelen voor de cliënt,” vertelt Paul. “Het 
past in de visie van de langdurende zorg die zich 
richt op de zelfredzaamheid van de cliënt. Met 
wijkgericht werken bied je de cliënt meer moge-
lijkheden om in zijn eigen huis en omgeving te 
blijven wonen en vooral de integratie in de wijk te 
bevorderen. 

Kom je bij de cliënt thuis dan heb je goed zicht 
op de situatie. Je hebt contact met mensen 
die de cliënt kennen zoals naastbetrokkenen, 
mantelzorgers, buren. De keten blijft bij (F)ACT 
altijd verbonden, ongeacht waar de cliënt zich 
bevindt in het behandeltraject. We creëren een 
netwerk rondom de cliënt waarin we cure en care 
combineren met rehabilitatie. De cliënt zelf vaart 
er wel bij evenals zijn omgeving. Daarnaast blijkt 
uit onderzoek dat de cliënten (F)ACT erg positief 
ervaren.”

Core business
Henriëtte: “Met de inzet van (F)ACT-team gaat 
de Reinier van Arkel groep terug naar de core 
business. Zij maakt daarbij gebruik van de voor-
zieningen in de wijk en een netwerk van hulp-
verleningsorganisaties met elk hun eigen kennis 
en expertise (ketenpartners). We willen zoveel 
mogelijk proberen cliënten te laten leven in hun 
huidige woonomgeving. 

De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt al enige tijd 
aan activiteiten in de wijk in de vorm van wijkra-
den en forums. De zorgverzekeraars zijn voorstan-
der van deze manier van werken. Zij verwachten 
dat op den duur de zorg aan de cliënt goedkoper 
wordt door het voorkomen van dure opname. 

Ketenpartners
“Wijkgericht werken en aansluiting zoeken bij 
ketenpartners is iets om goed over na te denken. 
Hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig. Dat 
netwerk kan breed zijn, op alle niveaus werken en 
zowel intern als extern opereren.” Henriëtte: “Op 
dit moment kijken we kritisch naar welke zorg er 
nu door ons wordt geleverd in de wijk en naar de 
wijze van aanmelding. 

Is dat zorg die beter door een ketenpartner ge-
leverd kan worden dan wordt daar voor gekozen. 
Voor de Reinier van Arkel groep betekent dat 
gespecialiseerde psychiatrische hulpverlening. 
Zo krijgt de cliënt de beste zorg en zijn keuzes 
worden vergroot. Met de meeste ketenpartners 
hebben we al contact gelegd.”

(F)ACT-bord
“Het leuke is,” vertelt Paul, “dat we bij (F)ACT een 
shared caseload hebben. Dat betekent dat als een 
cliënt uit balans is we de zorg kunnen opscha-
len en dat ieder uit het team die zorg dan kan 
leveren. Voor cliënten die een stabiele leefsituatie 
hebben is er wel een vaste casemanager. 

De cliënt met extra zorgbehoefte is niet meer 
afhankelijk van één vaste behandelaar en hoeft 
tijdens afwezigheid van de behandelaar niet ‘te 
wachten’ op zijn zorg. Vanuit het (F)ACT-team kan 
elke dag actie worden ondernomen. 

We beginnen ’s morgens met een (F)ACT-bord-
bespreking waarin zorgwekkende signalen worden 
besproken. Bijvoorbeeld veranderingen in het 
dagpatroon, of een life event kan een reden zijn 
om zorg op te schalen. Ter plekke beslissen we wie 
naar de cliënt toe gaat.” l

Terug naar de wijk
Wijkgericht werken in (F)ACT-teams
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Op 6 juni en 5 september vergaderde het Wijk-
platform Oost. Naast de leden waren daarbij 
ook Paul Hilgers, wijkmanager en Wilma van der 
Aalst, wijknetwerker Oost-Hintham voor Divers 
aanwezig. 

GGZ –ontwikkelingen in de wijk
Op 6 juni spraken de leden van het Wijkplatform 
met Marie-Louise van der Kruis, directeur divisie 
Zorg en Resocialisatie en Annemarie Eeftink, 
manager bij dezelfde divisie. Beiden zijn in dienst 
van de Reinier van Arkelgroep. Sinds begin 2012 
is er in de wijk Oost een zogenaamd FACT-team 
werkzaam, gehuisvest aan de Graafseweg (in het 
gebouw naast de H. Hart-kerk waar ook Buurtzorg 
zit). Voor wie zij en hoe dit team werkt, kunt u 
elders in deze krant lezen.
Het wijkproject ‘Trefpunt Oost’, een laagdrempe-
lige wijkopvang voor mensen met mensen met 
psychiatrische beperking en psychosociale proble-
men, is belangrijk voor het FACT-team. Trefpunt 
Oost, een vrijwilligersinitiatief van de wijk dat al 
meer dan 20 jaar bestaat, gaat nauw samenwer-
ken met het FACT-team.

Overige zaken 
 l In diezelfde vergadering werd verder gespro-
ken over het Bossche Accommodatie Beleid van de 
gemeente, dat gaat over de buurthuizen in onze 
stad. Een en ander wordt nauwlettend gevolgd 

door een aantal leden van het Wijkplatform
 l Vanuit de gemeente werd bij monde van Paul 
Hilgers, wijkmanager meegedeeld dat men op en 
rond het Lingeplein aan de slag gaat met zgn. 
Paradegeld. 
 l Komende 1 1/2 jaar zullen Brabant Wonen en 
Zayaz binnen de diverse renovatie-, herinrich-
tings- en sociale herstructureringsprojecten actief 
aan de slag gaan met bewonersparticipatie
 l Verder maken een aantal bewoners weer eens 
melding van de grote overlast van de garage in 
de Cypressestraat. Helaas kan het beleid alleen 
gericht zijn op handhaven, omdat het bestem-
mingsplan een garage toestaat
 l Voor het zomerreces heeft het Wijkplatform 
kennisgemaakt met een nieuw lid voor het 
Wijkplatform: mw. J. de Laat. Zij is sinds kort 
woonachtig in onze wijk en wil zich graag actief 
inzetten voor de wijk/buurt
 l Op de Open Dag van het Trefpunt Oost en de 
Wijkwerkplaats zijn veel mensen afgekomen. 

Van begin tot eind was er steeds een goede 
aanloop van bezoekers.
 l Over de ontwikkelingen rondom het hostel is 

weinig tot geen nieuws te melden. Er is bezwaar 
aangetekend door een aantal partijen en de dis-
cussie daarin gaat over het feit of een hostel nu 
de functie zorg of wonen heeft

Na het zomerreces besprak het Wijkplatform op 
5 september de navolgende zaken
 l De Marokkaanse Buurtvaders hebben gespro-
ken met een afvaardiging van het Wijkplatform. 
Zij willen m.i.v. het nieuwe schooljaar graag 
activiteiten aanbieden tijdens de schoolvakanties. 
Zij willen daar graag ondersteuning bij. Divers, de 
gemeente en het Wijkplatform zullen dit gezamen-
lijk oppakken. 
 l Sinds enige tijd heeft Oost een nieuwe 
wijkagent: Karin Tabbers. De Aawijk Zuid blijft 
onder de hoede van wijkagent Eric van Dijk en 
ook Gerard Hermsen blijven we ontmoeten in de 
Graafsebuurt, Hinthamerpoort, Aawijk –Noord en 
Grevelingen
 l Er is een gemeentelijk besluit genomen over 
de nota ‘Samenwerken aan je buurt; schoon en 
veilig’. Er hangt een actieplan onder. De nota is 
digitaal beschikbaar. 
 l Er is hard gewerkt aan het Abeelenpleintje en 

het is een juweeltje geworden, mede dankzij de 
inzet van bewoners. Het is de moeite waard er een 
kijkje te nemen
 l Het gebruik van ruimtes in de BBS aan de AA 
kan tegenwoordig rechtstreeks via de beheerder 
geregeld worden
 l Het gaat goed met het Trefpunt Oost, het wijk-
bewoners initiatief dat op termijn wordt overge-
nomen door Reinier van Arkelgroep 
 l Er zijn klachten over de doorstroomwoning van 
de Reinier van Arkelgroep aan de Hesselstraat; 
hierover zal worden gesproken met de gemeente 
en de Reinier van Arkelgroep
 l Op zondag 28 oktober van 13 -17 uur zullen er 
bomen en struiken geplant worden op en rond de 
Vliertse pluktuin, ter verfraaiing van de omgeving 
van de Vliert. 
 l De huidige directeur van gezondheidscentrum 
Samen Beter wordt adviseur. Meggy van Kruijs-
dijk, die ook als huisarts werkzaam is, volgt de 
directeur op
 l In de beheergroep van het hostel is afgespro-
ken dat er dit najaar een 0-meting plaats vindt 
over leefbaarheid en veiligheid in de wijk. In week 
26 is hierover een nieuwsbrief verspreid. l
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Bericht van Wijkplatform Oost

Vraag van de wijkbewoner
Ik heb wel eens gehoord dat je als bewoner gebruik kunt maken van de ruimtes in Brede Bossche School 
aan de AA of De Graaf. Wanneer en hoe kan ik daar gebruik van maken?
 
Bewonersinitiatieven kunnen in de BBS gratis gebruik maken van de ruimte, als de deelnemers aan 
de activiteit ook geen (hoge) bijdrage hoeven te betalen. Meer dan de helft van de deelnemers moet 
uit de wijk komen (Aa-wijk, Graafsebuurt). 
Het besluit of iets tegen het zogenaamde 0-tarief kan ligt altijd bij de manager van de betreffende 
BBS. Bij aan de Aa kunnen mensen met een goed idee of plan bij 
Wilma van der Aals terecht: Wilma@bredebosschescholen.nl of 06-55791362. 
Voor de Graaf bij José van den Broek, jm.vandenbroek@s-hertogenbosch.nl 0652584108 l

Op vier Brede Bossche Scholen in ‘s- Hertogen-
bosch is een wijktheater. Dat wil zeggen dat  er 
een ruimte is ingericht met een podium waar 
buurtbewoners van jong tot oud gelegenheid 
krijgen om hun talenten op het gebied van zang, 
dans, toneel te laten zien. 

En waar families, vrienden, en buurtgenoten 
kunnen komen kijken naar de soms onverwachte 
verrassende kant van hun kind, hun vriendin of 
een buurtgenoot.  De bedoeling van het BBS 
Wijktheater is om de cultuur van het theater laag-
drempelig aan te bieden aan bewoners.  

Nieuw seizoen
Op 7 september vond de grote opening van het 
nieuwe BBS wijktheaterseizoen plaats. Als locatie 
voor dit feestelijk gebeuren was deze keer het 
Openluchttheater bij de Oosterplas gekozen. 
Brabant Wonen, die het openluchttheater ge-
schonken heeft, zorgde  o.a. voor  een podium en 
geluidsapparatuur waardoor de presentatie van de 
artiesten een professioneel tintje kreeg. 

Variatie
Het waren heel uiteenlopende talenten die hun 
‘kunstje’ lieten zien en horen. De deelnemers, be-
staande uit kinderen en volwassenen uit verschil-
lende Bossche wijken zorgden voor een gevari-
eerde avond. Een smartlappenkoor, een gitarist, 
zangeresjes die populaire songs brachten maar 
ook zangeressen met klassieke zang, een Armeen-
se muzikant, Ierse muziek,  diverse dansgroepjes, 
een jongen die via you-tube banjo en fluit had 
leren spelen, een rapgroepje, het was er allemaal. 
De toeschouwers genoten en applaudiseerden luid 
voor de kanjers die de verschillende optredens 
verzorgden. Dat het voor de meesten niet hun 
eerste optreden was vooral te zien aan de kinde-
ren die heel zelfverzekerd hun act brachten. En 
die, zoals een van de talentjes zei “nog wel eens 

op de t.v. te zien zou zijn als deelnemer aan the 
Voice Kids of zo”.  Mocht het ooit zo ver komen 
met dit meisje dan heeft ze dat onder meer te 
danken aan het wijktheater waar ze gestimuleerd 
is te laten zien wat zij kan, ongeacht het niveau. 
En waar ze voor beloond wordt met een hartelijk 
applaus, dat naar meer smaakt.  

Cadeau
Ex- wethouder Bart Eigeman is heel enthousiast 
over de wijktheaters. Daarom besloot hij de op-
brengst van zijn afscheidscadeau aan de wijkthe-
aters te schenken. De opening van het seizoen 
greep hij aan om dit bedrag te overhandigen en 
dat werd in grote dank aanvaard. 

Geslaagde avond
De avond eindigde met een speciaal voor de wijk-
theaters geschreven lied gezongen door een groot 
deel van de aanwezigen. De inzet van de vrijwil-
ligers, het enthousiasme van zowel de deelnemers 
als van de toeschouwers, het openluchttheater, 
de ondersteuning van Brabant Wonen en daarbij 
nog het mooie weer zorgden ervoor dat het een 
gezellige geslaagde avond werd. 

BBS in onze wijk
Ook in de Brede Bossche School aan de Aa zijn 
plannen om een wijktheater te beginnen. Als u 
zich als vrijwilliger in wil zetten of als u graag uw 
kunst aan het publiek wilt vertonen kunt u zich 
melden bij de BBS aan de Acaciasingel l

Opening wijktheaterseizoen bij Openluchttheater Oosterplas

   Hobbyclub ’t Sluske 

Bij ‘t Sluske is weer plaats voor nieuwe kinde-
ren. 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 word lid 
van de hobbyclub. 
Voor wie: 
l kinderen van 4 tot 12 jaar 
Wanneer: maandag- dinsdag óf donderdag-
avond 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,  
telefoonnummer 06 10479048 l
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Nieuw management bij Samen Beter

Advertentie

De zomer voorbij: tijd voor 
extra vitamines en mineralen?

Door Joost van Roosmalen, 
apotheker Kring-apotheek Cleij

Regelmatig krijg ik aan de balie 
de vraag of het nodig is om 
extra vitamines en mineralen 
te slikken. Als je de reclame 
mag geloven, is er altijd wel 
een reden om vitaminepillen te 
gebruiken. Maar wat is nu het nut van vitamines 
en mineralen? En wanneer zijn extra vitamines 
dan echt nodig?

Vitamines en mineralen spelen een belangrijke 
rol bij allerlei processen in het lichaam om 
gezond en fit te blijven. In het algemeen heb-
ben we maar heel kleine hoeveelheden nodig. 
De hoeveelheid die we dagelijks nodig hebben, 
wordt de ADH – Aanbevolen Dagelijkse Hoeveel-
heid – genoemd. Deze staan vaak vermeld in 
milligrammen, microgrammen of Internationale 
Eenheden.

Het lichaam kan een aantal vitamines zelf 
aanmaken, maar doorgaans in zulke kleine 
hoeveelheden, dat aanvulling vanuit de voeding 
noodzakelijk is. In totaal bestaan er dertien ver-
schillende vitamines. Sommige vitamines lossen 
op in water, andere in vet. De in vet oplosbare 
vitamines zitten voornamelijk in vette voedings-
middelen en kunnen in het lichaam worden op-
geslagen. De in water oplosbare vitamines zitten 
juist in het water van veel voedingsmiddelen. 
Het lichaam kan deze vitamines niet opslaan. 
Een teveel verlaat het lichaam via de urine.

Mineralen zijn net zo onmisbaar voor het functi-
oneren van het lichaam als vitamines. Mineralen 
zijn bouwstoffen voor het lichaam. We kunnen 
deze alleen niet zelf maken, en moeten deze dus 
uit ons eten halen. Voorbeelden van mineralen 
zijn onder meer calcium, magnesium en natrium.

Voeding
Wie gevarieerd eet, krijgt alle vitamines, mine-
ralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen 
binnen. Gevarieerde voeding bestaat uit brood, 
aardappelen, rijst, pasta of peulvruchten en 
verder groenten en fruit en iets uit de groep 

van melk(producten), kaas, eieren, vlees of vis. 
En hierbij nog wat halvarine, margarine of olie. 
Ook vochtinname is zeer belangrijk. Elke dag 1,5 
liter drinken is de boodschap. Water is de ideale 
drank, het bevat geen calorieën.
Tijdens het koken of bakken van voedingsmid-
delen kunnen vitamines en mineralen verloren 
gaan. In het algemeen bevatten vers fruit, verse 
groenten en graanproducten, zoals volkoren-
brood, meer vitamines dan bewerkte levensmid-
delen.

Wanneer kan het nodig zijn extra vitamines te 
gebruiken?
Een gezond en gevarieerd voedingspatroon 
levert dagelijks alle voedingsstoffen, dus ook 
vitamines en mineralen. Er zijn situaties waarin 
de behoeftes hoger zijn en er extra voedings-
stoffen nodig zijn:
l bij zware lichamelijke inspanning zoals top-
sport, te weinig of eenzijdige voeding, bijvoor-
beeld bij overmatig alcoholgebruik;
l bij herstel na ziekte, bijvoorbeeld na een 
operatie;
l in tijden van stress, bijvoorbeeld bij een 
drukke baan;
l sommige medicijnen kunnen de opname van 
vitamines en mineralen uit voeding verminde-
ren.
Verder kunnen mensen in verschillende levensfa-
sen extra vitamines of mineralen nodig hebben, 
zoals baby’s en kinderen, zwangere vrouwen en 
ouderen.

En u? Eet u voldoende gevarieerd?
Ook als u niet tot een van bovenstaande ge-
noemde groepen behoort, kan het zijn dat u 
een aanvulling op uw voeding nodig heeft om 
alle benodigde vitamines en mineralen binnen 
te krijgen en daarmee uw goede gezondheid te 
behouden. De gemiddelde Nederlander denkt 
dat hij gezond eet, maar in de praktijk valt dat 
vaak tegen. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd 
om iedere dag twee ons groente en twee stuks 
fruit te eten. Er is maar een klein percentage 
dat dit dagelijks haalt. Misschien zit u daar niet 
tussen… Loop dan eens binnen bij uw apotheek 
voor een advies op maat! l

Gezondheidscentrum Samen Beter is binnen en 
buiten Den Bosch een begrip. Het staat voor 
idealisme, betrokkenheid en bevlogenheid. We 
zijn trots op onze reputatie.
 
Samen Beter vindt het belangrijk dat mensen 
makkelijk binnen kunnen lopen, kunnen bellen, 
en dat ze zich op hun gemak voelen. Dankzij de 
actieve betrokkenheid van vrijwilligers en patiën-
ten kunnen we snel inspelen op wensen en vragen 
van patiënten en buurtbewoners. 

Maar toch, de maatschappij verandert en bij Sa-
men Beter werd de behoefte om ook te verande-
ren steeds groter. 

De verschillende hulpverleners die bij Samen 
Beter werken, hebben afgelopen tijd trainingen 
gekregen om de kwaliteit van de hulpverlening te 
verbeteren. Bovendien is er geïnvesteerd in het 
gebouw. Zo is bijvoorbeeld de telefonische bereik-
baarheid verbeterd.

Directeur Elly Vogelenzang heeft een grote rol 
gespeeld. Mede dankzij haar werk is Samen Beter 
bekend in de wijk. Vele wijkbewoners kennen haar 
en waarderen haar betrokkenheid. Per augustus 
heeft Elly Vogelzang haar taken overgedragen aan 
Meggy van Kruijsdijk. Ook andere functies binnen 
de directie zijn veranderd.

Het nieuwe management zal bestaan uit:
l Directeur: Meggy van Kruijsdijk 
l Algemeen coördinator / disciplinecoördinator 
       fysiotherapie-logopedie: Nynke Lunter 
l Disciplinecoördinator backoffice: 
       Marisol Espinoza 
l Disciplinecoördinator centrumassistentes: 
       Noortje Vijgen

l Disciplinecoördinator huisartsen-praktijkver-
       pleegkundigen: Elma Noorlander.

Samen Beter werkt samen met  vele andere 
instanties. Dat betekent voor de wijkbewoners dat 
ze ook bij Samen Beter terecht kunnen met vra-
gen over opvoeding, over verslaving, over gezond 
eten, stoppen met roken, logopedie, zwanger-
schap enzovoort. 
Regelmatig is er spreekuur van Maatschappelijk 
Werk. 
De huisartsen, verloskundigen en maatschappelijk 
werkers zijn 24 uur per dag bereikbaar. 

U zult regelmatig van ons blijven horen. We 
informeren onze wijkbewoners graag over alle 
veranderingen. De medewerkers van Samen Beter 
vinden het ook belangrijk dat we van de wijkbe-
woners zelf horen wat nodig is. 

We nodigen u van harte uit om de website www.
samenbeter.nl te bezoeken en uw wensen, vragen 
en klachten op te schrijven of te vertellen. Op 
deze manier kunnen we samen steeds beter 
worden. l

Vanaf 1 augustus 2012 zijn de mogelijkheden 
voor vergoeding van dieetadvisering binnen 
het basispakket weer uitgebreid. De opnieuw 
ingevoerde vergoedingen gelden voor bepaalde 
doelgroepen. Dit is goed nieuws nadat dieetad-
visering begin dit jaar uit de basisverzekering 
was geschrapt. 

Alle mensen met Diabetes, COPD (longziekten), 
ernstig overgewicht en hart- en vaatziekten, 
zoals hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol-
gehalte, hebben weer recht op vergoeding van 
dieetadvisering vanuit de basisverzekering. Om 
voor vergoeding in aanmerking te komen, is wel 
een verwijsbrief  van de huisarts nodig. Daarin 
dient één van de genoemde diagnoses vermeld te 
staan.  Alle andere behandeldiagnoses worden in 
veel gevallen vanuit de aanvullende zorgverzeke-
ring vergoed.

De thuiszorgdiëtisten en zelfstandig gevestigde 
diëtisten uit de regio ’s-Hertogenbosch zijn zeer 
tevreden met deze maatregel, omdat op deze 
manier voor veel mensen het deskundige advies 
van de diëtist weer toegankelijk wordt. l

Energiedrankjes zijn er in allerlei soorten. Het 
gebruik ervan is de laatste jaren sterk toegeno-
men. Vooral kinderen op het voortgezet onder-
wijs drinken het. Maar ook steeds meer kinderen 
op de basisschool. 

Wat zijn energiedrankjes? 
Energiedranken zijn frisdranken, waaraan cafe-
ine, taurine en glucurono-lacton zijn toegevoegd. 
Je krijgt er niet meer energie door, maar ze 
geven je tijdelijk een oppeppend effect. Op lange 
termijn kan de vermoeidheid juist extra toeslaan. 
De goedkoopste drankjes zijn al vanaf 30 cent te 
koop. 

Gezondheidsrisico’s 
De drankjes hebben als belangrijkste ingredi-
ent cafeïne. In een blikje van 250 ml zit 80 mg 
cafeïne. Dit is dezelfde hoeveelheid als in één 
kop koffie en ongeveer twee keer zoveel cafeïne 
als in een blikje cola. Te veel cafeïne kan leiden 
tot rusteloosheid, hartkloppingen, slapeloosheid, 
beven, duizeligheid en irritatie van de maag. 

Bovendien bevatten de energiedranken, net zoals 
frisdrank, veel calorieën: een normaal blikje (niet 
light) bevat ongeveer 100 kcal. Daarnaast bevat-
ten energiedrankjes een hoog suikergehalte. Eén 
blikje energiedrank van 250 ml bevat 9 suiker-
klontjes! Deze suikerklontjes zijn niet alleen een 
caloriebom maar ook een aanslag op het gebit, 
door de zuurgraad. De grote hoeveelheid voe-
dingszuren veroorzaakt tanderosie (het afslijten 
van de glazuurlaag van de tanden). 

Energiedrankjes zijn vooral gevaarlijk bij overma-
tig gebruik. Omdat er steeds meer blikjes op de 
markt komen van 500 ml, worden de gevaren gro-
ter. Het voedingscentrum adviseert voor kinderen 
om zeker niet meer dan 1 á 2 blikjes (van 250 ml) 
per dag te drinken. 

Daarnaast is het advies om het niet dagelijks te 
gebruiken, omdat het jonge lichaam op deze ma-
nier gewend raakt aan cafeïne. Tot slot verdient 
het aandacht om te zeggen dat de combinatie 
energiedrankjes en alcohol gevaarlijk is. 

Tips voor ouders
Kinderen kopen de energiedrankjes voornamelijk 

als ze met vriendjes en vriendinnetjes zijn. Het 
is moeilijk om het drinken van deze drankjes te 
verbieden. 

De volgende tips kunnen helpen om het gebruik 
van energiedrankjes zoveel mogelijk te beperken:
l Maak afspraken met uw kind hoe vaak in 
       de week hij een blikje energiedrink mag
l Help uw kind bij het leren omgaan met 
       sociale druk van vrienden
l Heb het met uw kind over de 
       gezondheidsrisico’s van energiedrankjes 
l Probeer ervoor te zorgen dat uw kind na 
       het avondeten geen energiedrankjes meer 
       drinkt, want dit kan het slaapritme verstoren 
l Door energiedrankjes verlies je sneller vocht. 

Energiedrankjes in combinatie met intensief 
sporten kunnen zorgen voor uitdroging. Het drin-
ken van energiedrankjes verdient daarom extra 
aandacht bij warm weer en sporten. 
l Geef uw kind energiedrank in de vorm van 
sportdrank mee, waardoor hij/zij minder snel een 
blikje energiedrank drinkt

Meer informatie? Bezoek de website van het voe-
dingscentrum, www.voedingscentrum.nl en lees 
meer over energiedrankjes. l

Energiedrankjes

Dieetadvies voor bepaalde doelgroepen weer vergoed 

Dieetadvisering weer toegankelijk



Basisschool Oberon is dit schooljaar begonnen 
met een vernieuwd cultuurbeleid. Vorig school-
jaar zijn er twee leerkrachten gecertificeerd als 
cultuurcoördinator. Juf Sammy Jo en juf Jean-
nita hebben in de cursus een nieuw cultuurbe-
leidsplan geschreven. Dit jaar is de gehele school 
daar enthousiast mee aan de slag gegaan. 

In september is iedereen begonnen met het 
project ‘Hallo Wereld’. Dit is het thema van de 
Kinderboekenweek van dit jaar. Om een flitsende 

start te maken met het project zijn de leerlin-
gen getrakteerd op het project  ‘Bollywat?!’ van 
stichting Oogpunt. In dit project staat Bollywood 
centraal. Bollywood is Hollywood met een ‘B’, 
de ‘B’ is van Bombay in India. Het is de snelst 
groeiende filmindustrie ter wereld. Indiase mu-
ziek, dans en thematiek worden vermengd met 
moderne westerse invloeden. Hierdoor ontstaat 
een magische, sprookjesachtige, maar zeker ook 
vette en coole wereld. Op dinsdag 11 september 
hebben de kinderen twee workshops gevolgd om 
kennis te maken met deze speciale wereld. Voor 
de kleuters was er een leuke workshop: Dans. En 
wat konden ze mooi dansen op de Indiase manier! 
De andere groepen hebben geleerd wat voor 
muziek ze maken in India en hoe ze daar dansen. 
Op woensdag 12 september hebben de groepen 3 
t/m 8 een voorstelling gezien, waarin ze ook mee 
konden doen. Ze konden laten zien wat ze hadden 
geleerd bij de twee workshops. Het was een hele 
leerzame en spannende voorstelling. Dit project 
was dus de start van het project ‘Hallo Wereld’. 
De leerlingen van Oberon gaan op verschillende 
manieren aan de slag met dit project om te leren 
over de verschillende culturen die er bestaan in 
de wereld. We hebben geleerd over de manier van 
dansen in India, maar hoe dansen ze bijvoorbeeld 
in Afrika? In India dragen de vrouwen mooie 
sari’s, maar wat dragen ze in Zuid-Amerika? Als 
dan de Kinderboekenweek echt begint, gaan we 
gewoon gezellig door. We lezen boeken over de 
verschillende culturen. Samen dragen we bij aan 
het Bosch voorleesrecord op maandag 8 oktober 
en we mogen genieten van een spectaculaire 
voorstelling van de studenten van het KW1C. 

Als klapstuk hebben we op vrijdag 12 oktober 
2012 een podiumfeest. Alle groepen presenteren 
dan wat we in de afgelopen maanden allemaal 
hebben geleerd over de verschillende culturen in 
de wereld.

Dit hele project ‘Hallo wereld’ is het begin van 
het vernieuwde cultuurbeleid op Bs. Oberon. We 
zullen in de toekomst vaker schoolbrede projecten 
gaan uitvoeren op school. Bij elk project richten 
we ons dan op verschillende cultuur disciplines. 
Bij thema ‘Hallo Wereld’ is dit onder andere dans 
en muziek. Andere disciplines zijn film, architec-
tuur, drama en cultureel erfgoed. Op die laatste 
willen we ons apart gaan richten. Denk hierbij aan 
een bezoekje aan de Sint Jan, een tentoonstelling 
of een museum in onze mooie stad ’s-Hertogen-
bosch.
Kom gerust een keertje kijken bij ons op school 
als u meer wilt weten of zien! U bent van harte 
welkom. l
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De scholen zijn begonnen, de vakantie is 
voorbij. Iedereen heeft heerlijk 6 weken kun-
nen uitrusten en daarom vinden wij het tijd om 
weer actief te worden. Piet Adams, vakdocent 
bewegingsonderwijs op het Rondeel, Patricia 
van Alst, vakdocent bewegingsonderwijs op Bs 
de Aquamarijn, Kim van den Dungen, vakdocent 
bewegingsonderwijs op Bs de Oberon, Donald 
van den Oever, vakdocent bewegingsonderwijs 
Bs de Kameleon, Arsen Podjan, buurtsportme-
dewerker voor jongeren in de Aa-wijk, Freek 
Blatter, buurtsportmedewerker voor jongeren in 
de Graafsewijk en Artour Arayapetyan, mede-
werker voor jongeren in Zuid zullen de komende 
weken starten met een aantal leuke sportieve 
activiteiten. 

Activiteitenoverzicht:
l Voor Bs de Oberon en Bs de Aquamarijn 
vindt Plein Actief plaats op de speelplaats van Bs 
de Oberon. Iedere  dinsdag van 15.00-16.15 uur.
l Op Bs het Rondeel is er iedere donderdag 
Plein Actief  van 14.15-15.15 uur. 
l Op Bs de Kameleon is er iedere maandag 
Plein Actief van 14.15-15.30 uur. 
l Gymplus is weer van gestart op  woensdag 5 
september j.l. Kinderen die hiervoor in aanmer-
king komen ontvangen een uitnodiging. Gymplus 
wordt gegeven in de sporthal aan de Rijnstraat.
l Kleutergym en peutergym zullen weer star-
ten in de maand november. Houd de wijkkrant 
en flyers goed in de gaten!
l Buurtsportvereniging Ik ’S-PORT ZO zal na 

de herfstvakantie weer van start gaan! Houd de 
wijkkrant, flyers en brieven goed in de gaten!
Als u nog wensen of leuke ideeën heeft wat 
betreft sport in de wijk laat het ons dan weten! 
Wij hopen dat alle kinderen weer zin hebben om 
te komen bewegen en iedereen is dan ook van 
harte welkom!

Sportieve groetjes ’S-PORT-team Zuidoost

Kim van den Dungen: 
k.vandendungen@s-hertogenbosch.nl  
06-15948091

Patricia van Alst: 
p.vanalst@s-hertogenbosch.nl   
06-52585261
Piet Adams: p.adams@s-hertogenbosch.nl  
06-52585253 
Donald van den Oever: 
d.vandenoever@s-hertogenbosch.nl  
06-52585260
Freek Blatter: f.blatter@s-hertogenbosch.nl                                                  
06-54353648  
Arsen Podjan: a.podjan@s-hertogenbosch.nl                                                 
06-52585254
Artour Ayarapetyan: 
artour.ayarapetyan@s-hertogenbosch.nl   
06-52585251 l

’S-PORT is weer gestart!!

        Huiswerkklas   
  
Hallo allemaal,

Mijn naam is Nisrine Khanchouf en ik ben jeugd- 
en jongerenwerker bij Divers.
In september ben ik begonnen om voor de groe-
pen 8 en de eerste klassers van het voortgezet 
onderwijs een huiswerkklas te organiseren. Dit 
gaat iedere maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 
in de BBS aan de AA plaatsvinden. De bedoeling 
is dat de leerlingen in een huiselijke sfeer huis-
werk kunnen maken. Tevens ga ik ook educatie-
ve/culturele activiteiten organiseren. Deelname 
is gratis, in ruil daarvoor verwachten wij daar 
waar nodig betrokkenheid van de ouders.

Heeft u vragen, dan kunt u mij bellen of mailen.

Nisrine Khanchouf
Jeugd/jongerenwerker
E-mail: n.khanchouf@divers.nl
Tel: 06-55788481 l

Een spetterend schoolpleinorkest op het Rondeel

Kunst en cultuur op BS Oberon

Op Het Rondeel zijn wij het schooljaar gestart 
met een spetterend schoolplein orkest. Helemaal 
uitgevoerd door onze leerlingen in samenwer-
king met het Fort van de Verbeelding. 

Iedere groep had een ander instrument, het ging 
van gestemde flessen met water tot vogelfluitjes 
tot cementkuipen omgetoverd tot trommels. 
De hele week hebben alle leerlingen geoefend 
onder leiding van een echte dirigent. 

Op vrijdagmiddag 17 augustus was het zover. Het 
hele schoolplein stond vol met onze orkestleden 
maar ook met belangstellende ouders, opa’s, 
oma’s, tantes en andere buurtbewoners. 
Alle leerlingen deden fantastisch mee en wat had-
den ze veel lol! 
We zijn het schooljaar luid en duidelijk gestart. 
We hebben er zin in!

Basisschool Het Rondeel l

l Foto Bollywat van Stichting Oogpunt

Kom kijken bij meidenclub
Technika 10!
Technika 10 is
een wekelijkse
club voor 
meisjes
van 10 tot 14
jaar, waar zij
onder deskun-
dige
begeleiding
leuke werk-
stukken
kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een
deurmatalarm, een dagboek met een slot of het
ontwerpen van je eigen ring. 
Meiden kunnen hier leuke en nuttige ervaring 
opdoen door met gereedschappen en machines 
te leren werken.Er is nog plaats voor nieuwe 
deelneemsters! Technika 10 is iedere maandag van 
19:00 tot 20:30 uur in het handvaardigheidlokaal 
van de Brede Bossche School De Graaf aan de 
Graafseweg 52.

Het nieuwe seizoen is al van start gegaan maar
je kunt nog steeds vrijblijvend een kijkje komen
nemen bij de club, mits van tevoren aangemeld.
Lidmaatschap kost 18 euro per kwartaal (plus
eenmalig 5 euro inschrijfgeld).
Voor meer info en aanmelden voor de gratis
proefles, bel Ingrid op 06- 10327086.
Op www.technika10denbosch.nl is meer informatie
te vinden en zijn voorbeelden van werkstukken
te zien! l



Hennie van Hout; coördinator 
voedselbank den Bosch e.o. 
 
Als mensen zeggen: “Hennie, het was weer super!”  
dat doet je iets.

Wat doe je als je 56 bent en het bedrijf ,waar je 
34 jaar werkt,  gaat failliet? Hennie van Hout is 
niet bij de pakken neer gaan zitten. “Ik wan-
delde met mijn overbuurman en hij wees mij op 
een advertentie waar de voedselbank om een 
chauffeur vroeg, voor 3 dagen per week. Ik was 
wel van plan om vrijwilligerswerk te gaan doen 
maar hier had ik niet aan gedacht”. 

Wat begon met 3 dagen per week is nu uitge-
groeid tot een full time dagbesteding,  al 7 jaar.  
Hennie is vrijwilliger bij de voedselbank als coör-
dinator en transport voedselbank en omstreken. 
Elke dag is hij druk in de weer om voor ongeveer 
250 gezinnen uit den Bosch en omstreken elke 
week een goed en gevarieerd voedselpakket te 
verzorgen. Hoe doet hij dat?  Lachend: “bellen 
en mijn ogen en oren open houden. Ik ga naar de 
directeuren van bijvoorbeeld C1000 en Supercoop 
en vraag hen wat ze doen met spullen die ze over 
hebben. Ik stap persoonlijk op de mensen af. En 
ik denk goed na over wat mensen die het niet 
breed hebben, nodig kunnen hebben. Dan pro-
beer ik altijd wat extra’s te doen. Zo heb ik ooit 
zakken vol WC rollen neergezet die mensen bij 
het afhalen van een voedselpakket, mee konden 
nemen. Die vlogen weg, zo gewild waren ze! En ik 
heb ook flessen wasmiddel, shampoo en huidver-
zorging om uit te delen. Dat zijn ook dingen waar 

mensen echt behoefte aan hebben.”  Hennie kijkt 
ook verder. “ik was een keer op een basisschool 
en zei tegen de directrice; je moet eens nagaan 
hoeveel kinderen ziek zijn als ze jarig zijn en 
zouden trakteren.  Ik dacht, als mensen geen geld 
hebben, kunnen ze traktaties op school misschien 
helemaal niet betalen. En die directrice belde me 
terug en zei: verdomd, je hebt gelijk! Nu hebben 
we het zogenaamde jarig Jobje. Wanneer kinderen 
jarig zijn, krijgen de ouders een extra pakket mee, 
met kadootjes, slingers en traktaties om uit te 
delen op school”.
Hennie heeft een goede neus voor de behoeften 
van mensen. En, heel belangrijk, hij is goed in 
het  overtuigen van anderen om iets te doneren 
aan de voedselbank.  ”Hij heeft een goede bab-
bel”, lacht zijn vrouw. “Hij staat vierkant achter 
zijn werk”.  Zo heeft de Voedselbank den Bosch 
hun aanbod kunnen uitbreiden van 10 producten 
naar een gemiddelde van 30 producten. “Ik denk 
altijd maar, wij kunnen naar de winkel gaan en 
kopen wat we willen, andere mensen niet! Dan is 
een wat groter aanbod belangrijk!” In den Bosch 
zijn er 3 uitdeelpunten van de voedselbank. Daar 
halen mensen hun pakket per week op. “Wij gaan 
dus naar de mensen toe. Ik probeer ook regelma-
tig bij de uitgifte van de pakketen te zijn. Dat per-
soonlijk contact vind ik erg mooi.  En ik kan dan 
soms wat extra’s voor de mensen doen. Zo kwam 
ik een keer een meisje tegen, ze had 2 kinderen 
en was 8 maanden zwanger van de derde. Ze was 
alleenstaand. Ik zei tegen haar: de eerste maand 
krijg jij de luiers van ons.  Ik ben daar achteraan 
gegaan. Ik heb mijn oren en ogen extra open 
gehouden en de super de Boer kon me helpen . 

En zo kon ik haar elke week 2 pakken luiers mee-
geven! Toen ze ging verhuizen naar Limburg bood 
ze me een roos aan, als dank. Ja, dat is geweldig 
mooi!”. 

“Je moet een sociaal gevoel hebben, dat is 
belangrijk”. Het werk van Hennie reikt verder 
dan alleen de voedselpakketten. “Wij hebben ons 
distributiecentrum op Coudewater. De mensen 
die daar verblijven helpen ons als producten 
zijn aangevoerd. En met die mensen raak je ook 
begaan. Zo was er  een jongen die worstelde met 
zijn verslaving. Toen vertelde hij dat hij buiten, 
tijdens het wachten  op de controle, drugs aange-
boden kreeg. Toen ben ik een half jaar elke week 
met hem meegegaan, om hem te steunen en te 
weerhouden om die drugs aan te nemen”. 

De voedselbank is landelijk . Hennie heeft ook 
contacten met andere voedselbanken.  “daar rui-
len we mee, als wij van sommige producten veel 
hebben en zij minder. En vice versa. Zo kunnen 
we elkaar over en weer helpen en producten altijd 
gebruiken.  Dat is ook belangrijk want de Keu-
ringsdienst van waren kijkt mee en dat is goed. 

Je moet mensen fatsoenlijke producten bieden”.
Blijft er tijd over voor andere dingen? Lachend: 
“heel weinig. Maar het weekend is van mijn vrouw 
en mij en de kleinkinderen. Behalve als ze me bel-
len……. dan ben ik op weg”.
Wilt u iets doneren aan of meehelpen bij de voed-
selbank? Mail naar distributiecentrum@voedsel-
bankdenbosch.nl of bel Hennie: 06-12750854.

Wilt u gebruik maken van de voedselbank? 
Aanmelden voor de voedselbank verloopt via Ju-
vans. Kijk op de website of loop binnen op onder-
staande adressen:

Oost Gezondheidscentrum Samen Beter
Palmboomstraat 127
5213 VG ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 644 42 44
Inloopspreekuur: 
maandag en vrijdag van 9.00 -10.00
Wijkplein de Kiek 
Dageraadsweg 39 
5213 TM ‘s-Hertogenbosch
Inloopspreekuur: dinsdag 9.00 - 10.00 l
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Spot op ...
Hennie van Hout

Advertentie

Vrijkaartjes te winnen voor 
theatervoorstelling 

Grutjes en Griesmeel!
Op 5 oktober verwelkomt Oosterhof Theater-
groep Bint. Zij geven die dag twee voorstellin-
gen van Grutjes en Griesmeel. Dit is een vrolijke 
en huiselijke voorstelling over vriendschap, 
dromen en omgaan met teleurstellingen. 
De voorstelling eindigt met een interactief 
gedeelte.

Voor de middag- en de avondvoorstelling heb-
ben we vijf vrijkaartjes te vergeven. De voor-
stellingen beginnen om 15.00 uur en om 19.30 
uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
via de mail L.van.Leeuwen@vanneynsel.nl of 
telefonisch via 073-6802169. 

De voorstelling wordt gegeven in het kader van 
de internationale Dag van de Ouderen (1 ok-
tober). Een speciale dag die tevens in de Week 
van Eenzaamheid valt. l 

Enkele weken geleden ontving een groot deel 
van de wijkbewoners een uitnodiging in de 
brievenbus: zij konden zich inschrijven voor een 
gratis driegangen keuzediner samen met de be-
woners van Oosterhof. Dit als onderdeel van de 
themaweek waarin ‘ontmoeting’ centraal staat. 
Maar liefst vijfentwintig  wijkbewoners hebben  
zich aangemeld.

Op 3, 4, 5 en 7 september was het zover. Wijk-
bewoners en bewoners, maar ook vrijwilligers en 
medewerkers gingen gezamenlijk aan tafel in de 
ontmoetingsruimte van Oosterhof, die voor deze 
gelegenheid was omgetoverd in een heus restau-
rant met vierpersoons tafeltjes. Gasten werden 
naar hun tafel begeleid, de drankjes opgenomen 
en de keuze voor het menu gemaakt. Het meest 
bijzonder waren echter de gesprekken die er al 
snel gevoerd werden en de blije gezichten van de 
bewoners. 

De bediening werd geheel verzorgd door zes leer-
lingen van de Sancta Maria Mavo en een leerling 
van het Rodenborch.  Zij zetten hun uren in voor 
een (verplichte) maatschappelijke stage. Al velen 
hebben de weg naar het verpleeghuis  gevonden, 
om daar hun (48) uren in te zetten. “Het is leuk 
om deze jonge enthousiaste leerlingen in huis te 
hebben”, aldus enkele bewoners. 

Naast de ontmoetingen en gezellige gesprekken 
werd er natuurlijk ook genoten van een smakelijk 
menu. De een smulde van een ‘zalm bombe’, de 
ander van een carpaccio, en ook de hoofdgerech-

ten en het grand dessert vielen goed in de smaak. 
Feestelijke tafelaankleding maakte het geheel af. 
“Ik heb een hele fijne avond gehad”, zo vertel-
den bewoners maar ook gasten uit de wijk. Het 
dinner-daten mag een succes genoemd worden!

Meer doen voor de wijk
Verpleeghuis Oosterhof wil meer kunnen beteke-
nen voor de wijkbewoners. Door regelmatig ac-
tiviteiten te organiseren, gecombineerd met een 
maaltijd en andere activiteiten.  U kunt  ook altijd 
in het Grand Café van Oosterhof terecht voor een 
kopje koffie of een lekker broodje. Daarnaast 
beschikt Oosterhof over behandelruimtes voor 

o.a. fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en 
dieetadvies. Loop gerust eens een keer binnen of 
bel voor meer informatie: tel. 073-6802100. l

Zorgorganisatie Vivent heeft een nieuw Vivent 
Contactpunt geopend in gezondheidscentrum 
Samen Beter in ‘s-Hertogenbosch. Iedereen kan 
hier terecht met vragen over de zorg en specifieke 
vragen over de dienstverlening van Vivent. 

Wegwijs in de zorg
Voor mensen die geen ervaring hebben met 
zorg, blijkt het vaak moeilijk om de juiste weg 
te vinden. Bij welke instantie kan ik terecht voor 
zorg? Komt mijn moeder in aanmerking voor een 
verpleeghuisplaats? Hoe moet ik zorg aanvragen? 
Krijg ik mijn zorg vergoed en door wie? Hoe werkt 
het met wachtlijsten? Dit zijn slechts enkele 
vragen die zorgorganisatie Vivent dagelijks krijgt. 
Om mensen te helpen en de juiste zorg te regelen, 
opent Vivent op verschillende plaatsen in haar 
werkgebied Vivent Contactpunten. In de wijk, dus 
dichtbij de mensen die met vragen zitten of zorg 
nodig hebben.

Wijkzorg
Vivent startte in 2011 met Wijkzorg. Iedere 
thuiszorgcliënt kreeg een eigen Vivent Contact-
persoon als aanspreekpunt voor alle vormen van 
zorg. De Vivent Contactpersoon verleent zelf een 
deel van de zorg als lid van een vast wijkteam. 
Daarnaast coördineert de contactpersoon de zorg 

voor deze cliënt, stemt deze af op diens wensen 
en geeft advies. De Vivent Contactpersoon is ook 
aanspreekpunt voor alle andere zorgverleners en 
partners op het gebied van welzijn en wonen in 
de wijk. Zo legt deze contact met bijvoorbeeld de 
huisarts of fysiotherapeut. Het Vivent Contact-
punt in de wijk is één van de vervolgstappen om 
mensen in de wijk nog beter te informeren.

Waar en wanneer
Iedere dinsdag en donderdag van 13.00 - 14.30 
uur is een Vivent Contactpersoon aanwezig in ge-
zondheidscentrum Samen Beter, Palmboomstraat 
127 in ’s-Hertogenbosch. Iedereen kan daar te-
recht met vragen over zorg en welzijn. Bezoekers 
kunnen zich melden bij de balie.

Mensen die buiten de openingstijden van het 
Vivent Contactpunt vragen hebben, kunnen ook 
bellen met Vivent De Hooghe Clock in 
’s-Hertogenbosch, 073 - 645 47 00. l

Dinner-dates in verpleeghuis Oosterhof  groot succes!

Informatiepunt Vivent voor alle vragen over zorg aan Palmboomstraat ’s-Hertogenbosch

Vivent Contactpunt in gezondheidscentrum Samen Beter
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De Stichting Marokkaanse Jongeren ’s-Herto-
genbosch is een stedelijke zelforganisatie van 
vrijwilligers die opgericht is in 1982. Op de site 
staat te lezen dat SMJH “zich inzet voor de posi-
tieverbetering van Marokkaanse jongeren in ’s-
Hertogenbosch door middel van het coördineren 
en organiseren van verschillende activiteiten op 
het gebied van onder andere onderwijs, arbeid, 
participatie en individuele ontplooiing”. 

Naïma, die in de wijk Oost woont, is een van de 
vrijwilligers die betrokken is bij SMJH. Al heel 
lang en met veel plezier. Zij organiseert en regelt 
veel. Omdat zij de enige vrouw is die actief is in 
de Stichting is zij ook degene die ‘dingetjes’ voor 
vrouwen en meisjes organiseert. Met succes heeft 
zij 2 jaar geleden voor het eerst een sportdag 
voor moeders en dochters georganiseerd. Het 
idee is dat het succes van Marokkaanse meis-
jes voor een groot deel bepaald wordt door de 
betrokkenheid van de moeder. Door samen te 
sporten worden moeder en dochter dichter bij el-
kaar gebracht en wordt het belang van een goede 
open relatie benadrukt.

De 36 moeders en 36 dochters ( in de leeftijd van 
12 tot 22 )  waren erg positief en daarom is Naïma 
samen met een aantal moeders en dochters weer 
druk bezig met een nieuwe dag te organiseren. 
Deze keer wil zij de dames uitnodigen bij de 
Oosterplas en zullen er allerlei spelletjes gedaan 
worden. De moeders wordt gevraagd spelletjes 
te spelen met hun dochters zoals zij ze als kind 
speelden, de dochters wordt gevraagd hun moe-
ders de ‘nieuwe spelletjes’ te leren. Vaak kennen 
de dochters hun moeders als hardwerkende vrou-
wen die bezig zijn met eten koken en het huis-
houden en daarbij soms nog buitenshuis werken. 
Dat ook hun moeders spelletjes kunnen spelen 
kan dan heel verrassend zijn. Verder wordt er op 
die dag natuurlijk ook gegeten, een belangrijk ge-
beuren in de Marokkaanse cultuur. De nadruk zal 

vooral liggen op gezonde voeding. Naïma hoopt 
dat het weer een beetje mee zal zitten want het is 
natuurlijk het leukst als er ‘buiten gespeeld’ kan 
worden. Maar mocht het te koud zijn of onver-
hoopt gaan regenen dan zal ze zorgen dat ze een 
binnenalternatief bij de hand heeft.
In navolging van de moeder-dochterdag heeft 
SMJH in januari ook een vader-zoon dag ge-
organiseerd onder de titel Zo vader, zo zoon,. 
Deze dag was bedoeld voor vaders en hun zonen 
uit groep 7 of 8 van de basisschool. Met deze 
activiteit wilde SMJH vader en zoon dichter bij 
elkaar brengen en het belang van een goede open 
relatie tussen hen benadrukken. Ook deze dag 
was een groot succes en zal in 2013 een vervolg 
krijgen. l

De Oosterhoeve heeft ditmaal wat praktische 
mededelingen:

l Het stuk grond vóór de ingang, waar vroeger 
de schooltuinen waren en wat al jaren braak 
lag, hebben wij sinds vorig jaar uitgeleend aan 
“Transition Town”, een beweging die op diverse 
plaatsen in de stad “eetbare parken” wil creeëren.
Wij willen hen de mogelijkheid bieden hun ideaal 
te verwezenlijken en daar op deze manier onze 
medewerking aan verlenen, want het is een mooi 
initiatief waar de hele wijk van kan mee-profite-
ren.. De mensen van “Transition Town” zorgen zelf 
voor publiciteit.

l Het gebeurt regelmatig dat in de avond-uren 
kinderen over het hek klimmen, soms worden dan 
ook (waarschijnlijk onbedoeld) dingen gesloopt 
(zoals een grote hut die een klas gebouwd had). 
DIT IS NIET DE BEDOELING. Als we de kinderen 
erop aanspreken doen zijn soms heel verbaasd, 
willen doen voorkomen alsof ze niet weten dat 
men op dat tijdstip niet op de boerderij mag zijn. 
Welnu, misschien kunt u uw kinderen daar ook 
nog eens op aanspreken: Als de poort op slot is IS 
HET TERREIN GESLOTEN. Wij zullen in het vervolg 
echt de politie erbij halen, want de vernielingen 
kosten ons veel geld.

l Bij een recente inbraak, waarbij overigens 
verdenkingen over de daders bestaan maar 
helaas geen waterdicht bewijs, zijn onze enige 
2 bosmaaiers gestolen en de 2 betonscharen 
die we hadden. Gevolg: een financiële strop van 
1500,- euro. Oftewel evenveel als onze subsidie 
voor bijna 3 maanden, en bovendien hebben we 
nu niet meer de mogelijkheid om het terrein te 
maaien, en om oude hekken weg te halen als we 
ze moeten vervangen. Daarom de vraag: als u iets 
meer weet over de inbraak, wilt u dan, eventueel 
anoniem, contact opnemen met de politie? Een 
vrijwilligersorganisatie zoals de Oosterhoeve kan 
echt zo’n aderlating niet zomaar te boven komen, 
dat zouden de daders toch moeten weten. Wij zijn 
afhankelijk van donaties en subsidie en zijn open 

om maatschappelijk belang te dienen (recreatie 
voor de wijkbewoners, en een beschermde wer-
komgeving voor mensen met een psychiatrische 
beperking), inbraken zetten ons bestaan op losse 
schroeven.

l Als gevolg van de hierboven gemelde inbraak, 
hebben wij het plan voor de camping uitgesteld 
naar volgend jaar. Wie weet, hebben wij dan 
ergens bosmaaiers vandaan gehaald of gekregen 
zodat we het terrein weer beter kunnen bijhouden 
op groengebied.

l In de afgelopen weken zijn verschillende keren 
1 of meerdere hanen over het hek gezet, en ook 
konijnen.

We begrijpen de gedachten van hun baasjes, die 
denken dat wij de diertjes, die bij hen overcom-
pleet zijn geworden, een goed tehuis kunnen 
bieden. Echter, men kan geen 2 hanen bij elkaar 
zetten omdat er dan gevochten wordt op leven en 
dood. Wij hebben in elk van onze kippenhokken al 
een haan zitten, dus de hanen die bij ons komen 
aanlopen moeten wij helaas wegdoen. U zult be-
grijpen wat daar mee gebeurt. We moeten wel.
Ook konijnen kunnen wij niet opvangen. Ten eer-
ste hebben wij alleen vrouwtjes, omdat anders de 
heuvel overbevolkt raakt.
Ten tweede is al verschillende keren gebleken dat 
een nieuweling in onze heuvel, binnen een paar 
dagen het onderspit delft, blijkbaar accepteert 
een groep konijnen niet zomaar een nieuweling.
Wij adviseren u dan ook als u dieren over heeft, 
om naar opvangadressen te gaan die daarvoor zijn 
(er is een vogelopvang, en ook een knaagdieren-
opvang).

l Op 4 november houden wij een hobbybeurs, 
houdt u de affiches bij de diverse buurtwinkels in 
de gaten, of onze website, www.stichting-ooster-
hoeve.nl.

Tot ziens op de Oosterhoeve.
Tel. 0623910121. l

Afscheid na 32 jaar 
vrijwilligerswerk

Op maandag 13 augustus nam mevrouw Dingen 
(81 jaar) afscheid van het verpleeghuis waar ze 
ruim drie decennia kwam. Elke maandagochtend 
deed de 81-jarige dame vrijwilligerswerk in 
Oosterhof.

32 jaar geleden verbleef de echtgenoot van me-
vrouw Dingen op afdeling De Uilenburg. Nadat hij 
was overleden, besloot mevrouw om vrijwilliger 
te worden. Ze wilde iets betekenen voor cliënten, 
“ze kunnen wel wat extra aandacht gebruiken”. 
Met veel plezier kijkt ze terug op die tijd. In het 
begin zorgde ze voor de planten, maar inmiddels 
doet ze allerhande werkzaamheden in de huiska-
mer van de afdeling, zoals de vaatwasser legen 
en opruimen. “Mevrouw Dingen zorgt ervoor dat 
niemand op De Uilenburg iets tekort komt,” aldus 
een medewerker.
7 jaar geleden is mevrouw verhuisd naar Boxtel. 
Ze rijdt nog steeds auto, maar komt alleen tijdens 
haar rit naar Oosterhof ‘de grote weg’ op. Nu, na 
32 jaar vrijwilligerswerk, vindt ze het wel goed 
geweest. “Door de veranderingen en andere ma-
nier van werken vind ik het toch minder gezellig 
dan vroeger.”

De medewerkers, vrijwilligers en cliënten van de 
afdeling zullen deze vrolijke dame gaan missen. 
Uiteraard is mevrouw Dingen bij haar afscheid 
flink in de bloemetjes gezet. l

In de week van maandag 20 augustus zijn veel 
sportactiviteiten voor de 50 plusser weer gestart.
In de gratis ‘Sportgids voor Senioren’ staat het 
aanbod per wijk verzameld. Deze gids is verspreid 
onder huisartsen, fysiotherapiepraktijken, buurt 
en wijkcentra en andere organisaties die zich 
richten op de 50plusser. In het Stadskantoor kunt 
u een gids meenemen uit de folderrekken. Op 
www.s-port.nl staat meer informatie over 50 plus-
sport en de aanbieders, over Meer Bewegen voor 
Ouderen en ander sportaanbod onder ‘senioren’. 

l Meer info MBvO aanbod bellen met Vivent, 
0900 – 5152535 of e-mailen naar cursusbureau@
vivent.nl 

Algemene info of Sportgids aanvragen
Hebt u vragen of wilt u graag een Sportgids 
ontvangen, stuur dan een mailtje aan: sport@s-
hertogenbosch.nl. 
Beschikt u niet over internet, dan kunt u tijdens 
kantoortijden bellen met de afdeling Sport en 
Recreatie, (073) 615 97 77. 

Tegemoetkoming in de kosten
In veel gevallen kunt u een deel van uw contribu-
tie kosten terug ontvangen via uw ziektekosten-
verzekering. Wanneer uw inkomen niet hoger is 
dan 110% van de bijstandsnorm, komt u eventu-
eel in aanmerking voor bijzondere bijstand. 
Voor iedereen die nog niet aan een sport- of be-
weegactiviteit  meedoet, is dit een mooi moment 
om te starten! l

Dierentehuis 
‘s-Hertogenbosch

Jubileum: 
Dierentehuis 10 jaar aan de Oosterplas! 
Op 26 mei was 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 vrijwilli-
gers en medewerkers met de honden van de 
Vliertsesteeg naar het nieuwe verblijf aan de 
Oosterplas. De katten werden in reismandjes 
per auto vervoerd. Inmiddels wordt ‘de nieuw-
bouw’ 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 buiten-
verblijven vergroot, is in de kantine extra kan-
toorruimte 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 
hoofdgebouw en de paviljoens energiebespa-
rende middelen aangebracht. Het Dierentehuis 
is altijd in beweging en de honden en katten 
worden 7 dagen per week verzorgd door onze 
dierverzorgers en vrijwilligers. 

Dier van de Maand: Brendy 
Deze lieve wat op leeftijd zijnde dame is toe 
aan een eigen baasje! Ze is nu al ongeveer 
een half jaartje bij ons en is het kennel leven 
meer dan zat. Wie geeft deze schoonheid nu 
vaste grond onder haar poten en zorgt er voor 
dat het weer stabiel wordt in haar leventje? 
Iemand waarvan ze op aan kan en een fijn 
mandje is haar wens. Ben jij de persoon die 
haar dit kan bieden? Kom dan eens langs bij 
Brendy om kennis te maken! l

Dierenpark De Oosterhoeve

Nieuwe banken 
Humanitas Javastraat
Door intensieve samenwerking met onder andere 
de Gemeente en Architect Jan Meijer hebben we 
voor de locatie mooie nieuwe banken aan kunnen 
schaffen. De Gemeente heeft toestemming ver-
leend om de bakken op het voetgangersgedeelte 
te laten plaatsen, zodat er binnen onze muurtjes 
meer ruimte over blijft. Met wat kleurige kussens 
erbij hebben we deze zomer al een aantal keren 
heerlijk buiten gezeten. Op 22 september zal 
de buitenruimte officieel geopend worden met 
ouders en verwanten. 

U als wijkbewoner bent van harte uitgenodigd om 
ook eens aan te sluiten voor een kopje koffie; 
neem gerust contact op met 
Petra van Esch:073-6154570 l

Sportaanbod in de stad voor senioren

Moeder – dochter spelen samen
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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

Losse Weekendactiviteiten 
Oktober:
Vrijdag   05 oktober Kaarten    Inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag  12 oktober Kinderdisco   18.30 – 20.00 u
Zaterdag   13 oktober  Tafelvoetbaltoernooi*  aanvang 20.00 u 
Zaterdag  27 oktober Spooktocht/ Halloween*  aanvang 19.30 u

Activiteiten November:
Vrijdag   02 november Kaarten    inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag   09 november  Kinderdisco   18.30 – 20.00 u
Zaterdag   17 november Kokkerellen*   10.30 – 12.00 u
Zaterdag  25 november Sinterklaas*   tijd nog niet bekend

Activiteiten December:
Vrijdag   07 december Kaarten    inschrijving vanaf 20.00 u
Woensdag  12 december Kerstknutselen Volw*  20.00 – 22.00 u
Vrijdag   14 december Kinderdisco   18.30 – 20.00 u
Zaterdag  15 december Kerstknutselen*   10.30 – 11.00 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    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 6 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u Tienerdansgroep  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. l

Inloophuis voor 
mensen met 

(beginnende) dementie

Het inloophuis is een warme, veilige en ge-
zellige plek voor mensen met een beginnende 
dementie hun familie en vrienden. 

En plek om elkaar te ontmoeten, informatie 
te krijgen, ervaringen uit te wisselen en leuke 
dingen te doen. Het gaat om wat mensen met 
beginnende dementie wel kunnen en waar zij 
en hun naasten plezier aan beleven.
 
Het initiatief voor het inloophuis komt van 
welzijnsonderneming Divers samen met 
BrabantZorg en BrabantWonen, maar het is de 
bedoeling dat het straks een inloophuis van 
de bezoekers zelf wordt! Zij bedenken samen 
wat leuk en interessant is om te doen en gaan 
de ideeën uitvoeren. Daarbij krijgen ze onder-
steuning van de welzijnswerker van Divers.
 
Vanaf 14 augustus zal het inloophuis open 
zijn.

Wanneer
Iedere dinsdagmiddag van 12.00-15.00 uur
Iedere vrijdagochtend van 09.30-12.30 uur
 
Waar
Admiraliteitslaan 420, 
5224 EM ’s-Hertogenbosch l

Op zondag 12 augustus  j.l. opende Werkgroep 
Graafsewijk Noord haar 31e  activiteitenseizoen 
met een grandioze rommel-/jaarmarkt op de 
speelplaatsen aan de Lucas van Leijdenstraat. Er 
viel genoeg te snuffelen op de markt. Voor de kin-
deren waren er gratis traktaties (snoep, ijs, pof-
fertjes, popcorn) en zij konden zich vermaken op 
het springkussen of laten schminken. De gehele 
dag werd muzikaal ondersteund door Discotheek 
“El Loco” , Zanger William en CV “De Eldorado’s” 
Er werden ook weer vele prijzen weggegeven 
tijdens het Rad van Avontuur. Dit is een loterij 
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan 
het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in de wijk. 
Al de prijzen hiervoor zijn beschikbaar gesteld 
door de volgende vaste sponsors en winkeliers uit 
de directe omgeving:

Rommelmarkt-/Jaarmarkt Werkgroep Graafsewijk 

Pizzeria da Lino
Princen Sport
v. Woensel Bloemen
Ruiterman IJzerwaren
Tuincentrum Groenrijk Den Bosch
Lanny Mei
Albert Heijn
Dirck III
Cafetaria De IJsbeer
Croissanterie Le Jardin
FC Den Bosch
John’s Hairstyling
Fabricom-GTI

Joep vd Donk/TWS
Tegelzettersbedrijf Hoedemakers VOF
Sars Verhuizingen en Verpakkingen
Mevr. Janissen
Nelson Cafetaria
Fred van der Heijden
Bakkerij Humblé
Bakkerij René
Bloemsierkunst Peter Kuys
Dierenspeciaalzaak v.d. Veer
Johan en Miep
Piet en 
Rik en Tineke
Kapsalon Meili
Schouten Automaten
Little Car Company
Discotheek El Loco
Sportiom
Kuijpers Installaties bv
Schilderwerken Jos Hoffman
Lika Den Bosch
Friethuis De Dageraad
GSM Today
Romy en Piet
Interieurbouw van Dalsen bv
Marco van der Waal Schilderwerken
Van Baars Timmerwerken
Paloma Events
JH Websign
Garagebedrijf Weber

Werkgroep Graafsewijk Noord dankt alle sponsors, 
vrijwilligers en bezoekers voor deze grandioze dag. 
De opbrengst komt geheel ten goede aan het vrij-
willig jeugd- en jongerenwerk in de 
Graafsewijk Noord. l

Programmaboekje 
2012/2013

Het nieuwe programma met alle activiteiten 
voor het seizoen 2012 – 2013 ligt voor u klaar 
in Burthuis Graafsewijk Noord, Lucas van Leij-
denstraat 27 te ’s-Hertogenbosch.

Meer Bewegen Voor Ouderen:

Buurthuis Graafsewijk Noord
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 op-
nemen met het servicepunt Sport en Bewegen 
073: 615 97 77 l

Wijkcentrum de Stolp wil zich inzetten voor de bewoners in de wijk en is daardoor 
geïnteresseerd in de behoeften en interesses van de bewoners van de Aawijk-zuid.

Deze behoeften kunnen liggen op het gebied van activiteiten zoals; bloemschikken, zelf kaarten 
maken, opfriscursus verkeerskennis en testrit rijvaardigheid 

( gegeven door een erkende rijinstructeur), Bosschologie of computercursussen.
De Stolp heeft een ontmoetingsfunctie in de wijk en kan daardoor ook een rol spelen voor mensen 

die hun sociale netwerk willen verruimen.
Zou u het leuk vinden een activiteit te ondernemen, of heeft u ideeën die u verwezenlijkt zou willen 

zien? Laat het ons weten en wij proberen zo goed mogelijk op uw behoeften aan te sluiten.

U kunt contact op nemen met Angelique Fasol 06-23977707 of met Gerard Fasol 06-53719482 l

ABC Leer Ermee verzorgt 
gratis taallessen 

Voor alle inwoners van 
‘s-Hertogenbosch

Voor wie?
Voor alle inwoners (autochtonen en allochto-
nen) die in `s-Hertogenbosch wonen en hulp 
nodig hebben bij de Nederlandse taal.

Wanneer en waar?
Voor vrouwen en mannen:
l Zondagmorgen van 10.30 tot 12.00 in de 
bibliotheek / StadsBIEB Centrum, 
Hinthamerstraat 72, 5211 MR
l Donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in 
de BBS Hambaken, Het Wielsem 1, 5231 BV
l Vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.45 uur in het 
Computerhuis, Gestelseweg 2c, 5216 VA
Speciaal voor vrouwen:
l Dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.00 in de 
Arraham Moskee, Vogelstraat 24, 5212 VL
l Vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.00 in de BBS 
Aan de Aa, Acaciasingel 77, 5213 VC

Wat wordt er aangeboden?
l Op alle niveaus Nederlands: spreken, lezen, 
spellen en grammatica
l We bieden maatwerk.

Zijn er verplichtingen? Nee
Tijdens schoolvakanties is er meestal geen les!
Voor informatie: Willeke van Heumen 
Marjohn van de Ven 073 6449889 073 6147162
Eerste morgendreef 7, 5233 NC `s-Hertogen-
bosch Samen Nederlands l



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

Dubbel Oogstfeest in Oost ! En waar geoogst 
wordt moet ook geplant worden....

Stichting Transfarmers 
heeft dit jaar twee 

oogstfeesten te vieren 
in de wijk Oost.

Buurttuin de Graafsehof aan het mgr. van Roos-
malenplein laat u zaterdag 20 Oktober proeven 
van alles wat er in de tuin groeit. Bij de tuintjes 
club van kinderen van de BBS aan de Aa is er bij 
het verschijnen van de krant al een oogstfeest 
geweest waar iedereen  het groene schoolplein 
kon bekijken en proeven.
Afgelopen jaar is Stichting Transfarmers opgericht 
door de groep mensen die 3 jaar geleden is ge-
start met buurttuin de Graafsehof. Transfarmers 
heeft afgelopen jaar diverse projecten opgezet en 
ondersteund met als doel de stad samen met haar 
bewoners groen en eetbaar te maken. Zaterdag 20 
Oktober nodigen de tuinders van de Graafsehof 
iedereen uit de wijk uit om gezamenlijk te komen 
eten en zo het jaar af te sluiten. Van 14:00-17:00 
zal er in de Graafsehof gekookt worden. De kinde-
ren die een eigen tuintje hebben in de Graafsehof 
zullen een aantal gerechtjes bereiden met groen-
tes die uit hun tuintje komen. Ook u bent van 
harte uitgenodigd om in de Graafsehof mee te 
komen koken.Er zullen kook faciliteiten aanwezig 
zijn zodat we met een flink aantal mensen aan de 
slag kunnen en zo gezamenlijk een diner kunnen 
bereiden.Van 18:00- 20:00 zal er gegeten worden. 
Het is handig als wij weten voor hoeveel mensen 
wij gaan koken. U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar info@transfarmers.nl zet in 
het onderwerp oogstfeest Graafsehof, deelname 
aan het eten kost 2 euro
Meld u zich ook via dit e-mail adres aan als u wilt 
komen koken, u mag gratis mee eten. l

De eetbare tuin 
nabij Oosterhoeve

Het gaat met kleine stapjes, maar langzaam 
maar zeker beginnen ideeën over hoe je van een 
mooie lap grond een eetbare tuin kunt maken, 
vorm te krijgen. De initiatiefnemers hebben geen 
traditionele volkstuin voor ogen maar zij willen 
experimenteren met de permacultuurprincipes. In 
het heel kort gezegd is het doel van permacultuur 
samenwerking tussen de mens en haar omliggende 
natuur, gericht op een lange termijn overleving van 
beide. Met permacultuur kun je een lekkere eetbare 
tuin ontwerpen die niet alleen mooi, maar ook nut-
tig is. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokaal 
en zelf geteeld materiaal dus geen genetische ma-
nipulatie. Er is geen kant-en klaarconcept voor zo’n 
tuin en er kan dus naar hartelust geëxperimenteerd 
worden. En dat gebeurt dus ook daar in die tuin 
bij Oosterhoeve. Het groepje dat actief is bestaat 
momenteel uit 3 vaste mensen. Zij willen graag de 
ervaringen tot nu toe en de kennis die aanwezig is 
delen met iedereen die geïnteresseerd is. Zij hopen 
te bereiken dat meer mensen bewust worden van 
hoe de dingen groeien, wat men precies eet en hoe 
het een en ander in verhouding staat tot elkaar. 
De tuin bevindt zich, volgens hen, in de startfase. 
Het afgelopen seizoen is veel kennis vergaard 
over de plek, wat er van oorsprong groeit en wat 
er toegevoegd kan worden. In het najaar gaan ze 
op grond hiervan enkele voorbereidingen treffen 
voor het volgend voorjaar en opgedane ervaringen 
toepassen. 
Het project is inmiddels ook aangemeld bij de 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 
Deze maatschappij is op zoek naar initiatieven 
met als thema ‘Het nieuwe voedsel als basis voor 
duurzaamheid’. De tien meest aansprekende en 
vernieuwende initiatieven presenteren hun ideeën 
tijdens een inspirerende bijeenkomst, het Diner 
Pensant. De jury selecteert tijdens deze bijeen-
komst twee initiatieven. De prijswinnaars krijgen 
ieder begeleiding bij het opzetten en/of uitvoeren 
van hun project.
Wijkbewoners die geïnteresseerd zijn in deze vorm 
van tuinieren zijn van harte welkom zich aan te 
sluiten. Wilt u meer weten over deze buurttuin 
of wilt u een rondleiding dan kunt u bellen met 
nummer 06 18359643 of een e-mail sturen naar 
denbosch@transitiontowns.nl l

De tuintjesclub van de 
BBS aan de Aa 

Als u nu gaat kijken naar het schoolplein van basisschool het 
Rondeel, onderdeel van BBS aan de Aa zult u zien dat er van alles 
groeit en bloeit.

Een enthousiaste groep kinderen vanaf groep 5 heeft afgelopen jaar 
ervoor gezorgd dat er nu op het schoolplein van alles te proeven, 
ontdekken, ruiken, spelen, oogsten en te zaaien is. Samen met 
Mies, Hannah en Sophie van Stichting Transfarmers hebben zij 
elke donderdag middag heel hard gewerkt. Nu zijn er 6 verrijdbare 
moestuinbakken, de natuurspeelplaats is opgeknapt, er is een 
insectenbak, een geurbak en een verfplanten bak samen met de 
kinderen aangelegd. 
Voor het komende jaar is de tuin-
tjesclub opzoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die deze tuintjes met de 
kinderen willen onderhouden. Tijdens 
de afsluiting van dit jaar zullen de 
kinderen uitleg geven over de tuin-
tjes en zal er een tuintjes handboek 
overhandigd worden.

Vrijwilliger worden? E-mail naar 
info@transfarmers.nl met als 
onderwerp bbs aan de Aa l

Zondag 28 oktober Vruchtbomen planten bij De Vliert 

Vlakbij stadion De Vliert ontstaat een nieuw stukje natuur. Buurtbewoners leg-
gen er samen met andere Bosschenaren een zogenaamde ‘pluktuin’ aan. Een 
lapje grond waar je kunt genieten van de bloesem in de lente en van de oogst in 
de zomer en de herfst. Als alles meezit worden op zondagmiddag 28 oktober de 
eerste boompjes geplant.
De ‘pluktuin’ aan de voet van de trappen bij De Vliert is een van de eerste acties 
om de hele omgeving rond het stadion nieuw leven in te blazen. Met sport, 
spel, recreatie, stadslandbouw en mogelijkheden tot ontmoeting. De Wijkkrant 
blijft u op de hoogte houden van de plannen rond De Vliert. Kijk intussen voor 
meer informatie op www.hinthamerpark.nl (‘buurtbelangen’) of op http://www.
bai-s-hertogenbosch.nl/TRAP_Vliert_Alg_2011.html. Wilt u meedoen? Vul dan 
op de laatste site het contactformulier in. l

N a t u u r p a g i n a


