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En verder:

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

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

Wijkkrant Oost
‘Verbinding tot stand brengen;  

alleen kom je er niet’.

Oproep!
Bent u geinspireerd dor het bovenstaande 
interview? De redactie van deze wijkkrant 
zoekt versterking. Wat zouden we geholpen 
zijn met iemand die het leuk vindt om vijf 
keer per jaar de krant in elkaar te zetten, 
kopij mee te lezen, op zoek te gaan naar 
nieuwtjes…

Stuur een mailtje naar de wijkkrant: 
wijkkrantoost@gmail.com 
We horen graag van u! l

De eerste vraag aan Marcel van Houtum, all-
round vrijwilliger en organisator en bestuurslid 
van de Wijkkrant- Oost was: ‘ben je eigenlijk 
ooit eerder geïnterviewd voor de wijkkrant?’ 
‘Nou.. nee!’, was het antwoord. Dat is eigenlijk 
best gek, Marcel is zo’n bekend gezicht in Oost 
vanuit de Wijkgroep Graafsewijk Noord, als be-
heerder buurthuis Graafsewijk Noord en natuur-
lijk als bestuurslid van de Wijkkrant Oost. 

Dit interview start met goed en slecht nieuws. 
Het slechte nieuws is: Marcel stopt na 14 jaar bij 
de Wijkkrant Oost, het goede nieuws is dat hij zijn 
andere activiteiten wel zeker blijft voortzetten, 
gelukkig! 
In dit interview staan we daarom stil bij deze 
vrijwilliger en passie mens en wat hij voor de 
Wijkkrant heeft betekend en vice versa. Hopelijk 
raakt u geïnspireerd?

‘Ik startte bij de wijkkrant dik 10 jaar geleden, 
vanaf het begin ben ik erbij. Ik zat in de redactie 
en iedereen uit de redactie verzamelde nieuws 
uit ‘zijn wijk’ en ik dus voor vanuit de Graafsewijk 
Noord. Zo brachten we elkaar en de mensen in 
de Wijk Oost op de hoogte wat er leeft en speelt 
in de hele wijk. En dat doen we trouwens nòg. 
Iedereen uit de wijk Oost, zowel de inwoners als 
de instellingen leveren kopij aan. 
Daarom is het ook echt een krant voor en door 
Oost. Deze krant  heeft zijn eigen nieuws dat voor 
de wijkbewoners niet altijd in een ander blad 
terug te lezen is. En, heel belangrijk, het gebeurt 
bijna allemaal op vrijwillige basis. 
Mede daarom vind ik dit nog steeds een hele 
bijzondere krant’. 

De wijkkrant Oost heeft een behoorlijke ont-
wikkeling doorgemaakt. Eerst leek het alsof de 
Wijkkrant om financiële redenen moest stoppen 
maar in 2000 is er een doorstart gemaakt. “De 
krant is zich blijven ontwikkelen. We kregen een 
vormgeefster, er kwamen kleurenpagina’s en de 
lay-out verbeterde. We gingen van 4 naar 6 naar 8 
pagina’s! Steeds in kleine stapjes. Een ding veran-
derde niet; de inhoud van de krant bleef voor en 
door de mensen uit Oost. Ik vind het nog steeds 

prachtig als we bijvoorbeeld van de vrijwilligers-
bank horen dat ze dankzij de krant, weer 3 nieuwe 
vrijwilligers hebben. Of als we een tientje gestort 
krijgen met de tekst ”ga zo door!”. Want dat is 
ook nodig, sponsoren die de wijkkrant een warm 
hart toedragen. Gelukkig hebben we dat door 
ondernemers uit Oost en de BIG gelden.’
14 jaar betrokkenheid bij de Wijkkrant, een hele 
tijd! Hoe houd je dat vol? ‘Ik heb er een enorme 
lol in om mensen met elkaar in contact te bren-
gen. Ieder doet wat hij kan en met elkaar wordt 
het een geheel. Dat vind ik mooi, dat iedereen 
aangesproken wordt op zijn kwaliteiten. En de ene 
hand helpt de ander,  zo is het ook.  Door de krant 
krijg je contacten en kun je mensen aan elkaar 
verbinden die weer wat voor elkaar en de wijk 
kunnen doen. Want regelmatig vloeit er het een 
uit het ander voort, juist omdat mensen elkaar 
leren kennen’. 

Mensen verbinden, waardering voor inzet en 
kwaliteiten, dat is typisch Marcel. “Oh ja, zo vind 
ik de interviews met mensen uit de wijk erg mooi, 
dat je het bijzondere van de mensen kan laten 
zien. Maar dat zie je eigenlijk al hoe de mensen 
de kopij aanleveren, zo mooi dat iedereen dat op 
zijn eigen manier doet’. 
De wijkkrant Oost is mede door Marcel opgebouwd 
en zo is de krant te herkennen. “Het moet een 
gòede krant zijn, dat is het nu en dat moet ook 
zo blijven. Dat vonden Mieke Verberne, Ingrid 
Nijskens en ik vanaf het begin af aan, en daar zijn 
we altijd helemaal voor gegaan.’ 

Wat wenst Marcel de wijkkrant nog toe? ‘Eh, ten 
eerste nieuwe enthousiaste redactieleden, men-
sen die wat tijd extra hebben, leuk vinden om in 
Oost bezig te zijn. En natuurlijk dat de krant nog 
minstens 10 jaar bestaat! In zowel een papieren 
en digitale versie. Want dat is belangrijk, zodat 
iedereen het kan lezen. En natuurlijk hoop ik dat 
de krant over 80 jaar nog in de archieven van Den 
Bosch terug te vinden is, misschien wel als beste 
wijkkrant Ooit’. l

Ook dit jaar heeft Buurten in beweging  weer een oproep gedaan 
aan organisaties, groepen, clubs en individuelen die actief zijn 
op gebied van cultuur, sport, zorg, muziek, natuur enz. om zich 
op zondag 9 juni bij de Oosterplas te komen presenteren. 

Op deze dag van de Oosterplas hoopt Buurten in Beweging dat er 
voor elk wat wils te doen of te zien is voor iedereen van jong tot 
oud. Op dit moment is al bekend dat verschillende organisaties, 
geheel vrijblijvend, mee zullen gaan doen. Verpleeghuis Oosterhof 
biedt een zeer gevarieerd programma aan, de zeilclub houdt een 
open dag, u bent van harte welkom bij kinder- en zorgboerderij 
de Oosterhoeve,  de eetbare tuin op het terrein van Oosterhoeve 
nodigt u uit, de GGD zal zich laten zien en er worden sportacti-
viteiten voor jongeren georganiseerd door ’s- Port. Wladimirov 
organiseert outdooractiviteiten, en vanuit de Muzerije wordt 
meegedacht over muzikale bijdragen.  Divers, de wijkwerkplaats, 
de scoutingclub, modelbotenbouw Titanic, duikclub JOV de Flip-
per zijn zich aan het oriënteren op mogelijke deelname. Als u als 
groep of als eenling iets wilt organiseren op de 9e juni meld u dan 
aan bij buurteninbeweging@hotmail.com of op telefoonnummer 
06 36533432

In de volgende wijkkrant kunt u meer lezen over deze dag. Buurten 
in beweging hoopt dat veel wijkbewoners die dag de weg naar de 
Oosterplas weten te vinden. l

Spot op ...
Marcel van Houtum

9 juni dag van de Oosterplas

6

Passie van Eric van der Schans
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Vacaturebank

l Planten van fruitboom in de Maassingel door buurtbewoners Wim en Jan.

Fruitbomen in de wijk Oost

Terwijl op het moment van schrijven de sneeuw 
als een onaangename verrassing de laatste 
stuiptrekkingen van de winter laat zien, bericht 
ik u dat op de Oosterhoeve de lammetjes al-
lemaal in de meimaand verwacht worden. 
Maar ook eerder al is er van alles te doen op de 
Oosterhoeve.

Zo is er op 1 april, tweede paasdag, (misschien 
al voorbij ten tijde van het verschijnen van deze 
krant, maar schrijft u het dan alvast op voor het 
volgend jaar), onze inmiddels traditionele activi-
teit tegen kleine vergoeding “paaseieren zoeken”, 
voor alle kinderen uit de buurt Met veel dank aan 
de buurtsupermarkten die de paashaas ieder jaar 
weer flink helpen.
Op 12 april zal onze tweede spelletjesavond 
plaatsvinden, voor iedereen die het leuk vindt om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Ook als je niet van 
spelletjes houdt, maar wel van een praatje, ben 
je van harte welkom. De deur is open van 19.00 
tot 23.00 uur, koffie en thee gratis, frisdrank een 
euro. Er wordt geen alcohol geschonken, en de 
doelgroep is vanaf 30 jaar. De derde ontmoetings-
dag is gepland op 7 juni. 

Dan is er op zaterdag 20 april de “Dag van de 
Kinderboerderijen”, met allerlei leuke activitei-
ten zoals een (niet-echte) koe melken, schapen 
scheren, wol bewerken, chips bakken en nog veel 
meer, tussen 12 en 4 uur. Gratis entree.
Op zondag 9 juni doen wij weer met de dag van de 
Oosterplas met verschillende oude ambachten en 
allerlei lekkers te koop.
Naast deze georganiseerde activiteiten zijn wij 
iedere dag open om u onze dieren te laten zien, 
het kabouterbos, het speeltuintje, de vlindertuin, 
en u een lekker kopje koffie of thee aan te bieden
(1 euro, waar maak je dat nog mee tegenwoor-
dig!), eventueel met een koek of een ijsje. 
Misschien vindt u zelfs nog een leuk kadootje 
tussen de dingen die wij verkopen in de vitrine 
(bijvoorbeeld een armbandje, een boekje, een fles 
biologisch appelsap of een douche-flaconnetje).
De openingstijden zijn, voor zover het aantal 
vrijwilligers het toelaat: 
maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 4 uur, 
donderdag meestal tot half 3
vrijdag tot 12 uur (maar vaak toch ook nog ’s 
middags)
Op zaterdag zijn de openingstijden verschillend, 

maar op zondag in ieder geval van 12 tot 2 maar 
meestal zelfs tot 4 uur.
Bent u op zoek naar gezellig vrijwilligerswerk dan 
zijn wij wellicht de ideale plek voor u, u kunt bij 
ons al terecht als u 2 uren per maand beschikbaar 
bent. Ook mensen die een beschermde werkplek 
zoeken, met inbreng van PGB, zijn op de Ooster-
hoeve aan het juiste adres. Al 11 jaren bieden wij 
dagbesteding aan mensen met een (kortdurende 
of permanente) beperking. Komt u gerust eens 
vrijblijvend kijken.
Dan willen we u nog wijzen op de mogelijkheid om 
bij ons uw feestje te vieren. Voor gezelschappen 
tot ongeveer 40 personen kost u dat 25 euro  per 
uur. U kunt dan gebruik maken van het Koffiehuis 
inclusief alle apparaten en servieswerk en ook 
van de rest van het terrein. Ook de Witte stal, 
het speelse gebouwtje achter op het terrein, met 
aangrenzend het picknickplein, behoort tot de 
faciliteiten die u kunt gebruiken bij huur.

Graag tot ziens op de Oosterhoeve, op de hoek van 
de IJsselsingel en de Dommelstraat in Den Bosch 
Oost, tel. 0623910121 of www.stichting-oosterhoe-
ve.nl. l

Enige tijd geleden is in Den Bosch het begrip 
stadsmoestuinen geïntroduceerd. Stadsmoestui-
nen zijn buurttuinen die worden aangelegd op 
braakliggende terreinen en openbare groenstro-
ken. De tuinen worden aangelegd en beheerd 
door de buurtbewoners zelf. In Den Bosch Oost 
zijn er inmiddels een aantal initiatieven op dat 
gebied gestart.
 
Een overzichtje:  
De Graafse Hof is een initiatief van bewoners van 
de Patio. Deze buurttuin ligt achter het winkel-
centrum Van Roosmalenplein. 

Onder de noemer ‘Eetbaar Park’ zijn bewoners op 
het terrein van de Oosterhoeve begonnen met een 
tuin.  

Op het terrein nabij de Vliert werd in het najaar 
als start voor een buurttuin een feestelijke plant-
dag georganiseerd waaraan tientallen bewoners 
meededen. 

En In de Maassingel is een groepje bewoners on-
der de naam Smulstraat bezig om 2 groenstroken 
‘fruitig en fleurig’ aan te kleden. 

De gemeente staat positief tegenover deze ont-
wikkelingen en ondersteunt deze projecten waar 
nodig. De bewoners zelf blijven verantwoordelijk 
voor de uitvoering en het beheer.

In de maand maart zijn op alle 4 de plekken in de 
wijk diverse fruitbomen geplant. Deze zijn tegen 
een aantrekkelijke prijs overgenomen van een 
tuinder die met zijn bomenkwekerij stopte.

Hopelijk wordt het een mooi voorjaar waar de 
nieuwe bomen met hun bloesems in de wijk Oost 
zullen pronken. l 

Humanitas DMH in Den Bosch heeft op 15 en 16 
maart meegedaan met NL Doet! op 2 locaties. 
Het Homerunhuis aan de Waalstraat en de 
Woonlocatie aan de Javastraat zijn dit jaar weer 
actief geweest. De organisatie heeft erg veel 
hulp gehad van een grote groep vrijwilligers. 

Het Homerunhuis heeft op vrijdag 12 vrijwilligers 
mogen verwelkomen van Enexis en 3 vrijwilligers 
van het Pierson College. Samen hebben zij bijna 
het hele huis geschilderd. Op zaterdag kreeg het 
Homerunhuis hulp van een familie van 6 per-
sonen. De woonlocatie heeft op zaterdag hulp 
gehad bij het opknappen van de woonkamer van 
de Rabobank.

Om dit allemaal mogelijk te maken wil Humanitas 
DMH van harte alle sponsoren bedanken; volledig 
verzorgde lunch door de Makro, verfmaterialen 
van Ruiterman en SPS, lunch van de C1000 aan 
het Rivierenplein en verfspullen van de Miko.
Deze klussen zouden niet mogelijk zijn zonder 
inzet van vele vrijwilligers. 

Heeft u een uurtje over en wilt u meer weten over 
het vrijwilligerswerk bij Humanitas DMH, dan kunt 

u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator 
van Humanitas DMH regio Den Bosch, Milou de 
Vocht 06-10248101. Zij helpt u graag verder. 

Humanitas DMH is een landelijke organisatie die 
bijdraagt aan een goed leven voor mensen met 

een beperking en aan een samenleving waarin een 
plek is voor iedereen en iedereen waardevol is. l 

Het buurtoudercomité is op zoek naar mensen 
die mee op straat willen surveilleren en mee 
willen denken over activiteiten.
Voor reactie: buurtoudersoost@hotmail.nl of 
bellen naar 06 42 54 64 27

Op 9 juni wordt weer de dag van de Oosterplas 
georganiseerd. Wilt u meehelpen met de 
organisatie, een activiteit voor uw rekening ne-
men of hand-en spandiensten verrichten, of heeft 
u nog goede ideeën voor dit evenement dan kunt 
u contact opnemen via email  
buurteninbeweging@hotmail.com of op 
telefoonnummer 06 36533432

Wijkkrant Oost is op zoek naar wijkbewoners 
die mee willen helpen de krant 5 keer per jaar 
uit te brengen. Zie ook elders in de krant. Bent u 
iemand of kent u iemand die belangstelling heeft 
laat dat weten via wijkkrantoost@gmail.com 

Humanitas DMH
Humanitas wil bijdragen aan een goed leven voor 
mensen met een beperking. In de wijk Oost zijn 
diverse woonprojecten voor deze mensen. Daar 
kunnen ze altijd vrijwilligers gebruiken. Wilt u 
hier meer van weten dan kunt u contact opnemen 
met Milou de Vocht, vrijwilligerscoördinator van 
Humanitas DMH regio Den Bosch telefoon 06 
10248101 l

Kinder- en zorgboerderij Oosterhoeve

Humanitas DMH deed mee aan NL Doet!
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Advertentie

Op vrijdagmiddag 22 februari was de première 
van het korte filmportrettenproject Stille Helden 
tijdens de start van de wijkaanpak in de Linge-
straat.
Er zijn door regisseur Carine Hermens en came-
raman Bert Geeraets drie korte portretten van 
wijkbewoners uit Linge-, Demer- en Runstraat 
gemaakt. Na de première zijn de portretten ge-
projecteerd in het raam van de Demerstraat. Uit 
de première en projectie blijkt dat vele buurtbe-
woners trots zijn op deze stille helden.

Het doel van het project Stille Helden is dat 
door de buitenprojectie van de filmportretten de 
wijkbewoners elkaar beter leren kennen en weten 
waar ze trots op zijn. Heb je de projectie gemist? 
Kijk op www.stille-helden.nl 

Het ontstaan van het project
Je woont in een wijk en kent daar de mensen 
uit je directe omgeving maar ‘om de hoek’ vaak 
al niet meer. Je ziet altijd wel dat ene vrouwtje 
lopen die alles netjes veegt maar je weet eigenlijk 
niet wat er in haar omgaat. Dit was een van de 
uitgangspunten om wijkbewoners te gaan vragen 
waar ze trots op zijn om zo een positief beeld naar 
buiten te brengen. 

De uitvoering van Stille Helden
De gemeente ’s-Hertogenbosch en Brabant Wonen 
hebben geld beschikbaar gesteld voor dit project. 
In samenwerking met het buurtcomité Lingestraat 
zijn er een aantal bewoners benaderd en nu zijn 
er drie portretten gefilmd. Een van Hans, een pro-
motor van Nederlandstalige muziek en die nooit 
te beroerd is om iemand te helpen. De tweede 
van Piet, een pionier om het ‘Lingeplein’ rustig 
te krijgen. En de derde is van Chaimae, een trots 
knutseltalent! Alle drie hebben zij een visie op 
hun wijk wat er veranderd zou kunnen worden.

Bekijk de portretten op:  www.stille-helden.nl l l Buurtgenoten maken een praatje over de aankomende renovatie tijdens de opnames van Stille Helden

De gang van het recept 
deel 2

Door Joost van Roosmalen, 
apotheker - Kring-apotheek Cleij

In de laatste editie van de Wijk-
krant heb ik beschreven wat er 
met uw recept gebeurt zodra 
dit de apotheek bereikt. In ons 
computersysteem worden alle 
gegevens ingevoerd waarmee wij de medica-
tiebewaking voor u uitvoeren. In de apotheek 
wordt er dus altijd voor gezorgd dat bij ieder 
geneesmiddel wordt gecontroleerd of het bij 
uw bestaande medicatie gebruikt mag worden. 
Maar wat gebeurt er nadat alle gegevens zijn 
ingevoerd?

Nadat alle eventuele waarschuwingen en op-
merkingen verwerkt zijn, worden door de com-
puter etiketten gemaakt. Voordat het genees-
middel uit de voorraad wordt gehaald (of wordt 
gemaakt), wordt allereerst gecontroleerd of de 
gegevens op het recept overeenkomen met de 
gegevens op de etiketten. Als dat het geval is, 
wordt er een etiket op de verpakking van uw 
geneesmiddel geplakt. Het andere etiket komt 
ter controle op het recept.
In sommige situaties moet het geneesmiddel 
speciaal voor u besteld worden of moet het 
geneesmiddel zelf gemaakt worden omdat er 
geen kant-en-klaar product van bestaat. Ook 
kan het zijn dat uw geneesmiddel klaargemaakt 
dient te worden voor gebruik, zoals bijvoor-
beeld antibioticum drankjes voor kinderen.

Nadat de geneesmiddelen geëtiketteerd zijn, 
worden eventuele stickers bijgeplakt en schrif-
telijke informatie bijgevoegd, zoals een bijslui-
ter. Als u het geneesmiddel voor de eerste keer 
krijgt, zult u vaak meerdere informatiebrieven 
meekrijgen. 

Uit ervaring is bekend dat goede informatie het 
juiste gebruik van geneesmiddelen bevordert 
en onzekerheden bij de gebruiker wegneemt.
Een andere medewerker controleert vervolgens 
of de gegevens op het recept overeenkomen 
met de gegevens die op het etiket staan en of 
het juiste geneesmiddel gepakt is.

Tot slot wordt uw geneesmiddel aan u gege-
ven met een mondelinge toelichting als u het 
geneesmiddel voor een eerste keer krijgt of als 
er speciale gebruiksaanwijzingen nodig zijn. 
Dan wordt uitgelegd hoe u de geneesmiddelen 
het beste kan gebruiken. U kunt dan altijd nog 
extra informatie vragen over het middel of over 
uw ziektebeeld. Ook kunt u altijd hiervoor een 
afspraak maken met uw apotheker.
Als u een geneesmiddel voor een tweede keer 
krijgt,  bespreken we graag met u hoe het ge-
neesmiddel bevalt. Heeft u bijwerkingen? Lukt 
het om het geneesmiddel op de juiste manier 
in te nemen?

Ieder recept wordt tot slot handmatig gecon-
troleerd door uw apotheker. Deze controle ge-
beurt meerdere keren op een dag. Omdat van 
ieder geneesmiddel het unieke nummer op het 
recept geprint wordt, is het voor de apotheker 
mogelijk te controleren of daadwerkelijk het 
juiste middel meegegeven is. Dan wordt ook 
bekeken of alle eventuele bijzonderheden aan 
de patiënt gemeld zijn en of er tijdens de me-
dicatiebewaking niet per ongeluk iets vergeten 
is. Elk recept wordt gescand en vervolgens in 
een archief bewaard voor de duur van minimaal 
15 jaar. Als u of uw behandelend arts later 
nog eens vragen heeft over een al afgeleverd 
geneesmiddel, dan kan de apotheek altijd het 
originele recept voor u bekijken.

Joost van Roosmalen, apotheker
Kring-apotheek Cleij l

Moeheid
Door Gerrit van Roekel, huisarts Samen Beter 

Moeheid is een vreemd verschijnsel. Als mensen 
die klacht hebben is het is soms heel duidelijk 
maar vaak ook bijna ongrijpbaar wat de betref-
fende persoon er mee bedoelt. Iedereen begrijpt 
dat als je een hele dag lichamelijke of geeste-
lijke arbeid hebt verricht je je moe kunt voelen. 

Ik ervaar dat als ik het in de praktijk druk heb ge-
had, dan ben ik blij als het 17.00 uur is en ik mijn 
werk kan afronden. Als mensen op mijn spreekuur 
komen met de klacht: “dokter ik ben zo moe”, 
vraag ik wat ze daar nou precies mee bedoelen. 
Vaak valt het niet mee om dat nader te beschrij-
ven. Mensen geven dan vaak aan dat moeheid 
voor hen betekent dat ze grote moeite (hier zit 
het woord moe ook al in!) hebben om nog taken 
of werk uit te voeren en dat er behoefte bestaat 
aan rust om weer op verhaal te komen. Er zijn ook 
mensen die op het spreekuur komen omdat ze na 
een goede nachtrust  toch moe wakker worden en 
tegen de dag opzien. Voor artsen is moeheid een 
zgn. ‘vage klacht’. Het kan met van alles te maken 
hebben, maar meestal (god zijdank) valt het al-
lemaal wel mee en verdwijnt moeheid vanzelf. 
Patiënten die ons spreekuur bezoeken en melden 
dat ze enkele dagen moe zijn, proberen we gerust 
te stellen en adviseren we om terug te komen als 
die moeheid enkele weken aanhoudt. Veel mensen 
die moe zijn weten vaak wel waar het van komt 
en zij zullen dan ook niet zo snel naar de huisarts 
gaan. Maar er komen ook mensen die regelmatig 
met deze klacht op het spreekuur komen. Zij zijn 
dan vooral ongerust dat die moeheid met nare 
ziekten zoals chronische ontstekingen, kanker 
e.d. te maken heeft. Daar wordt dan veel over ge-
piekerd en daar word je natuurlijk ook weer moe 
van en zo beland je in een vicieuze cirkel. Aan ons 
de taak om patiënten dan gerust te stellen. 
Ik maak vaak onderscheid tussen moeheid die 
door het doen van activiteiten zoals fietsen, 
wandelen, hardlopen  etc. is ontstaan of moeheid 
die mensen voelen ondanks dat ze een goede 
nachtrust hebben gehad. Dat soort moeheid heeft 
vaker met de mentale gesteldheid van de patiënt 
te maken. Moeheid kàn een voorbode van een 
depressie zijn. Moeheid die zich bij lichamelijke 
ziekten openbaart gaat vaak samen met andere 
verschijnselen en dat zijn dan voor de huisarts 
aanknopingspunten om op een bepaald terrein 
verder te zoeken.  

Het vraagt voor de huisarts wel om gespreks-
technische vaardigheden om te achterhalen wat 
mensen precies bedoelen wanneer ze zeggen 
moe te zijn en om te ontdekken wat de mogelijke 
oorzaken zijn. Het komt ook vaak voor dat er geen 
verklaring voor de moeheid wordt gevonden.  Pa-
tiënten die langdurig en ernstig moe zijn, kunnen 
lijden aan het zgn.  chronische vermoeidheidssyn-
droom. Ondanks al het wetenschappelijk onder-
zoek hebben de artsen hiervoor geen eenduidige 
verklaring kunnen vinden. Deze patiënten worden  
uitgebreid lichamelijk en geestelijk onderzocht 
maar toch worden er vaak geen aanknopingspun-
ten gevonden. Aan deze mensen wordt geleerd 
hoe ze met deze beperking om kunnen gaan en 
ze worden gestimuleerd dingen te doen die nèt 

lukken. In de hoop dat ze geleidelijk aan weer op 
een oud niveau van activiteiten kunnen komen. 
Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Deze patiënten 
zoeken dan ook regelmatig hun heil in het alter-
natieve gezondheidscircuit. 

Een ander interessant aspect is de seizoensinvloed 
op onze vitaliteit. We kennen allemaal het begrip  
“voorjaarsmoeheid”  of “stemmingswisseling’  in 
het najaar. Die gaan ook gepaard met vermoeid-
heid. Hier is veel onderzoek naar verricht en het 
blijkt dat in sommige landen voorjaarsmoeheid 
vaker voorkomt dan in andere landen. Voorbeeld 
daarvan is Scandinavië. Daar kom je vaak mensen 
tegen met stemmingswisselingen (en m.n. de 
dalende stemming) in de herfst en de vroege win-
ter. Als verklaring wordt het tekort aan daglicht 
gegeven. Maar dat is dan weer moeilijk te rijmen 
met de voorjaarsmoeheid. Waar het eigenlijk op 
neerkomt: ‘We weten het gewoon niet’.

Tips om met moeheid om te gaan:
l blijf actief, hoe meer je er aan toegeeft hoe 
vermoeider je wordt (dit geldt vooral voor de 
mentale moeheid)
l zorg voor een goede nachtrust
l probeer te achterhalen waar je moe van 
wordt, praat er met familie, vrienden, collega’s 
over. 
l aanvullende voedingssupplementen (zoals 
vitamines, tonica) hebben geen zin. 

Wanneer naar de dokter:
Als moeheid gepaard gaat met hoesten, afvallen 
of pijn. Als moeheid langer duurt dan een maand 
en u er geen verklaring voor kunt vinden. l

Korte filmportretten van Stille Helden uit de Aawijk Zuid



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

Dit jaar wordt er extra veel aandacht besteed 
aan het voorlezen op scholen.
Op basisschool Het Rondeel weten we natuurlijk 
allang dat voorlezen erg belangrijk is en wordt 
er dan ook altijd veel aandacht aan geschonken.

Zo hebben wij natuurlijk een prachtige School-
bieb in ons gebouw en wordt er in de klassen 
veel voorgelezen door juffen en  kinderen. Iedere 
week wordt er ook nog eens door oma’s, moeders 
en biebvrijwilligers voorgelezen. Ook tijdens  de 
kinderboekenweek zijn wij altijd actief; we doen 
dan  mee met een project, helpen  mee om het 
voorleesrecord te verbeteren en  organiseren een 
kinderboekenruilbeurs. Tijdens de Nationale Voor-
leesdagen wordt er in alle klassen volop voorgele-
zen. Dit jaar heeft  Jeroen Weyers  (o.a. wethou-
der van cultuur) de voorleesdagen geopend door 
voor te lezen aan peuters en kleuters. Nieuw is de 
Voorleeswedstrijd die we in januari in de boven-
bouw hebben georganiseerd. 
Rinske Tuinstra, de leesconsulente van onze bieb, 

heeft in de groepen 6 t/m 8 een workshop gege-
ven over voorlezen. Daarna werd er hard geoefend 
en werd er een klassenwinnaar gekozen.
Deze klassenwinnaars hebben in de finale voorge-
lezen en daar werd  de voorleeskampioen van Het 
Rondeel uit gekozen door een vakkundige jury. 
Het is Aymane Ziti uit groep 8 geworden. 

Ook nieuw is het voorlezen op woensdagmiddag in 
de schoolbieb. Iedere woensdagmiddag wordt er 
door een andere vrijwilliger voorgelezen. 
Iedereen is welkom om daar lekker te komen 
luisteren naar een verhaal!
Wij wensen iedereen veel voorleesplezier toe dit 
jaar! l

Op 4 februari was het dan zover. Wethouder 
Ruud Schouten kwam op bezoek bij de Kruimel. 
Hij was uitgenodigd door de Stichting Vrienden 
van de Kruimel omdat hij de opvolger van Bart 
Eigeman is. In de voorafgaande jaren heeft 
de Kruimel veel steun en waardering van Bart 
gehad. En we willen met Ruud ook zo’n relatie 
opbouwen. Aan het gesprek namen de directeur 
van Kanteel, manager van Divers en het team 
van de Kruimel deel.

De aankomst van Ruud was erg leuk Er was een 
collage met ballonnen buiten opgehangen met 
‘Welkom Ruud’ en hij was zo verrast dat hij er 
meteen een foto van ging maken. Hij zei ook dat 
hij zich daardoor erg welkom voelde. 
Er werd verteld dat de Kruimel een bijzondere 
kinderopvang is, ontstaan als vrijwilligersinitiatief 
in Den Bosch-Oost in de jaren tachtig en uitge-
groeid tot een volwaardige kinderopvang, die 
momenteel deel uit maakt van Kanteel en Divers. 
Er is nog steeds een hechte samenwerking met 
zorg-, welzijn- en onderwijsprofessionals en met 
vrijwilligers in Den Bosch-Oost.  
Dat de Kruimel bijzonder is heeft te maken met de 
verwevenheid met de wijk waardoor ook kinderen 
uit kwetsbare gezinnen bereikt worden. Behalve 

opvang en begeleiding van de kinderen worden 
er ook activiteiten ontwikkeld voor ouders (er zijn 
zowel moeder- als vadergroepen).
We vertelden dat er aan de Kruimel een vrien-
denstichting is verbonden, die bijspringt als door 
diverse omstandigheden ouders niet in staat zijn 
de kosten van de kinderopvang te betalen. De 
aanvraag voor zo’n bijdrage wordt door profes-
sionals beoordeeld. Er moet een indicatie voor 
plaatsing en er moet geen andere financiële rege-
lingen mogelijk zijn. Kinderopvang voor kwetsbare 
gezinnen is onder zeer grote druk komen te staan 
door de versobering van allerlei regelingen in de 
kinderopvang. Organisaties zoals bijvoorbeeld 

Jeugdzorg zijn blij met de Vriendenstichting en 
zien het als een optie voor kinderopvang in de 
andere wijken. 

Ruud werd uitgenodigd om mee te doen aan een 
VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) activiteit. 
Samen met een kindje heeft hij een dokterskof-
fertje geverfd. Het koffertje is aan hem overhan-
digd als leuke herinnering aan deze ontmoeting.
Een ouder van de Kruimel heeft verteld waarom 
zij juist voor de Kruimel heeft gekozen als opvang 
voor haar kind.  
Het was een leuke ontmoeting waar veel bespro-
ken is. De Kruimel wil graag in contact blijven met 
de gemeente om te bekijken hoe er samengewerkt 
kan worden. Dus hopelijk komt er in de toekomst 
nog een vervolgafspraak.  

Agnes Kuipers
Coördinator de Kruimel l

Huiswerkplek 
BBS aan de Aa

 
Vanaf dinsdag 26 februari is er in de BBS een 
huiswerkplek gestart. Kinderen van groep 8 
zijn hier iedere dinsdag van harte welkom 
van 14.00 uur tot 15.30 en de eersteklassers 
van 15.30 tot 17.00 uur. De huiswerkplek is 
een rustige omgeving om huiswerk te maken. 
Nisrine Khanchouf, jeugd/ jongerenwerker 
van Divers organiseert deze activiteit. Als het 
huiswerk klaar is wordt de middag afgesloten 
met een educatieve/culturele activiteit. Kin-
deren die zich aanmelden mogen ook volgend 
schooljaar, als zij op de middelbare school zit-
ten, nog gebruik maken van de huiswerkplek.
Anas Makhlouf is een deelnemer van de 
huiswerkplek en hij vindt het een fijne manier 
van huiswerk maken. Wat hij ook heel erg 
leuk vindt is dat hij zo verder voor de hele 
week huiswerkvrij is. Ook de activiteit na het 
huiswerk maken vindt hij een leuke manier om 
de middag af te sluiten.

Waarom de huiswerkplek:
- Een rustige plek om je huiswerk te maken
- Er is iemand aanwezig die je helpt als je een 
vraag hebt
- Er zijn computers beschikbaar, waar je mee 
kan werken
- Het is er gezellig
- Je hebt meteen een huiswerkplek voor het 
Voortgezet Onderwijs
- De middag wordt leuk afgesloten. l

Voorlezen in het Rondeel Aymane vertelt: Hallo, 
  
Mijn naam is Aymane en ik zit in groep 7.
Ik heb de voorleeswedstrijd gewonnen!!! 
Ik ben nu ‘de voorleeskampioen van Het Rondeel’. 
Het was geen makkie om dit te winnen. Ik heb veel geoefend! Het is niet zomaar 1, 2 en 3 en klaar 
hoor, als je wilt winnen. Het begint bij je ouders. Als je eerst bij hun voorleest, dan weet je wat je goed 
of fout doet. En als je lang genoeg oefent, doe je het perfect. In de klas kreeg ik na het voorlezen tips 
en tops. Deze punten heb ik weer meegenomen en ben weer thuis gaan oefenen. Woensdag kreeg ik te 
horen dat ik gewonnen had in de klas. Dit vond ik super leuk maar ook wel spannend want nu mocht ik 
voor veel meer kinderen gaan voorlezen. Ik ben thuis weer goed gaan oefenen. Dat was mijn tactiek.
 
Zo hoop ik dat ik jullie geïnspireerd heb om nog meer te gaan lezen. 
Want als je begint met lezen dan wil je NOOIT MEER STOPPEN!
 
Groetjes Aymane l

Vakantie-activiteiten 
voor kinderen

Namens het buurtvadercomité heeft Said Moutaki 
een plan neergelegd bij Divers, Centrum Jeugd 
en Gezin en Juvans. Het idee is om kinderen die 
niet op vakantie kunnen in de vakantieperiodes 
activiteiten aan te bieden. Said merkte op dat het 
voor ouders soms lastig is de hele vakantieperi-
ode de kinderen bezig te houden. Hij heeft de ge-
noemde organisaties gevraagd mee te werken aan 
een programma. Onlangs is er een bijeenkomst 
geweest voor ouders en professionals om de plan-
nen verder uit te werken. De bedoeling is dat in 
de komende meivakantie de eerste activiteiten bij 
het Engelermeer en de Oosterplas georganiseerd 
zullen worden. Hoe het programma er precies uit 
komt te zien is nog niet bekend maar als u daar 
meer over wilt weten kunt u contact opnemen 
met Said. Ook ouders die hun kinderen willen 
laten deelnemen aan de activiteiten kunnen zich 
bij hem melden. 
Zijn telefoonnummer is 06 42546427. l 

Bezoek van Ruud Schouten aan de Kruimel
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Advertentie

Prijswinnend idee van Nelly van de Ven

Nelly van de Ven staat aan de wieg van de 
wijkwerkplaats aan de Van Broeckhovenlaan. 
Daar kunnen mensen die op de een of andere 
wijze geen deel (meer) uitmaken van de regu-
liere arbeidsmarkt, komen werken. Iedereen is er 
welkom; WAO-ers, Vutters en AOW-ers maar ook 
mensen met een beperking, In de houtbewer-
kingsplaats, in het naai- en schilderatelier of in 
het onlangs geopende Snuffelhoek winkeltje kun-
nen ze de handen uit de mouwen steken. Om daar 

voor zichzelf maar ook voor derden mooie dingen 
te maken.   

Nelly barst van de ideeën voor de wijkwerkplaats. 
En toen de gemeente een wedstrijd uitschreef 
voor mensen met een goed idee voor de Bossche 
samenleving leek het haar wel iets om één van die 
ideeën in te sturen. Het moest een nieuw en origi-
neel idee zijn waardoor hulp aan de medemens 
gestimuleerd wordt. Of haar idee de toets der 
kritiek zou doorstaan wist Nelly niet maar waar 
een kans ligt moet je die grijpen. ‘Het inzamelen 
van rollators en rolstoelen die niet meer gebruikt 
worden, deze in de wijkwerkplaats opknappen en 
ze vervolgens beschikbaar stellen aan mensen 
met een laag inkomen. Daarmee kunnen mensen 
geholpen worden die het steeds moeilijker krijgen 
omdat de overheid steeds meer gaat korten in de 
voorzieningen en hulpmiddelen voor ouderen en 
mindervaliden”. Met dat idee schreef ze zich in. 
De deelnemers werd gevraagd in een korte 
presentatie van 5 minuten de jury te overtuigen 
dat hun idee het beste was. Tot Nelly’s verbazing 
vond de jury haar idee tot de 5 beste horen en dat 
betekende dat ze een bedrag van 1000 euro kreeg 
om het plan te realiseren. Daar was de wijkwerk-
plaats wel blij mee maar nog belangrijker was er 
toestemming kwam om een van de lege lokalen 
in de school om te bouwen tot reparatieplek. Die 
ruimte is er in de voormalige school waar de wijk-

werkplaats gehuisvest is maar de gemeente moet 
daar toestemming voor geven. Nelly is daarover 
nu in overleg met de gemeente en het ziet er wel 
naar uit dat dat goed komt. Van het geld wat de 
prijs haar opleverde is inmiddels  gereedschap en 
een aanhangwagen (om rollators en rolstoelen op 
te halen ) aangeschaft.
Nel vertelt dat er een dag na de prijsuitreiking 
een artikel over de uitslag van de wedstrijd in het 
Brabants Dagblad stond. Die krant lag nog maar 
amper in de gang of zij werd al gebeld door een 
oude dame. Die had het artikel gelezen en vond 
het een geweldig initiatief om rolstoelen en rolla-
tors voor hergebruik in orde te maken. Zij had nog 
een rolstoel over en die stond ze graag af voor het 
project van Nel. De stoel was gebruikt door haar 
man die inmiddels overleden was en zij was niet 
van plan er ooit gebruik van te maken. 

Als binnenkort de werkplaats wordt uitgebreid 
met een reparatieplaats voor rollators en rol-
stoelen zal de opening op een feestelijke manier 
gebeuren. “En dan wordt deze mevrouw, als eerste 
aanbieder van een rolstoel, zeker uitgenodigd”, 
verklapt Nelly.

Heeft u ook nog een rolstoel of rollator in huis die 
niet meer gebruikt wordt neem dan contact op met 
Nelly. Zij is te bereiken op telefoon 06 53352507 l

Iedere maandag avond komen de leden van het 
‘s-Hertogenbosch muziekkorps ( vroeger waren 
we meer bekend als de Bossche herrie) naar de 
voormalige Herman Broeren school op de hoek 
Seringenstraat/ van Broeckhovenlaan voor de 
wekelijke repetitie.
 
Wij zijn een kleine maar wel heel gezellige har-
monie en we bestaan al 104 jaar. Onder leiding 
van een jonge en enthousiaste dirigent, Joost van 
Wichen spelen we verschillende nummers.
Een paar keer per jaar treden we op, soms alleen, 
soms samen met een andere harmonie. 
Maakt u ook muziek of heeft u vroeger muziek 
gemaakt, dan nodigen wij u van harte uit om te 
komen luisteren bij de repetitie. Wie weet begint 
het weer te kriebelen en wordt u enthousiast. 
Zo gaat dat toch altijd bij muzikanten? Muziek 
maken, daar wordt een mens vrolijk van.  
Heeft u geen instrument (meer) dan hebben wij 
diverse instrumenten die u in bruikleen kunt krij-
gen. Kom eens binnen lopen op maandagavond, 
de repetitie start om 20.00 uur. 

Op onze website kunt u meer over ons lezen: 
http://www.s-hertogenboschmuziekkorps.nl l

Al vele jaren is in de wijk Oost een buurtvader-
comité (ook buurtouders genoemd) actief in de 
wijk. Het comité bestaat uit vaders van Marok-
kaanse afkomst. Omdat de mannen wat in de 
luwte werken willen ze graag via de wijkkrant 
laten weten dat ze echt nog wel actief zijn.
 
Het comité is, meer dan 10 jaar geleden, opge-
richt met als doel problemen in de buurt aan te 
pakken. Problemen die vaak te maken hadden 

met kinderen en jongeren die op straat hingen en 
overlast bezorgden. Vaders wilden hun verant-
woordelijkheid nemen door op straat contact te 
zoeken met deze jongeren en met hen in gesprek 
te gaan en te luisteren naar wat zij willen.  
Nu, zoveel jaren later, lijkt de overlast wel wat 
teruggelopen zeggen de buurtvaders. 

Ook krijgen ze minder vaak signalen over pro-
blemen bij het Johan Cruijfcourt. Toch blijven ze 
op straat surveilleren. In wisselende samenstel-
ling lopen de mannen een aantal keer per week 
‘s-avonds een rondje. Zien ze kinderen waarvan 
ze vinden dat die op dat tijdstip niet op straat 
horen dan spreken ze hen aan en zoeken zonodig 
contact met hun ouders. 

Met jongeren ligt het wat anders, die kun je ’s 
avonds niet verbieden op straat te zijn. Maar toch 
proberen de buurtvaders met hen te communice-
ren. Soms lukt dat heel goed een andere keer wat 
minder maar de vaders denken dat de jongeren 
toch wel rekening houden met het feit dat er 
vaders zijn die de boel een beetje in de gaten 
houden.  

Behalve het surveilleren organiseert het buurtou-
dercomité activiteiten voor kinderen. Zo worden  
er ’s zondags in  BBS de Graaf bijeenkomsten voor 
kinderen tussen 6 en 13 à 14 jaar georganiseerd. 
Daar kunnen ze met huiswerk geholpen worden 

en, wie wil, kan Arabische les volgen. Er wordt 
met de kinderen gepraat over onderwerpen zoals 
pestgedrag en gezond eten en zij kunnen er knut-
selen, kleuren en spelletjes spelen. 

Vaders komen naar de Graaf om met hun zonen te 
voetballen om zo te werken aan een beter onder-
linge contact. Voor volwassenen heeft het comité 
een zaalvoetbalclub opgericht. Daar kunnen man-
nen zich één keer in de week in de sportzaal in 
Hintham op een sportieve manier uitleven.  

De heren Abdelkader Hozmali, Said Moutaki, Mo-
hammed Lyarnazi en Adil Kanchouf  vormen het 
buurtvadercomité en zij worden daarbij bijgestaan 
door een wisselend aantal mensen.  

De grote wens is dat er meer mannen mee gaan 
doen met de buurtouders en vooral hopen ze dat 
er niet alleen Marokkaanse mensen op af komen. 
Hoe meer mensen er komen hoe intensiever er 
gesurveilleerd en georganiseerd kan worden. Het 
comité wil verder graag horen als er ergens in 
de wijk wat speelt. Dan kunnen zij in onderling 
overleg bekijken of zij daar als comité een rol in 
kunnen spelen. 

Dus heeft u iets te melden of bent u geïnteresseerd 
om mee te doen dan kunt u dat doorgeven aan 
buurtoudersoost@hotmail.nl of bellen naar 
06 42 54 64 27 l

Zonnebloem 
Oostelijke Zon

Door Ans van der Leeuw

Op 26 maart houden wij onze Paasviering in 
de kantine van B.V.V. Deze keer zal er een 
Eucharistieviering door Pater van ’t Zand.

Daarna wordt 
er een heerlijke 
lunch geser-
veerd. Al onze 
gasten hebben 
daar bericht van gehad. Ook  krijgen wij van 
de RIKI Stichting weer een mooi  pakketje. 
Op 5 april is de jaarlijkse boottocht, die vanaf 
de steiger in Engelen vertrekt. Een mooie 
tocht over de Maas, en wij hopen natuurlijk 
op mooi weer is. Een aantal gasten heeft zich 
hiervoor opgegeven. Het is de bedoeling dat 
de bingomiddag wordt gehouden in de maand 
mei. U krijgt zoals u gewend bent daar weer 
een bericht van en wij hopen dat u met velen 
komt. De Zonnebloemloterij gaat weer starten, 
vanaf mei kunt u weer loten bij de vrijwilligers 
kopen. De opbrengst is altijd voor de Zon-
nebloem, die kunu daar mee steunen.  Als u 
interesse in de Zonnebloem hebt als vrijwillig-
ster of als gast neem dan contact op met  Th. 
Van Schijndel tel: 6146892

Onze vrijwilligsters wensen u 
PrettigePaasdagen.l

Wijkwerkplaats 
Oost 

Van Broeckhovenlaan 4a 
’s-Hertogenbosch

Wist u dat:

l  We hebben de afgelopen periode weer drie 
     nieuwe vrijwilligers mogen begroeten
l  Steeds meer vrouwen de weg naar de 
     Werkplaats weten te vinden
l  Er op dit moment 10 vrouwen onder 
     begeleiding van 2 vrijwilligers aan het 
     timmeren zijn  
l  Er heel veel kleding en snuisterijen tegen 
     een prikje te koop zijn in Klaasjes 
     Snuffelhoekje
l  Er in de werkplaats leuk speelgoed 
     gemaakt wordt wat te koop is voor 
     mensen met een smalle beurs 
l  We bij de gemeente in de prijzen zijn 
     gevallen, met het idee een werkplaats 
     voor hergebruik rollaters en rolstoelen.
l  De wijkwerkplaats steeds harder groeit
l  Dat u ten alle tijden binnen kunt lopen l 

Reparatie rolstoelen en rollators

Repetities ‘s-Hertogenbosch muziekkorps in de wijk

Buurtvadercomité
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Door Mieke Verberne
 
Vijfentwintig jaren is het geleden dat Erik van 
der Schans aangenomen werd als koster/beheer-
der van de Wederkomstkerk in de Rijnstraat. Met 
Erik kijken we terug op wat die 25 jaren voor 
hem hebben betekend.
 
De allereerste vraag die we hem stellen is: Wat zijn 
eigenlijk de taken van een koster/beheerder? 

Daar is niet zo eenvoudig een antwoord op te 
geven blijkt wel. Een poging; als koster richt Erik 
de kerk in voor diensten, is gastheer, zorgt dat 
alles aanwezig is en iedereen op tijd en assis-
teert de dienstdoende predikant bij trouw- en 
rouwdiensten. Als beheerder runt hij het hele 
gebouw, zorgt voor het onderhoud, is het eerste 
aanspreekpunt voor huurders en leveranciers en 
verrichte er allerlei hand-en spandiensten. Erik; 
“Het is echt een zelfstandige job. In feite ben je 
een kleine ondernemer. Je moet natuurlijk wel 
verantwoording aan het bestuur afleggen maar je 
zult zelf keuzes moeten maken en knopen moeten 
doorhakken” Het is een baan die Erik op het lijf 
lijkt te zijn geschreven. Hij noemt zichzelf een 
echte mensenmens en dat komt in deze job wel 
te pas. Hij heeft met heel veel mensen te maken. 
“Het is niet een baan waar een opleiding voor 
is. Je weet nooit waar je voor komt te staan, het 
werk is heel gevarieerd en je hebt met mensen 
van allerlei pluimages te maken”. Een van de 
voorwaarden om destijds in aanmerking te komen 
voor de baan was dat de kandidaat belijdend 
protestant moest zijn. Dat was en is Erik. Omdat 
hij als koster dichtbij de kerk moest wonen om op 
elk moment beschikbaar te zijn kon hij met zijn 
vrouw en kinderen terecht in de naastgelegen 
dienstwoning.

Iedereen is welkom
In een deel van het gebouw is de kerk geves-
tigd en er zijn verschillende nevenlokalen. Deze 
worden aan non-profit organisaties verhuurd. 
Vanuit de Evangelische gedachte dat de kerk voor 
iedereen toegankelijk moet zijn bood de kerk in 
het verleden ruimte aan allerlei maatschappelijke 
instellingen. Vluchtelingenwerk, dak- en thuislo-
zen, het Wereldhuis, uitgeprocedeerden en korte 
tijd was er een uitgiftepunt voor de Voedselbank.  

Er werden oecumenische diensten gehouden, 
er waren spreekuren voor mensen die dreigden 
vast te lopen in de maatschappij en met vragen 
kwam over gezin, armoede, werk, verslaving en 
natuurlijk ook op geloofsgebied. Een missionaire 
oecumenisch werkgroep heeft er destijds het idee 
van het Inloopschip, opvang voor dak- en thuislo-
zen bedacht. Ook was kinderopvang ’t Kruimeltje 
jarenlang gehuisvest in de Kerk en daarna de 
buitenschoolse opvang voor kinderen van het me-
disch kinderdagverblijf verderop in de Rijnstraat. 
Het was een veilige haven voor vele mensen.  
Tegenwoordig worden ruimtes verhuurd aan ko-
ren, een theatergroep, en culturele verenigingen. 
Ook vinden er regelmatig lezingen plaats. 

Geloofsgemeenschappen
Maar er is meer. De Kerk verhuurt ruimtes aan 
verschillende kleine geloofsgemeenschappen 
die zelfs geen gebouw hebben. Zij kunnen hier 
terecht voor diensten en ontmoetingen. En wat de 
kerk bijzonder maakt is dat het een soort vrij-
plaats is waar alle gezindten hun uitvaartdienst 
kunnen houden. Humanisten, Moslims, Hindoes, 
Katholieken, Protestanten iedereen kan het 
afscheid op een eigen manier invullen. Gewone 
kerkdiensten worden er niet meer gehouden maar 
er vinden nog wel trouw- en rouwdiensten plaats

Erik houdt van zijn werk ook al vraagt het soms 
veel van hem en zijn familie. Zij zijn inmiddels 
verhuisd naar een plek elders in de wijk maar hij 
is vaak in het kerkgebouw te vinden. Hij heeft een 
40-urige werkweek maar het komt vaak neer op 60 
uur werk. Dat betekent dat er weinig tot geen tijd 
overblijft om naast zijn gezin nog met andere din-
gen bezig te zijn. Dat vindt hij wel eens jammer 
maar hij kan werken vanuit zijn hart en dat staat 
voor hem voorop.
  
Feest
Dat Erik gewaardeerd wordt voor al het werk wat 
hij verzet bleek wel tijdens de viering van zijn 
jubileum. In de grote Kerk aan de Kerkstraat was 
een dienst georganiseerd die speciaal voor hem 
opgeluisterd werd door gemengd Koor Jeroen 
Bosch. Dit koor repeteert in de Wederkomstkerk 
en is zelfs de langstzittende huurder. Dat maakte 
het extra bijzonder. 
Na de dienst sprak de voorzitter de jubilaris toe 
en werd hij verrast met een oorkonde en een 
zilveren speld met logo van de Protestante kerk. 
Daarna werd er een receptie aangeboden waar 
huurders en gebruikers van vroeger tot nu vele 
lovende woorden spraken en cadeaus en bloemen 
aanboden. Erik denkt met heel veel plezier terug 

op zijn jubileumfeest. Hier kan hij een hele lange 
tijd op teren.
 
Toekomst?
De toekomst voor de kerk en daarbij ook voor Erik 
is helaas niet zeker. Ook de Protestante kerk heeft 
te maken met een krimpende kerkgemeenschap 
en daardoor worden er gebouwen afgestoten. Het 
bestuur heeft besloten de Wederkomstkerk te ver-
kopen. Voortaan zal dan alleen nog de grote Kerk 
op het Kerkpleintje als Protestante Kerk geopend 
zijn. De Wederkomstkerk heeft weliswaar een slui-
tende exploitatie maar het bestuur moet keuzes 
maken. Het ziet ‘het kerk zijn ’als kerntaak en het 
verhuren als secondair. Historisch gezien is het 
logisch dat er gekozen wordt voor de kerk op het 
Kerkplein maar het is natuurlijk wel heel jammer 
dat daarmee de Wederkomstkerk gaat verdwijnen.

Wat het voor Erik gaat betekenen is nog niet dui-
delijk. Hij werkt ook al regelmatig als koster in de 
grote Kerk en misschien dat hij daar in de toekomst 
meer uren gaat krijgen. Tot het zover is zal Erik zich 
nog volledig inzetten voor de Wederkomstkerk. Want 
het mag dan wel  ‘gewoon’ zijn werk zijn het is ook 
zeker zijn ‘passie’.l

van Eric van der Schans
De passie

Dier van de Maand: 
Poes Maggie
De eigenaar van 
Maggie (nr. 9135) is 
overleden en degenen 
die haar bij ons heb-
ben gebracht, wisten 
weinig of niets over haar te vertellen. Daarom we-
ten we ook niet zeker of ze naar buiten wil. Haar 
naam was ook niet bekend toen ze in februari 
2012 bij ons gebracht werd. Ze kijkt graag eerst 
even de kat uit de boom, maar is heel nieuwsgie-
rig en volgt alles wat er om haar heen gebeurt. 
Haar nieuwe baasje moet haar echt de tijd geven 
om te wennen. Inmiddels is ze bij ons gewend 
en laat ze zich tegenwoordig van haar beste kant 
zien. Ze is veel makkelijker geworden en vindt het 
leuk als je met haar speelt. 
Filmpje van Maggie:
http://www.youtube.com/watch?v=PWv13MziJD8&f
eature=youtube_gdata_player

Pleeggezinnen gezocht voor zeer jonge kittens
Een groot aantal kittens wordt, met of zonder 
moederpoes, naar het Dierentehuis gebracht. De 
zorg voor kittens is erg intensief. Het Dierente-
huis is niet in staat om deze intensieve zorg te 
bieden. Daarom maken we gebruik van pleegou-
ders die deze intensieve zorg wel kunnen bieden 
en de kittens een goede start in het leven kunnen 
geven. Wij zijn op zoek vrijwilligers als pleeggezin 
voor tijdelijke opvang van zeer jonge kittens van 

0 tot 4 weken die nog geflest moeten worden.
Interesse? Bel het Dierentehuis op 073-6412417 en 
vraag naar de coördinator pleeggezinnen of e-mail 
naar coordinator@dierentehuisdenbosch.nl o.v.v. 
Pleeggezin. 

Collectanten gezocht
Dierentehuis zoekt collectanten! In de periode 
van 31 maart t/m 6 april buiten Den Bosch In de 
week van 25 t/m 31 augustus ‘s- Hertogenbosch 
en omgeving. 
Wil je mee helpen met collecteren? Meld je aan via 
onze e-mail info@dierentehuisdenbosch.nl of bel 
073-6412417.

Structureel een collectebus op uw balie? 
We hebben enkele collectebussen op een vaste 
plaats staan. Graag willen we dit aantal uitbrei-
den. Weet u een geschikte plaats ( b.v. bakker, 
kapper, cafetaria etc.) of heeft u een eigen zaak 
waar u de bus zou willen plaatsen, neemt u dan 
alstublieft contact met ons op!

23 april - 2e verjaardag Seniorenhuis 
‘de Oude Kwispelaar’ 
Op 23 april aanstaande is het alweer 2 jaar gele-
den dat het Seniorenhuis ‘de Oude Kwispelaar’ of-
ficieel werd geopend. In december 2010 verhuisde 
de seniorenopvang van de Hondenbescherming 
naar Dierentehuis Den Bosch. Dit project is zeer 
succesvol gebleken. Sinds de start op 6 december 
2010 hebben wij 88 senioren honden opgevangen 
en liefdevol verzorgd. Vele van hen zijn geadop-
teerd en enkelen van hen hebben hun oude dag 
bij ons doorgebracht. 
Op dit moment zijn er nog 6 senioren in het 
paviljoen. Op 23 april vieren wij de 2e verjaardag 
en we hopen dan ook de 100ste senior te hebben 
verwelkomd! l

Vijfentwintig jaar 
Wederkomstkerk 

Een paar maandjes geleden besloten een 
aantal ouders om een ouderkamer op te 
zetten, zich meer in te zetten voor de school, 
de leerlingen en hun ouders. Maar ook voor 
ouders uit de omgeving met hun kinderen, 
die vragen hebben, of gewoon gezellig langs 
willen komen.
 
De ouderkamer is een plaats waar je elke 
maandagochtend kunt samen komen bij een 
gezellig bakje koffie of thee en waar je gezellig 
met andere ouders contact kunt leggen en bij-
voorbeeld over de kinderen kan praten. Waar 
je met vragen terecht kunt die op dat moment 
in jullie gezin spelen. De ouders van de ouder-
kamer zullen dan helpen bij het beantwoord 
krijgen van deze vragen. Ook een plek waar 
je met elkaar tips kunt delen, want eerlijk is 
eerlijk “Wie kunnen elkaar het beste helpen?” 
ouders natuurlijk!
 
Om dit waar te maken, moesten iemand heb-
ben die er verstand van heeft. Zo kwamen 
wij in contact met Mieke Reijner van Divers. 
Zij heeft met ons de ouderkamer opgezet. Zij 
heeft hier al veel ervaring mee.
 
Nu konden we op zoek gaan naar een ruimte 
in de school. Deze hadden we gelukkig zo 
gevonden. Maar ja, een kaal lokaal is niet zo 
gezellig. Dus trokken we onze schildersspullen 
aan en we zijn de kamer gezellig gaan maken. 
En… het is gezellig geworden: heel leuke 
muurschilderingen, mooie lentekleuren op de 
muren en deuren. 

Nadat we hiermee klaar waren, konden we aan 
een leuke flyer beginnen waarin we iedereen 
duidelijk laten weten dat we blij zijn met deze 
fijne ontmoetingsplek en wat we er mee willen. 
Een gezellige kamer die ook gezelligheid nodig 
heeft. Dus papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 
kom eens gezellig langs om een bakje koffie 
of thee te doen en een lekker koekje erbij. En 
hoe meer ouders komen, hoe meer ideetjes 
en vooral hoe meer gezelligheid, want daar is 
waar het om gaat! 

Ook het team en de directie van Oberon zijn 
heel blij met de ouderkamer. Dit is een prach-
tige manier om werk te maken van onze missie: 
Oberon, de school waar iedereen (kinderen, 
ouders en leerkrachten) zich thuis voelt. Het 
is een mooie kans om de betrokkenheid te 
vergroten in het belang van het welzijn van 
onze leerlingen. Want daar doen we het toch 
allemaal voor.

Voor wie: ouders/verzorgers van Oost
Wanneer: elke maandagochtend vanaf 25 
maart 2013
Tijdstip: 8.30 uur tot 10.00 uur.
Waar: Ouderkamer basisschool Oberon, 
Waalstraat

Loop gerust binnen we vinden het leuk als u 
komt!!!

Contactpersoon: 
Mieke Reijner, opvoedondersteuning Divers
Tel.  06-50459340  
email: m.reijner@divers.nl l

Ouderkamer Oberon.
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Adres: Acaciasingel 77, 5213 VC ‘s-Hertogenbosch

Maandag
9.00 uur – 11.30 uur Jonge moedergroep
14.15 uur – 15.15 uur  Plein actief sport en spel voor kinderen van 4 – 7 jaar info: 
                                           piet.adams@hetrondeel.nl
16.00 uur – 20.00 uur Hobbyclub ’t Sluske, knutselen voor kinderen

Dinsdag 
8.00 uur – 10.00 uur Ouderkamer, koffieuurtje voor ouders van kinderen van het Rondeel
16.00 uur – 20.00 uur Hobbyclub ’t Sluske, knutselen voor kinderen
18.30 uur – 21.00 uur Computerinloop/computercursus
18.45 uur – 20.15 uur Zumbales voor vrouwen info: Souad Lakahal 06-644860214

Woensdag
18.45 uur – 20.15 uur Zumbales voor vrouwen info: Souad Lakahal 06-644860214

Donderdag 
09.00 uur – 12.00 uur Leerpunt  Nederlandse taal  en basisvaardigheden computer. 
   Koning Willem1 College. Voor Nederlanders en medelanders.  
   Info: tel:06-42911227 Kosten: 10 euro per 10 keer
13.00 uur – 16.00 uur Naailes voor vrouwen
14.15 uur – 15.15 uur Plein actief, sport en spel voor kinderen van 8-12 jaar 
   Info: Piet Adams: pietadams@hetrondeel.nl
16.00 uur – 20.00 uur Hobbyclub ’t Sluske knutselen voor kinderen
18.45  uur – 20.15 uur  Zumbales voor vrouwen Info: Souad Lakahal 06-644860214

Vrijdag
09.30 uur – 11.00 uur Taalles speciaal voor Nederlandse en allochtone vrouwen.
   De les is gratis, ook de materialen! 
   Voor meer info: www.abcleermee.nl / 073 6449889

Interesse in een van de activiteiten? Loop binnen tijdens de activiteit of mail: 
Wilma@bredebosschescholen.nl l

Activiteiten April:
Vrijdag 05 april   Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 12 april   Kinderdisco   18.30 - 20.00 u
Zaterdag 20 april   Doedag   Aanvangstijd nog niet bekend
Zaterdag 27 april   Koningsdag*  8.30 verzamelen
Zaterdag 27 april   Oranjebal  20.00 - 01.00 u

Activiteiten Mei: 
Vrijdag 03 mei   Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag 11 mei   Creatieve activiteit moederdag  10.30 – 12.00
Vrijdag 31 mei   Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u

* Let op; de traditionele Koninginnedag wordt vervangen door  Koningsdag en de activiteiten vinden 
plaats op zaterdag 27 april 

Voor informatie over deze activiteiten: Anja Baudoin, Elzenstraat 17, tel. 073 - 614 40 70

Vaste groepen van Buurthuis Graafsewijk Noord 
Maandag   18.30 u - 19.30 u Steps  Volwassenen 
Maandag    19.30 u - 20.30 u Beatballet  Volwassenen
Dinsdag     19.00 u - 20.00 u Zumba   Volwassenen
Woensdag    14.00 u -15.30 u Kinderknutselclub  5 t/m 9 jaar
Donderdag    18.00 u 19.00 u Kinderdansgroep  4 t/m 7 jaar
Donderdag    19.00 u - 20.00 u Tienerdansgroep  vanaf 8 jaar 

Voor meer informatie over één van deze clubs kunt u contact opnemen met de vrijwilligers van Buurthuis 
Graafsewijk Noord op tel: 073 - 6124768 (avonduren) of kom gewoon eens een kijkje nemen.l

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

Activiteiten BBS aan de Aa

Computercursus 

Iedere dinsdag worden er computercursussen 
gegeven aan volwassenen in de Brede Bossche 
School aan de Aa. Op dit moment is er weer 
plaats voor nieuwe cursisten, zowel voor begin-
ners als voor gevorderden. 

Kosten deelname:  10 euro voor 10 lessen 
Tijdstip: dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Brede Bossche School aan de Aa, ingang 
Acaciasingel

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marie van 
Herpen, telefoonnummer 06 22691818 l

Biljarters gezocht
 
Biljartvereniging ‘t Wordt nooit wat, is op 
zoek naar enkele heren die een potje willen 
biljarten. Gewoon, voor de gezelligheid 
De deelnemers zijn allen beginnelingen en 
hebben geen interesse om in competitie te 
spelen.

Heb je interesse kom dan eens langs of 
bel de biljartvereniging. Het biljarten is in 
wijkcentrum de Stolp in de Rijnstraat en vindt 
plaats op woensdagmiddag van 13.00-17.00 
uur Tel.:06-53719482 l

Circulatie Volleybaltoer-
nooi Zuidoost

Circulatievolleybal is een jaarlijks terugkerend 
toernooi voor groep 7 in de wijk Zuidoost. Dit 
toernooi vindt altijd plaats in het Sportiom. Er 
wordt op 9 velden gespeeld en er zijn teams 
van 5, 6 of 7 kinderen. De kinderen zitten in 
verschillende poules en spelen dus meerder 
wedstrijden tegen andere teams. In het veld 
staan telkens 5 spelers en er wordt steeds 
doorgedraaid door de spelers. Vandaar de naam 
circulatievolleybal. 
Aan het toernooi deden 7 scholen mee.  Een 
record aantal leerlingen! Het was dus een 
gezellige drukke bedoeling deze ochtend. Alle 
teams waren gemengde teams van de verschil-
lende scholen. Des te leuker en specialer was 
het om te winnen met je team. Uiteindelijk 
werd de finale gespeeld door Kopenhagen en 
Istanbul. Dit werd een heuse triller. Eerst nam 
Kopenhagen de voorsprong maar toen kwam 
Istanbul weer voorbij en stonden die weer op 
voorsprong. Het werd weer gelijk en vervolgens 
nam Kopenhagen opnieuw de leiding. Deze 
voorsprong gaf Kopenhagen natuurlijk niet 
meer af en trokken uiteindelijk aan het langste 
eind!Als laatst vond de prijsuitreiking plaats. 
Elk team werd naar voren geroepen en kreeg 
met dank aan de GGD een appel en een flyer. 
Team 1 kreeg nog een gadget van ‘S-PORT ter 
herinnering aan het toernooi. l

Gymen voor kinderen van 
4 tot 8 jaar 

Guppie en Okidokiegym
De gymlessen voor de jongste jeugd gaan door! 
Flik-flak organiseert in samenwerking met 
’S-PORT guppie- en okidokiegym. Guppiegym 
is bedoeld voor kinderen in de groepen 1 en 2 
en Okidokiegym is bedoeld voor kinderen in de 
groepen 3 en 4. 
Guppiegym: 
Start woensdag 20 maart gedurende 10 weken. 
Waar: Gymzaal van Bs Aquamarijn, Waalstraat 
50. 
Tijd: Guppygym 15.00-16.00 uur Okidokigym: 
16.00 – 17.00 uur  
Kosten: 30 euro voor 10 weken
Mocht u interesse hebben in bovenstaande les-
sen of wilt u uw kind inschrijven. Neem contact 
op met de gymdocent van uw kind om mail of 
bel naar onderstaand nummer.
Kim van den Dungen, 0615948091 l

Judoclinic Linda Bolder
In januari zijn op negentien basisscholen in 
Den Bosch ruim 1050 kinderen uit de groepen 
3 en 4 gestart met Schooljudo. De kinderen 
hebben tijdens schooltijd 5 weken judoles 
gehad van een echte judoleraar, op een echte 
judomat en in een echt judopak. Nu kunnen 
de kinderen nog eens 6 weken judoën bij de 
judovereniging in de wijk. 
 
Kinderen op jonge leeftijd in contact brengen 
met sport en bewegen, draagt bij tot levens-
lange sportdeelname. Leren vallen, rollen 
en stoeien zijn de eerste beginselen van de 
judosport. Kinderen uitdagen en laten ervaren 
dat judo leuk is om te doen. In de wijk zuidoost 
werden de judolessen gegeven door Judoschool 
Jujiba. 
Na 5 weken judoles op school werden de lessen 
afgesloten met een judoclinic van Judoka Linda 
Bolder. Meerdere scholen namen tegelijkertijd 
deel aan deze clinic, ondanks de grote groep 
kinderen werd er ongelofelijk goed gejudood. 
Tijdens de clinic hebben we geprobeerd zowel 
de kinderen als de ouders te stimuleren om 
een kennismakingscursus buiten schooltijd te 
volgen, bij de judoschool in de wijk. l

nieuws
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Tine Berkers is bereikbaar via 
t.berkers@divers.nl of (06) 1186 9593. 

Kijk op de website www.pimponzebuurt.nl en vul in hoe uw ideale plein eruit ziet.

Aanpak Lingeplein en omgeving

Tine Berkers is sinds 1 april 2012 

ambulant kinderwerkster in Oost. Ze 

is veel op straat te vinden, want daar 

brengen kinderen in de leeftijd van 

4 tot 12 jaar hun vrije tijd door. Sinds 

kort is er ook een kindercomité.

‘Ik ben er voor de kinderen. Ik luister naar 
hun verhalen en signalen en neem deze 
serieus,’ aldus Tine. Aan de hand van de 
verhalen en signalen kan het kinderwerk 

‘We kijken terug op een geslaagde aftrap van de aanpak van het Lingeplein.’ Wijkmanager 
Paul Hilgers is tevreden over de goede opkomst. Op 22 februari kwam een grote groep 
bewoners naar de tent op het plein. Vanaf nu kan iedereen zijn wensen voor het opknappen 
van het Lingeplein doorgeven. Er was ook een enquête over de leefbaarheid in de buurt. Met 
de resultaten daarvan gaan gemeente en Divers aan de slag.

Ook het buurtcomité Lingeplein is enthousiast over de aftrap voor ‘hun’ plein. Het comité 
zorgde voor de tent, de aankleding en de ontvangst met een hapje en een drankje.

Tijdelijke wisseling van wijkagent in Aawijk-Noord

Op de foto is Karin Tabbers misschien wat 
moeilijk te herkennen, zo zonder politie-
uniform. ‘Dat draagt een beetje lastig met die 
dikke buik.’ Karin is nog wel aan het werk, 
maar doet alleen bureaudiensten. In haar 
plaats is Lydie van den Broek in de wijk te 
vinden.

Betrokken 
‘Ik werk sinds 2010 bij de politie van 
’s-Hertogenbosch,’ vertelt Lydie. ‘Daarvóór 
ben ik in Waalwijk ook wijkagent geweest, 
vandaar dat ik voor deze waarneming in 

aanmerking kwam. Als wijkagent ben je echt 
betrokken bij de wijk. Dat vind ik erg 
belangrijk.’ De wijkagent is op de hoogte van 
wat er in de wijk speelt en legt actief contact 
met bewoners. Er is veel samenwerking met 
andere partijen. ‘Ik neem deel aan het overleg 
over het hostel en ik zit in het overleg over 
veiligheid en leefbaarheid in de buurt. We 
zijn nu onder andere bezig met het bewoners-
informatienetwerk BIN. Dit voorjaar gaan we 
echt van start en kunnen bewoners zich per 
email aanmelden voor het ontvangen van 
BIN-berichten.’ 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk.
Hebt u vragen, neem dan contact op met wijk manager Paul Hilgers, tele foon nummer (073) 615 91 19 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.

Wethouder Ruud Schouten van Wijkgericht Werken.

Lydie van den Broek-Habraken vervangt Karin 
Tabbers als wijkagent.

‘Als het goed is zien bewoners alleen tijdelijk een ander gezicht. Verder verandert er niets.’ Lydie van den Broek-Habraken vervangt Karin 
Tabbers als wijkagent in de Aawijk-Noord gedurende het zwangerschapsverlof van Karin. Dat duurt zeker tot november van dit jaar. Daarna 
keert Karin weer terug.

Aanpak Lingeplein
Jong en oud verzamelde zich in 
de tent. Er gebeurde van alles. 
Rieneke de Vries vertelde over 
haar gevelkunst ‘de Vier 
Seizoenen’, die is gebaseerd op 
tekeningen van kinderen uit de 
buurt. Ook was er de première 
van de video-impressie ‘Stille 
Helden’. Dit is een productie van 
Carine Hermens waarin drie 
wijkbewoners worden 
geportretteerd. De video is nog 
te zien op www.stille-helden.nl. 
Op het programma stond ook de 
presentatie van het project Pimp 
onze Buurt. De gemeente wil de 
pleinen in de stad samen met bewoners opknappen. Op de pleinen ontmoeten buurtbewoners 
elkaar immers. Daarom mag iedereen nu via de website meedenken over een nieuw 
Lingeplein. Of vragen stellen aan de ontwerper van het plein. Voor informatie over de 
voortgang kan ieder ook de website in de gaten houden. 

Enquête
Op dezelfde middag namen professionals van gemeente, Divers, Zayaz en BrabantWonen ook 73 
enquêtes af in de omgeving van het Lingeplein. Bewoners kregen vragen voorgelegd over de 
leefbaarheid in hun buurt. Wilma van der Aalst van Divers over de resultaten van de enquête: ‘Veel 
bewoners gaven aan dat ze hier prettig wonen, met goede buurtcontacten en de winkels vlakbij. 
Maar liefst twintig bewoners willen zich gaan inzetten voor een leefbare buurt. Twee negatieve 
punten zijn jongerenoverlast en vervuiling in de buurt. We gaan nu met de gemeente, woningcorpo-
raties, Juvans, politie en natuurlijk de bewoners van het buurtcomité bekijken hoe we verder gaan.’

Kinderwerk in Oost
van welzijnsonderneming Divers passende 
activiteiten organiseren. 

Disco
Er is een actief kindercomité van zeven 
kinderen uit de wijk. Zij komen eens per 
maand bij elkaar om activiteiten te 
bedenken en te organiseren. De eerste 
activiteit was een kerstdisco in Wijkcentrum 
De Stolp. Tine: ‘Met ruim veertig swingende 
kinderen, leuke muziek en een hard 
werkend kindercomité was het een geslaagd 
feestje. Ik ben nog op zoek naar vrijwilligers 
om de disco maandelijks te laten 
plaatsvinden. Of andere activiteiten te 
begeleiden.’

Aan de slag
Als zich problemen voordoen bij een kind of 
een groep kinderen, gaat het kinderwerk 
van Divers hier actief mee aan de slag. Tine: 
‘Buurtbewoners die overlast ervaren van 
kinderen op straat kunnen altijd contact 
met mij opnemen. Vanaf 2013 heb ik ook 
een aantal uren voor jeugd- en jongeren-
werk, dus ook met vragen of signalen over 
jongerenoverlast kunnen bewoners bij mij 
terecht.’

Aanspreekpunt
De wijkagent is ook aanspreekpunt voor 
bewoners. Regelmatig is Lydie op straat te 
vinden, eens per week samen met een 
welzijnswerker van Divers, eens per twee 
weken met een medewerker van 
BrabantWonen. Lydie: ‘Samen kunnen we 
dieper ingaan op onderliggende problemen in 
de wijk. Dat vind ik leuk, mijn hart ligt bij het 
werken in de wijk. Mensen mogen me altijd 
aanspreken als ik in de wijk loop. Ze kunnen 
me ook bellen via het nummer van de politie 
(0900) 8844.’
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