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

Wijkkrant Oost

Er is een werkgroep gevormd in de wijk Oost met 
een nieuw burgerinitiatief: 
Oosterplas Doet!

Wat is het doel van deze werkgroep?
Het doel is om de Oosterplas uit te laten groeien 
tot een actieve omgeving met veel gemeenschaps-
zin, burenhulp en solidariteit.
Ons prachtig natuurgebied Oosterplas met al zijn 
groen en water onderscheidt zich door de vele 

verenigingen die daar gevestigd zijn. Een om-
geving dus die bijzonder geschikt is om mensen 
samen te brengen. Uit gesprekken is gebleken dat 
alle verenigingen zich maatschappelijk betrokken 
voelen en dit actief tot uiting willen laten komen.
Ze beschikken vaak over voorzieningen die ook op 
een andere manier ingezet kunnen worden vóór 
en samen met iedereen in de wijk. Want daar gaat 
het om: met elkaar een bijdrage leveren om ‘onze’ 
Oosterplas uit te laten groeien tot een actief 
‘dorp’. Een omgeving waar mensen zich veilig en 
thuis voelen, waar gemeenschapszin, burenhulp 
en solidariteit vanzelfsprekend zijn en waar ver-
enigingen zowel onderling als met buurtbewoners 
plezier hebben met elkaar en van elkaar.

Op dinsdagavond 3 september is er een eerste 
bijeenkomst geweest, waarbij verenigingen en de 
werkgroep kennis met elkaar gemaakt hebben. 
Er is gesproken over de aanleiding en er zijn wat 
plannen toegelicht.
Het enthousiasme is groot.

We gaan doen! 
Hoewel er gewoon getraind werd op de hockeyvel-
den van HC Den Bosch aan de Oosterplasweg was 
er weinig aandacht vanuit de Rabo lounge voor 
deze activiteit. De ruimte was helemaal gevuld 
met belangstellenden voor het nieuwe initiatief 
Oosterplas Doet!
Mieke van der Sanden (inwoner van Den Bosch-
Oost en eigenaar van Buro Toon Lef! en één van 
de initiatiefnemer) verwelkomde iedereen en 
legde uit wat de directe aanleiding was voor de 
bijeenkomst was:

Haar verbazing bij het zien van een aantal man-
nen van respectabele leeftijd bij het herbouwen 
van hun kantine van de Tuinvereniging Oosterplas 
na de fatale brandstichting tijdens de jaarwis-
seling... zoveel verenigingen in de nabijheid, zo 
weinig compassie. Maar een goed voorbeeld van, 
zoals de gemeente het verwoord ‘sociale kracht 
van de stad zijn de mensen zelf’

Verder zijn de omslag van de AWBZ naar de WMO, 
de hoge jeugdwerkloosheid en het belang van 
wijkgericht werken mede aanleiding geweest tot 
dit initiatief.

Gunbanen voor jongeren
Het speerpunt - jonge werklozen in eigen wijk 
werkervaring op te laten doen - door zogenaamde 
gunbanen werd toegelicht door de Remko van 
der Sanden ( onderzoeker aan de universiteit van 
Maastricht). 
Het gaat hierbij om jongeren die niet altijd in 
beeld zijn en wel willen maar niet kunnen werken. 
Verenigingen zouden voor hen wat kunnen be-
tekenen door hen wat verantwoordelijkheden te 
geven en structuur te bieden door een ‘normale’ 
omgang, investeren met hart en handen en hen 
zo op weg te helpen naar een baan.

Drempel wegnemen 
Mieke van de Akker (voorzitter hockeyclub) erg 
blij te zijn met dit initiatief. De vereniging staat 
altijd al open voor behoeftes vanuit de wijk en 
omwonenden, maar de drempel blijkt te hoog en 
wordt in de toekomst hopelijk weggenomen. On-
der de nieuwe tribunes die gebouwd gaan worden 
komen straks ruimtes die ook andere doelen kun-
nen dienen die ten goede komen aan de wijk en 
de wijkbewoners. Maresa van der Linden, steden-
bouwkundige van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
gaf nog een toelichting over deze bouw.
Verder kon iedereen kennis nemen van alles wat 
de verenigingen rond de Oosterplas te bieden 
hebben en elkaar op deze manier leren kennen.

Verzin een list 
Mieke van der Sanden sluit af met een oproep 
aan de zaal: “Verzin een list, Tom Poes”, want de 
oplossing moet komen vanuit de burgers zelf!
De werkgroep kijkt tevreden terug op deze avond 
en was blij met de gastvrijheid van de hockeyclub. 
Over de ontwikkelingen rondom dit initiatief wordt 
u op de hoogte gehouden! l

Bezoekers genieten van de eerste oogst
‘Stil’ leven in pluktuin De Vliert

Door Tjeu Cornet 

Het was warm deze zomer, soms erg warm. Ook in de pluktuin bij stadion De Vliert. Toch dragen de 
piepjonge boompjes er nu hun eerste vruchten. Er zijn bijvoorbeeld mooie appels en peren gesig-
naleerd. Lang hingen ze er trouwens niet. Sommige bezoekers waren precies op tijd om rijp fruit te 
scoren. Ook het ‘olifantenpaadje’ langs de bramenstruiken is een stille getuige van naarstig gepluk.

Wil je meewerken in de pluktuin of meedoen aan activiteiten? Volg de pluktuin dan op Facebook! 
https://www.facebook.com/pages/Pluktuin-de-Vliert/423949427691302?ref=hl l

 Burgerinitiatief “Oosterplas Doet!” 

Bruisend en uniek initiatief 
van verenigingen
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Vrijwilligers Vacaturebank

Computer vrijwilligers gezocht
Demarrage organiseert in Den Bosch computer-
activiteiten voor mensen met een psychiatrische 
problematiek In een modern leslokaal met 10 
werkplekken en computers kunnen mensen hun 
computervaardigheden verbeteren onder begelei-
ding van één beroepskracht en twee vrijwilligers. 
Op dit moment zijn nieuwe vrijwilligers welkom 
die het leuk vinden om minimaal 1 dagdeel in de 
week cursisten te leren omgaan met een toet-
senbord, leren typen en willen begeleiden in het 
werken met bekende softwarepakketten. 

Van vrijwilligers wordt natuurlijk verwacht dat zij 
beschikken over voldoende kennis en vaardighe-
den op het gebied van computers. Daarnaast is 
het van belang dat de vrijwilliger het leuk vindt 
om anderen wat te leren en daarbij geduld kan 
opbrengen. Werktijden worden in overleg afge-
sproken. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 073-
6585959 of mailen: vrijwilligerswerk@RvAgroep.nl 
Of kijk op de website: www.demarrage.info.nl

BBS aan de Aa zoekt:
Rechterhanden 
Iemand met 2 rechterhanden die af en toe kleine 
klusjes kan uitvoeren in de BBS zoals schilderijtje 
ophangen, materiaal repareren etc. Wil je ons 
helpen? 

Neem dan contact op met: 
Wilma@bredebos-
schescholen.nl of 06-
55791362

Groene vingers
Wij zoeken een of twee 
vrijwilligers die elke don-
derdag na school (14.00) 
op het schoolplein met 
de kinderen willen (moes)tuinieren. Op het plein 
hebben we grote bakken waarin de kinderen 
zaaien, besproeien, ruiken, graven en uiteindelijk 
ook plukken.

Wil je ons helpen? Neem dan contact op met: 
Wilma@bredebosschescholen.nl of 06-55791362 l

Stichting Voor elkaar aan de slag (Veads), 
zal met de Missie X-mas wijktour in de maand 
december door de wijken en langs scholen trek-
ken om zo contact te krijgen met het Bossche 
publiek. Waarbij de bewoners van de stad uitge-
daagd en opgeroepen worden om “voor elkaar 
aan de slag” te gaan.  
Er wordt aandacht gevraagd voor de leefomstan-
digheden van buren en naasten. Gezinnen en 
bewoners van onze stad zullen centraal staan. 
Van jong tot oud, studenten, (basisschool)leer-
lingen, vrijwilligers en u krijgen de unieke kans 
een verschil te maken.

Wat is stichting Voor elkaar aan de slag?  Stich-
ting Veads voor elkaar aan de slag is een nieuwe 
stichting in Den Bosch. De stichting verrast 
anderen rond de feestdagen met een “Surprise en 
verskerstpakket”. Instellingen en bewoners zijn de 
oren van de stichting, die weten als geen ander 
waar hulp nodig is. 
Door samen te komen, ontstaat er een vraag, een 
wens, een behoefte, waar ze gezamenlijk een 
passende oplossing voor zoeken. Een klein gebaar, 
kan soms het grote verschil betekenen. Dit berei-
ken ze door de hulp in te roepen van andere en 
samen “voor elkaar aan de slag te gaan”. Vooral 
niet stil zitten en naar mogelijkheden zoeken om 
vooruit te komen. We hebben elkaar nodig om een 
doel te bereiken!

Kent u mensen die iets extra’s verdienen of een 
stille wens hebben. Zijn er gezinnen die moeite 
hebben om zich staande te houden en bezig 
zijn te overleven, die zich geen extra’s kunnen 
veroorloven. Zijn er ouderen, alleenstaanden die 
rond de feestdagen in aanmerking komen voor 
een surprise kerstpakket? Laat het ons weten, we 
beloven niets, maar gaan er wel mee aan de slag. 
We vragen als tegen tegenprestatie, inzet tijdens 
een van de inzet bij een van onze wijktouren. Wat 
valt er te wensen? 
Alles wat reëel uitvoerbaar is. 

U kunt uw aanvraag mét motivatie jaarlijks vóór 
1 december indienen bij de Stichting Veads of 
bij de volgende locaties:
Wijkplein Helftheuvelpassage - Desiree Coense - 
Helftheuvelpassage 117 en 109, 
d.coense-weber@s-hertogenbosch.nl  
06-30074289
Bbs wijkplein het Centrum  - Bea Klaase - 
Ploossche Hof 85, E-mail: b.klaase@divers.nl 
073-6494794

Wijktour Missie X-mas
Met trots laten leerlingen van diverse scholen, 
bewoners, bedrijven en instellingen uit de regio 
hun ontwerpen, uitvoeringen en kunsten zien en 
voeren hun acties uit om goederen en geld in te 
zamelen. Een sfeervol winter wonderland zal het 
podium zijn voor talent, vrijgevigheid en aandacht 
voor elkaar. Samen komen en elkaar vrijblijvend 
ontmoeten op hartverwarmende locaties in ver-
rassende omstandigheden. Door rond te trekken, 
maken ze kennis met andere mensen uit verschil-
lende culturen, met wensen en gewoontes. Daar 
waar de vraag ligt, komt snel een antwoord! 
Tijdens en na de tour zullen we de Surprise vers 
kerstpakketten uit delen aan mensen die vooraf 
aangemeld zijn. Om deze tour succesvol te laten 
verlopen roepen wij alle inwoners én bedrijven uit 
Den Bosch en omgeving op om (luxe) producten 
in te leveren. 

Met deze producten worden mensen rond de feest-
dagen verrast die zich deze “luxe” niet kunnen 
permitteren. Elke helpende hand is ook welkom! 
Welke producten mag u inleveren? Alle producten 
zijn welkom. Luxe producten, maar ook producten 

voor dagelijkse levensbehoeften. 
Zolang alles maar in orde is en niet over de houd-
baarheidsdatum. 

Jongeren met een missie! 
Shoppen voor een ander!
VMBO / MBO studenten van o.a. het Kw1c, Helicon 
zijn actief met activiteiten, waardoor ze betrokken 
raken met de omstandigheden waarin sommige 
onder ons helaas leven. Basisschoolleerlingen 
komen mee in beweging door in het voortraject 
klusjes uit te voeren. Elke klus levert een beloning 
op. Met deze opbrengst kunnen zij anderen een 
leuke kerst bezorgen.

Wethouder Jeroen Weijers, onze ambassadeur, 
zal het startsein en een voorbeeld geven van de 
Klusjeskaartactie. Deze actie loopt van 15 tot 22 
november. Vrijdag 29 november 19.00  zal tijdens 
KerstCreaties  in de Brabanthallen de opbrengst 
van de actie bekend worden gemaakt door Jeroen 
Weijers. De leerling die de meeste klusjes uitge-
voerd heeft krijgt een leuke verrassing! En ook 
wordt bekend gemaakt welke school een Specia-
lIce baan  op lokatie heeft gewonnen.

KerstCreaties is een kerst-en winterfair die plaats 
vindt op 28,29,30 november en 1 december in de 
Brabanthallen. Met de opbrengst van de klusjes-
kaart vullen we de kerstboodschappen aan met 
verse groenten, fruit, gourmetschotel’s, etc. Afge-
lopen jaar werden leerlingen ingezet om bood-
schappen te doen. Toen werden bijna honderd 
gezinnen blij gemaakt. Dat moeten we minimaal 
met zijn allen verdubbelen. 

Steun ook Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Duizenden  kinderen in heel Nederland hebben 
warmte, aandacht en geluk nodig. Samen met Cre-
atief Nederland gaan we voor het Nationaal Fonds 
Kinderhulp vrolijke en kleurrijke kinderdekentjes 
maken van Granny Squares (oma’s vierkantjes). 
Veads ondersteunt deze actie en haakt ook aan. 
Jong en oud komen bij elkaar om samen te breien 
of te haken. Jong geleerd is oud gedaan. Iedereen 
kan aanhaken en een oma’s vierkantje opsturen 
of inleveren op de beurs KerstCreaties. Voor meer 
info: www.kerstcreaties.nl. (Zie bijlage)

Media
Op verschillende locaties kan men door middel 
van een kleine donatie een video opname laten 
maken om een wens kenbaar te maken. Mogelijk 
gaan we met deze wens aan de slag en vervullen 
we een harte kreet. De wens en uitvoering kan 
gebruikt worden in een TV programma. De lokale 
omroep Boschtion media, biedt een multifunc-
tioneel platform waarop VEADS zich presenteert 
en waar Missie X-mas onder de aandacht wordt 
gebracht. Zonder media aandacht bereiken we 
niet wat we de afgelopen twee jaar voor elkaar 
hebben gekregen. Elke dag wordt een uitdaging 
om bezoekers van de wijktour te stimuleren in 
beweging te komen en te betrekken bij vervan-
gen door ‘en mee te doen aan de acties. Daarin 
hebben we de bewoners actief nodig. Boschtion 

media zal de aankomende periode Missie X-mas op 
de voet volgen.
Wilt u een helpende hand bieden, heeft u wat te 
geven, wilt u een gezin opgeven voor een vers 
kerstpakket, heeft u voor uzelf of voor een ander 
wat te wensen, is er een noodkreet waar aandacht 
aan moet worden besteed, heeft iemand een 
duwtje in de rug nodig?  Veads luistert naar u om 
samen de mogelijkheden te bespreken. Op een 
aantal lokaties zullen ook kraampjes geplaatst 
worden om spullen, diensten te verkopen. 

De opbrengst van de kraamhuur en eventuele 
acties komen ten goede aan Missie X-mas. Kortom 
een wijktour, door en voor de bewoners en gezin-
nen van onze mooie stad  ‘s-Hertogenbosch en 
omstreken. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

U kunt ons bereiken via: 
Email: voorelkaaraandeslag@gmail.com of per 
Postadres op afspraak bezoekadres: 
Rietveldenweg 54, 5222 AS ‘s-Hertogenbosch 

Presentatie en donatiemomenten
21 - 23 september - Maritiem ‘s-Hertogenbosch
3 oktober Stagemarkt van 18.00 -21.00 en 
5 oktober 11.00 - 16.00 Den Bosch Doet, 
Kerkplein
28 november - 1 december KerstCreaties, 
Brabanthallen 
9 - 22 december Missie X-mas wijktour 
Afsluiting winter paradijs - bekendmaking 
opbrengst/ inzet wijken en scholen door onze 
ambassadeur Wethouder Jeroen Weijers en 
ex-wethouder  en ook voorzitter van onze 
stichting Bart Eigeman.

Afgiftelocatie voor de Wijk Oost
Rivierenplein 16 - Jannekes Beestenboel 
Dierenspeciaalzaak, 073-6101314
Buurthuis Graafsewijk Noord, 
Lucas van leijdenstraat 27, 073- 6124768

De Wijktour/ Kerstmarkt voor ‘s-Hertogenbosch- 
Oost staat gepland op zondag 15 december in en 
om Buurthuis Graafsewijk Noord, 
Lucas van Leijdenstraat 27 te ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie hierover volgt in de Wijkkrant van 
november.

Ophaalservice
François van Iersel van Plug In Pest Free Benelux, 
komt bij u langs om de goederen op te halen l

Oproep aan alle inwoners van ‘s-Hertogenbosch!

Geslaagde 
kindervakantieweek

De traditionele kindervakantieweek is ook dit 
jaar weer prima verlopen. De kinderen die zich 
aangemeld hadden voor deze week in augustus 
zijn heel creatief geweest, met o.a. fietsbanden 
( daar kun je zoveel moois van maken!),bordjes 
beschilderen en bloemschikken. 
Verder hebben ze leuke spelletjes gespeeld en 
gezamenlijk een uitstapje gemaakt naar de 
Efteling. 

Marie van Herpen, initiatiefnemer van deze 
week, wil niet alleen alle vrijwilligers bedanken 
die mee hebben geholpen maar ook Albert He-
ijn, bloemisterij Purvis en cafetaria Het Pleintje 
voor hun bijdrages in natura l
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Advertentie

Geslaagde dag van 
de Oosterplas

Door Mieke Verberne

Ook dit jaar reageerden organisaties, clubs 
en individuelen die actief zijn op het gebied 
van cultuur, sport, zorg en natuur positief op 
de oproep van ‘Buurten in beweging’ om op 9 
juni een gezellige middag te organiseren bij de 
Oosterplas.
 
Ook koren en muziekgroepjes die benaderd 
werden om een bijdrage te leveren meldden zich 
aan om vrijblijvend mee te doen. Met een bijdrage 
uit het BrabantWonen buurtcultuurfonds, werd 
het natuurtheater aangekleed met een geluids-
installatie en een podium. Daardoor kwamen de 
muzikale optredens van de koren Sirenen en de 
Zangtoffels, van percussieband Sabbatical en 
het muziekgroepje Franco & Buren goed tot hun 
recht. 

Verpleeghuis de Eemhof (Oosterhof) had een 
markt ingericht, waar zelfgemaakte spulletjes 
verkocht werden en deze werd goed bezocht. Be-
woners en bezoekers konden onder het genot van 
een drankje en een hapje genieten van accorde-
onvereniging Blij Leven, de Van Neijnselsingers, 
de Perketuuters, een West Afrikaanse band en de 
Zangtoffels. De zeilclub hield een Open Dag en 
modelbotenbouw Titanic was er te gast. Het was 

druk bij kinder- en zorgboerderij de Oosterhoeve 
en ook de initiatiefnemers van het Eetbaar Park 
Oosterhoeve waren tevreden met de belangstel-
ling. Bij een standje van de GGD konden bezoe-
kers hun kennis over gezonde voeding testen en 
het kinderwerk van Divers had een speurtocht 
in elkaar gezet, waarbij alle activiteiten bezocht 
werden. Sportschool Wladimirov zette mensen 
aan het werk met outdooractiviteiten en bij Mom 
in Balance werd gedemonstreerd, hoe je als je 
zwanger bent of pas moeder geworden, bent toch 
voldoende beweging kunt krijgen.

De Wijkwerkplaats was ook present, Leden van 
deze club hielpen kinderen mee een nestkastje 
in elkaar te zetten, een ander bood zelfgemaakte 
houten beelden aan en door een amateurfoto-
graaf werden, op verzoek, foto’s van passanten 
gemaakt. De foto’s werden ter plekke afgedrukt 
en de ‘fotomodellen’; kregen deze meteen mee. 
Duikclub JOV de Flipper hield een clubactiviteit 
en nodigden bezoekers uit voor een sportieve 
uitdaging. 

Het buurtvadercomité organiseerde voetballen 
voor kinderen en ’s Port van de gemeente ’s-
Hertogenbosch zorgde voor een klimtoren.
Het was mooi weer, het was gezellig druk daar 
bij de Oosterplas en de initiatiefnemers van deze 
dag, Souad en Mieke van ‘Buurten in Beweging’ 
kijken er dan ook met plezier op terug. l

Nieuws van de Oosterhoeve

Afscheid 
Thea van Schijndel

Tijdens de picknick op 20 augustus nam Thea 
van Schijndel afscheid na heel wat jaartjes 
vrijwilligster te zijn geweest bij de Zonne-
bloem.
Zij heeft verschillende bestuursfuncties gehad 
binnen onze afdeling, zoals voorzitster en 
bezoekster. Maar daarnaast heeft zij heel erg 
hand- en spandiensten voor de vereniging 
verricht
Op 26 augustus is Thea, nog altijd een zeer 
kwieke dame, 80 jaar geworden. Een mijlpaal! 
Reden waarom zij nu haar kostbare tijd gaat 
besteden aan haar man, gezin en familie.
Bedankt Thea!! Wij allemaal, het team ‘s-
Hertogenbosch Oostelijke Zon, zullen je enorm 
gaan missen! l

Beste wijkbewoners,
velen van u weten dat de Oosterhoeve, kinder-
boerderij en zorgboerderij, de laatste jaren in de 
meeste gevallen van maandag tot en met donder-
dag van 9 tot 4 uur geopend is en op vrijdag tot 
12 uur. In de schoolvakanties zijn die openings-
tijden echter moeilijk te realiseren, omdat ook 
veel vrijwilligers dan op vakantie zijn. Met trots 
kunnen wij echter terugzien op een zomervakan-
tie waarin, op slechts 1 dag na, alle vrijwilligers 
samen hebben kunnen zorgen voor normale 
openingstijden, dus tot 4 uur. 
Sinds enige tijd is er zelfs voor de vrijdagmiddag 
( van 2 tot 4 uur) een vrijwilliger. 
Daarnaast zijn we op zondag van 12 tot 2, maar 
in de meeste gevallen zelfs tot 4 uur open. Op 
de zaterdagen wisselt het nog steeds, tijdens 
voedertijden zijn bezoekers welkom, maar dat is 
op zaterdag niet op vaste tijden. Meestal tussen 
11 en 1, maar wilt u niet aan een gesloten deur 
komen, belt u dan vrijdag even op, om de tijden 
van de volgende dag te horen.

Onlangs hebben wij het assortiment in ons Koffie-
huis uitgebreid. Naast de koffie, thee, sap, soep, 
koek en chips die wij al enkele jaren verkopen, 
hebben wij ook een start gemaakt met tosti’s en 
minipizza’s. Graag verwelkomen wij u op ons ter-
ras of in het Koffiehuis, tijdens de openingsuren. 
Steeds vaker weten mensen onze locatie te vinden 
voor het vieren van hun feest. Tot 50 personen 
kunnen in het Koffiehuis. Gezelschappen die 
groter zijn zetten soms een partytent op, naast 
de locatie, als het weer het niet toelaat om van 
het terras gebruik te maken. Vraagt u gerust eens 
naar de mogelijkheden.

Activiteiten in de komende maanden:
Op 5 oktober komt er een clown, die bij haar 
optreden het thema “dier” heeft ( want 4 oktober 
is het dierendag). De entree is 2,50 euro per kind. 
De clown verzorgt tussen 12 en 16 uur verschil-
lende optredens, op de halve uren. U kunt uw 
kinderen het beste van tevoren opgeven, om te-
leurstellingen te voorkomen. Er kunnen maximaal 
20 kinderen tegelijk bij een voorstelling zijn
Op 27 november (woensdag om 2 uur) en 30 no-
vember ( zaterdag om 11 uur) mogen de kinderen 
Sinterklaas weer komen wekken. Sint heeft vorig 
jaar voor het eerst op de boerderij gelogeerd na 
zijn nachtelijke werk op het dak. Hij laat zich 
graag wakker zingen bij zijn bisschoppelijke ka-
mer en maakt daarna een rondje over het terrein. 
Graag opgeven voor beide dagen vóór 24 novem-
ber via onderstaande nummers. 
Entree is 1,50 euro per kind.

Veel donateurs en sponsoren maken het voort-
bestaan van de Oosterhoeve dagelijks mogelijk. 
Ten tijde van het verschijnen van deze krant zal 
waarschijnlijk eindelijk het mooie nieuwe spon-
sorbord aan onze gevel prijken, dat al zo lang in 
bestelling was. Ziet u uw naam ook graag vermeld 
op het bord en onze website? Vanaf een donatie 
van 150 euro krijgt uw bedrijf een vermelding 
voor een jaar en een uitnodiging voor de dona-
teursdag.

Wij zijn op de Oosterhoeve het idee van een huis-
kamer voor ouderen aan het uitwerken. Ouderen 
zijn uiteraard al jaren van harte welkom bij ons, 
voor een bakje koffie of om naar de dieren te 
komen kijken. 

Er zijn nu echter enkele vrijwilligers bereid ge-
vonden om ook toe te zien op de ouderen die wat 
zorg nodig hebben. Vraagt u naar de mogelijkhe-
den als u interesse hebt. 
Naast de ouderen zijn ook andere mensen of 
kinderen, die begeleiding nodig hebben, al 
vanaf 2002 welkom om, onder begeleiding, een 
dagbesteding op Oosterhoeve te hebben. Maakt u 
gerust vrijblijvend een afspraak voor informatie.

Hartelijke groet vanuit kinderboerderij/zorgboer-
derij Oosterhoeve, 
Hoek Dommelstraat/ IJsselsingel
tel. 0623910121
www.stichting-oosterhoeve.nl, 
Email: oosterhoeve@gmail.com l

JIJ bent het waard om
gezien en gehoord te

worden!
Ook als je een steuntje

in de rug kunt gebruiken.

Voor meer informatie: Bel 06 46 76 81 17 
of mail naar

Trefpuntl.info@gmail.com
of kom eens gezellig langs

Broeckhovenlaan 4a
5213 HX ’s-Hertogenbosch

Op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
Een van de mogelijkheden binnen het Trefpunt

is toneelspelen. Vind je toneelspelen leuk of wil
je eens ervaren hoe dat is?

Wij zijn op zoek naar 
mensen m/v die door
middel van Improvisatie aan 
hun eigen toneelstuk willen werken.
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Guppie- en okidokiegym
De gymlessen voor de jongste jeugd gaan door! 
Flik-flak organiseert in samenwerking met ’S-PORT 
Guppie- en Okidokiegym. 
Kleuters en kids zijn volop in ontwikkeling en 
vinden het heerlijk om te rollen, klimmen, gooien, 
springen en hollen. Tijdens de lessen kunnen 
kleuters nieuwe ervaringen opdoen en in spel-
letjes komen alle grondvormen van bewegen spe-
lenderwijs aan bod. Met groot en klein materiaal 
leren kinderen hun evenwicht bewaren en krijgen 
inzicht in ruimte, snelheid en afstand. 
Samen met andere kinderen kunnen ze hun 
energie kwijt, leren onder veilige omstandigheden 
nieuwe dingen te proberen en overwinnen ze hun 
angst. Guppiegym is voor kinderen in de groepen 
1 en 2. Okidokiegym is voor kinderen in de groe-
pen 3 en 4. 

Guppiegym: 
Start woensdag 4 september gedurende 10 weken. 
Waar: Gymzaal van BS Aquamarijn, Waalstraat 50. 
Tijd: 15.30-16.15 uur
Kosten: 25 euro voor 10 weken

Okidokiegym:
Start woensdag 4 september gedurende 10 weken
Waar: Gymzaal van BS Aquamarijn, Waalstraat 50. 
Tijd: 16.15-17.15 uur
Kosten: 25 euro voor 10 weken

Mocht u interesse hebben in bovenstaande lessen 
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, 06 15 94 80 91 
k.vandendungen@s-hertogenbosch.nl

Hockeytoernooi
Op 21 september is het Wereldvrededag. Daarom 
organiseert Stichting Elayi op vrijdagmiddag 20 
september in samenwerking met S-PORT een hoc-
keytoernooi bij HC Den Bosch.

Stichting Elayi uit ’s-Hertogenbosch laat kinderen 
uit ontwikkelingslanden gratis meespelen met 
activiteiten op sportief en cultureel gebied in 
combinatie met educatie. Stichting Elayi betrekt 
daarbij de ‘de hele omgeving’ zoals andere kinde-
ren, ouders, scholen en buurtwerkers. Kijk voor 
meer informatie op www.elayi.nl
Het hockeytoernooi is voor kinderen uit de groe-
pen 5 t/m 8. Er wordt gespeeld in aparte groepjes 
van jongens en meiden. Het toernooi zal om 13.00 
uur beginnen en is rond 15.00 uur afgelopen. 

Mocht uw kind interesse hebben om mee te doen 
aan het hockeytoernooi neem dan contact op met 
de gymdocent van uw kind om mail of bel naar 
onderstaand nummer.
Kim van den Dungen, 06 15 94 80 91 
k.vandendungen@s-hertogenbosch.nl 

Gymplus
De activiteit Gymplus bestaat al jaren in de wijk 
zuidoost. Gymplus is een activiteit voor kinderen 
die minder goed mee kunnen komen in de gewone 
gymles, door verschillende redenen. We hebben 

gemerkt dat het werken in kleine groepjes de 
kinderen motiveert en zelfvertrouwen geeft. De 
activiteit loopt daarom al jaren erg goed en zowel 
de kinderen als de ouders zijn erg enthousiast 
over de lessen. Kinderen die hiervoor in aanmer-
king komen zullen een brief meekrijgen van de 
gymdocent op school. Op woensdag 4 september 
beginnen de lessen. 

Plein Actief
Bij Plein Actief! Kun je gebruik maken van allerlei 
sport- en spelmaterialen. Van ballen, frisbees tot 
skates. ´S-PORT stelt dit ter beschikking. Gewoon 

l lekker doen waar je zin in hebt! 
Plein Actief Oberon : dinsdagmiddag 15.00-16.15 
uur 
Plein Actief Rondeel : maandagmiddag 14.15-
15.15 uur voor groep 1 t/m 4
donderdagmiddag 14.15-15.15 uur voor groep 5 
t/m 8
Plein Actief Kameleon : 
maandagmiddag 14.00-15.15 uur

Bij Plein Actief zijn alle kinderen uit de wijk wel-
kom, niet alleen kinderen van de school. Dus kom 
lekker buiten spelen! l

nieuws

Basisschool De AQUAmarijn aan de Waalstraat 
vierde op 31 mei dat er al 25 jaar montessori-
onderwijs wordt gegeven. Deze feestdag kreeg 
de naam “Happy Day.”
 
De hele ochtend was het feest voor alle kinderen 
en medewerkers van de school. Zo was er speciaal 
een verhalenvertelster gekomen, werd het nieuwe 
schoollied gezamenlijk gezongen en kreeg iedere 
klas een prachtige snoepjestaart. 
Na de pauze was het tijd voor de Fancy Fair. De 
leerlingen die die dat leuk vonden, mochten zelf 
een kraampje bemannen of een optreden ver-
zorgen. Gelukkig zaten de kinderen vol originele 
ideeën. Een kleine greep uit de activiteiten die 
de kinderen bedacht hadden: tatoeages maken, 
nagels lakken, doelschieten, gezinsfoto maken, 
moppen verkopen, diabolo-act en ga zo maar 
door. Natuurlijk waren er ook genoeg koekjes, 
cakejes en andere lekkernijen om van te genie-
ten. Dat de kinderen zelf hebben bedacht wat ze 

wilden doen en daar ook zelfstandig mee aan de 
slag gingen, past helemaal in de montessorivi-
sie. “Leer mij het zelf te doen”, is de gedachte 
hierachter. 
Het werd gezellig druk, want de kinderen moch-
ten naast hun ouders ook opa’s, oma’s of andere 
bekenden uitnodigen. De AQUAmarijn kijkt terug 
op een hele leuke dag, echt een feest voor alle 
aanwezigen. 
De opbrengst was ook boven verwachting: maar 
liefst 1732 euro is er opgehaald voor de Clini-
Clowns!

Inloopochtend
De AQUAmarijn organiseert op vrijdag 27 sep-
tember om 9:00 uur weer een inloopochtend voor 
ouders die op zoek zijn naar een school voor hun 
kind. U bent van harte welkom. Kijk voor meer 
informatie op www.aquamarijn.org of bel (073) 
614 53 72. Het adres is Waalstraat 50. l

l De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn volop aan de gang. Ook ’S-PORT heeft niet stilgezeten en is 
weer bezig om alle kinderen kennis te laten maken met sporten.

Juf Milka neemt eind september afscheid van 
basisschool Het Rondeel. In 1999 is Milka 
Glusica gestart bij Nutsschool De Aastroom. 
Ze heeft de verhuizing meegemaakt naar het 
nieuwe schoolgebouw en ze werkt nu op Het 
Rondeel als assistent voor de leerkrachten. 

Zij staat niet voor de klas, 
maar helpt bij allerlei 
praktische werkzaamhe-
den die er op een school 
moeten gebeuren. Je kunt 
juf Milka vinden beneden 
in de school in haar eigen 
ruimte. Ze verzorgt al het 
kopieerwerk, ze maakt lesmateriaal, zorgt voor 
de gevonden voorwerpen, het koffieapparaat, 
de voorraad in het magazijn en ze gaat ieder 
jaar mee op kamp met groep 8. Het allerliefste 
is juf Milka aan het werk met de kinderen. Ze 
ondersteunt in de kleuterklassen bij het zelf-
standig werken, ze loopt met ze mee naar de 
SchoolBIEB en de gymles en ze zorgt voor een 
grote pleister, als een kind gevallen is.
Juf Milka stopt met werken, zodat ze kan gaan 
genieten van haar prepensioen. Ze heeft veel 
hobby’s zoals lekker koken, borduren, lezen 

en haar huisje in Bosnië. En natuurlijk gaat ze 

veel tijd besteden aan haar kleinkinderen. 
We willen juf Milka bedanken voor al haar 
werkzaamheden op Het Rondeel. En we wensen 
haar een fijne tijd toe. 

We zullen haar missen!
Op vrijdag 27 september organiseren de kinde-
ren en het team van Het Rondeel een gezel-
lig afscheid. Van 14 tot 15.30 uur bent u van 
harte welkom op Het Rondeel om persoonlijk 
afscheid te nemen van juf Milka l

Juf Milka neemt afscheid van Het Rondeel

Happy Day op basisschool 
De AQUAmarijn

Vanaf dinsdag 10 september is in de BBS een 
huiswerkplek. Kinderen van groep 7 en 8 zijn 
hier van harte welkom van 14.00 uur tot 15.30 
uur. 

De leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn 
van 16.00 tot 18.00 van harte welkom. De huis-
werkplek is een rustige omgeving om huiswerk te 
maken. Hierbij zijn begeleiders van het jongeren-
werk Divers aanwezig. Aan het eind wordt ieder 
huiswerkplekmoment afgesloten met een educa-
tieve/culturele activiteit. 

Waarom de huiswerkplek? 
1. Een rustige plek om je huiswerk te maken;

2. Er is iemand aanwezig 
die je helpt als je een 
vraag hebt;
3. Er zijn computers 
beschikbaar, waar je aan 
kan werken;
4. Het is er gezellig;
5. Je hebt meteen een 
huiswerkplek voor het VO;
6. De middag wordt leuk afgesloten.

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact 
opnemen met: 
Nisrine Khanchouf, jeugd/jongerenwerker . 
Telefoon: 06-55788481 l

Huiswerkplek BBS aan de AA
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Advertentie

Alcohol en medicijnen. 
Mag dat?

Door Joost van Roosmalen, 
apotheker - Kring-apotheek Cleij

Een wijntje bij het eten, een 
biertje om iets te vieren. 
Alcohol drinken heeft voor veel 
mensen iets gezelligs en feeste-
lijks. Maar kan alcohol wel altijd samen met uw 
medicijnen voor een goede werking ervan?

Effecten
Iedereen die wel eens alcohol heeft gedronken, 
kent het gevoel dat drank geeft: je voelt je 
licht in je hoofd, wordt vrolijker en gaat meer 
praten. Alcohol komt via de slokdarm, de maag 
en de dunne darm in het bloed. Via het bloed 
verspreidt het zich over het hele lichaam. Het 
kan dan ook in het hele lichaam effect hebben. 
Hoe sterk deze effecten zijn, verschilt per per-
soon en per situatie, afhankelijk van leeftijd, 
geslacht, lichaamsgewicht, conditie en of de 
persoon heeft gegeten.
De lever zorgt ervoor dat alcohol weer uit het 
lichaam weggehaald wordt. Dit kost tijd: met 
1 glas drank is de lever 1-1.5 uur bezig. De af-
braaktijd kunt u niet verkorten. Een kop zwarte 
koffie of even een frisse neus te halen, geven 
misschien een fitter gevoel, maar er zit nog 
evenveel alcohol in uw bloed.

Medicijnen
Bij sommige medicijnen vindt u op het etiket 
of in de bijsluiter een waarschuwing voor het 
gebruik in combinatie met alcohol.
Alcohol kan de afbraak van sommige medi-
cijnen vertragen, waardoor deze langer in 
het lichaam blijven. Dat kan hetzelfde effect 
hebben als een overdosering van dat medicijn. 
Maar alcohol kan de afbraak van sommige me-
dicijnen ook juist versnellen. Daardoor kunnen 
deze medicijnen minder goed werken. Boven-

dien kan alcohol de werking en bijwerking van 
sommige medicijnen versterken.

Alcohol en medicijnen kunnen dus zeker niet 
altijd veilig samen gebruikt worden zonder 
waarschuwing!

Waarschuwingsstickers
In de apotheek waarschuwen we u op verschil-
lende manieren voor het gebruik van alcohol in 
combinatie met medicijnen. Naast de mon-
delinge toelichting, worden hiervoor stickers 
geplakt of extra melding gemaakt op het witte 
apotheek etiket.

Een gele sticker op de verpakking met de tekst 
‘Dit geneesmiddel kan uw reactievermogen 
verminderen’. Als u alcohol gebruikt in combi-
natie met zo`n middel zal uw reactievermogen 
nog slechter worden. Het is daarom voor uw 
veiligheid en die van anderen niet verstandig 
alcohol te drinken als u zo’n medicijn gebruikt.

Een etiket met de tekst ‘Gebruik geen alco-
hol bij dit middel’. Als u bij deze medicijnen 
alcohol drinkt, kunt u last krijgen van on-
aangename effecten, zoals een warm en rood 
gezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van de 
bloeddruk en hartkloppingen.

Een etiket met de tekst ‘Pas op met alcohol in 
verband met maagklachten’. Bepaalde me-
dicijnen, zoals pijnstillers als diclofenac en 
ibuprofen, hebben als bijwerking dat zij het 
maagslijmvlies irriteren. Alcohol versterkt deze 
bijwerking, waardoor u eerder last krijgt van 
uw maag.

Heeft u vragen over het gebruik van alcohol bij 
uw medicijnen, weet dan dat u hiervoor altijd 
terecht kunt bij uw eigen apotheek! l

De afgelopen maanden hebben groepen bewoners 
uit de Aawijk Zuid, de Aawijk Noord en de Graafse-
buurt Zuid zich bezig gehouden met “de zorgzame 
buurt”. Een buurt waarin we oog hebben voor 
elkaar en elkaar waar nodig een handje helpen. In 
drie bijeenkomsten per buurt is gefantaseerd over 
wat er allemaal mogelijk is in de buurten. Hier 
zijn veel ideeën uit voortgekomen. 

Op 30 mei vond een manifestatie plaats in Park 
Eemwijk (voormalig Oosterhof) waar alle bewoners 
konden kiezen uit de verschillende projecten, hier 
zijn 3 projecten uitgekozen:

l Alles-in-een-centrum: dienstencentrum en 
talentenbank 
Om elkaar in de buurt te kunnen helpen moeten 
we wel weten wat de bewoners in de wijk kunnen 
en willen doen. Hiervoor is het dienstencentrum/
de talentenbank bedacht die voorlopig de naam 
alles-in-een-centrum heeft gekregen

l Trefpunt als bruisend middelpunt
Het Trefpunt Oost is al jaren een begrip in Oost als 
dagbesteding voor (ex-)psychiatrische patiënten. 
Bewoners geven aan dat er veel meer mogelijk is 
in het Trefpunt, ideeën genoeg voor uitbreiding 
van de activiteiten in Oost

l Kennismaking met woonvoorzieningen
Er is geen enkele wijk als Oost in de stad waar zo-
veel woningen zijn waar mensen met hulp wonen. 
Bewoners gaven in de bijeenkomsten aan dat ze 
deze buren eigenlijk niet kennen. Het komende 
jaar zullen er dan ook kennismakingsactiviteiten 
georganiseerd worden met en door deze buren.

De komende maanden gaan we met deze pro-
jecten aan de slag. Wil je meedoen met een van 
de projecten dan horen we dat graag! Je kunt je 
aanmelden bij Wilma van der Aalst e-mail: w.van.
der.aalst@divers.nl  06 – 55791362

Daarnaast gaan we de komende maanden ook 
starten met het verder ontwikkelen van dagop-

vang voor diverse doelgroepen in de wijk, we gaan 
daarbij uit van locaties die al in de wijk aanwezig 
zijn en die kansrijk zijn. Onze doelstelling is om 
cliënten die nu vaak afhankelijk zijn van profes-
sionele dagopvang-voorzieningen buiten de wijk, 
meer te betrekken bij ontmoetingsplekken in de 
wijk. Een goede samenwerking tussen buurtbe-
woners, vrijwilligers en professionals is daarbij 
heel belangrijk. Ook hiervoor geldt: heb je zin om 
hieraan mee te werken, laat het weten!

We zullen jullie in de wijkkrant op de hoogte hou-
den van de ontwikkelingen!

De Kracht van Oost is een project waarin Divers, 
Juvans, Cello, de Van Neynselgroep, de Reinier van 
Arkelgroep en BrabantWonen samen met bewo-
ners uit de wijken Aa-wijk Zuid, Aa-wijk Noord en 
de Graafsebuurt Zuid werken aan de toekomst 
van maatschappelijke ondersteuning: door lokale 
samenwerking zorgen dat iedereen mee kan doen in 
de wijk l 

De Kracht van Oost

Impressie van de inspiratiekringen en slotbijeenkomst

Zonnebloem ‘s-Hertogenbosch Oostelijk Zon
Door Ans van der Leeuw

De zomer is weer bijna voorbij.
Er is veel gebeurd in de laatste weken in onze afdeling.
Vrijwilligers zijn met gasten gaan eten bij Resto van Harte, Brede Bossche School, Haren, Donk Reit.
Ook zijn er 10 vrijwilligers een dagje uit geweest met ieder een gast. 
De gast mocht zeggen wat zijn / haar wens was en die wens werd dan, wanneer mogelijk, vervuld.
Dit alles is betaald door de Riki Stichting, waarvoor de gasten en Zonnebloemvrijwilligers de Riki 
Stichting van harte danken! Dinsdag 20 augustus hebben we weer een picknick gehouden. Deze 
middag werd muzikaal opgeluisterd door het Smartlappenkoor ‘Tis nie te geleuve’. Ook namen de 
gasten op deze middag afscheid van Thea van Schijndel. Zij gaat de Zonnebloem verlaten en de 
Oostelijke Zon zal haar enorm missen.

Als u interesse heeft in de Zonnebloem als vrijwilligster of als gast neem dan contact op met:
Ria de Kock - 073- 6142600 of  Jean van Teeffelen - 073- 6138936 l

Vooraankondiging
Bijeenkomst eenzaamheid bij kwetsbare ouderen
Donderdag 3 oktober 2013 van 15.00- 17.30 uur
Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497 5215EJ ’s 
Hertogenbosch

In de Den Bosch Oost is gezondheidscentrum 
Samen Beter betrokken bij een project voor 
kwetsbare ouderen. Binnen dit project wordt goed 
gekeken naar de gezondheidstoestand en vragen 
op het gebied van welzijn en gezondheid van 
kwetsbare ouderen in Den Bosch Oost. Eenzaam-
heid bleek een belangrijk aandachtspunt te zijn.
Dit gegeven is aanleiding om hierover in ‘de 
nationale week tegen de eenzaamheid’ een 
bijeenkomst te organiseren. Het doel van deze 
bijeenkomst is om ervaringen op het gebied van 
signaleren en omgaan met eenzaamheid binnen 
Den Bosch Oost met elkaar te delen. De bijeen-
komst is tevens bedoeld om instrumenten aan te 
reiken om te komen tot afspraken over een geza-
menlijke wijkgerichte aanpak in Den Bosch Oost.

Noteert u alvast in uw agenda:
Onderwerp : Een wijkgerichte aanpak voor een-

zaamheid bij kwetsbare ouderen
Wanneer : Donderdag 3 oktober 2013 van 
15.00- 17.30 uur
Waar : Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat 497 
5215EJ ’s Hertogenbosch
Voor wie : Alle professionele werkers, vrijwilligers 
en anderen die zich op dit onderwerp
betrokken voelen en een bijdrage willen leveren 
aan het terugdringen van
eenzaamheid in Den Bosch Oost.
Kosten : Aan de deelname voor deze bijeenkomst 
zijn geen kosten verbonden.
Inschrijving is wel verplicht.
Informatie : Gerrit van Roekel 
G.vanRoekel@samenbeter.nl

Uitnodiging met definitieve programma en in-
schrijfformulier volgt in september 2013 l



Een wijk staat of valt met de mensen die er 
wonen. Wijkbewoners die oog hebben voor mens 
en de omgeving.  Ga maar na hoe belangrijk 
‘mensen en stenen’ zijn voor uw woonplezier.

Tijdens de wijkschouwen in juni en augustus (zie 
nieuws wijkplatform) werden actieve en betrokken 
wijkbewoners (wederom) zichtbaar. De rijkdom is 
het initiatief dat uitgaat van ‘actieve bewoners’ en 
vrijwilligers.  Zonder volledig te zijn, noemen we 
hieronder toch een aantal mensen die daardoor 
een belangrijke bijdrage leveren voor de leefbaar-
heid in de wijk.

Voorbeelden zijn bewoners die aandacht vroegen 
voor verkeersveiligheid en speelplaatsen voor hun 
kinderen in de Aawijk. Een mooi voorbeeld werd 
getoond waarbij bewoners in de Aawijk de handen 
ineen hebben geslagen om van een verrommeld 
pleintje een speelplaats hebben te maken voor 
hun kinderen. Samen zorgen ze ervoor dat het er 
netjes bij blijft liggen.

Een vergelijkbaar initiatief hebben bewoners van 
de Pieter Breughelstraat ondernomen. In sa-
menwerking met de gemeente wordt daar op een 

afgesloten deel van de Aartshertogenlaan een 
wijkspeelplaats ontworpen en gerealiseerd. 
Bart van de Elst heeft samen met zijn buren uit 
de Beresteinstraat het initiatief genomen voor 
plantenbakken in de straat,  om het geheel een 
‘groener’ gezicht te geven. In samenwerking met 
de gemeente werd dit gerealiseerd en de bewo-
ners onderhouden de planten gezamenlijk.
Henk de Rooy zet zich bij weer en wind in om zijn 
galerij en het groen bij de Otto Coppesstraat bij 
te houden. Dat vindt hij  ‘gewoon’ om te doen 
en voor elkaar over te hebben. Hierbij moeten 
we ook Netty van Engelen vermelden, die daar 
oog voor heeft en haar waardering voor hem laat 
blijken. Dat is hartverwarmend.

Paul Damen is een bekend gezicht in de Hessel-
straat. Hij heeft veel oog en oor voor wat er leeft 
in zijn buurt. Naast zijn eigen inzet, stimuleert hij 
anderen om rekening te houden met elkaar.
Wat deze mensen gemeenschappelijk hebben is 
initiatief. Dat geeft een rijk gevoel. 
Gelukkig is dit lijstje niet compleet, in de vol-
gende wijkkranten blijven we zulke bijzondere 
mensen ‘in het spotlicht’ zetten! l
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Met veel plezier zijn we gestart aan het nieuwe 
schooljaar 2013-2014. De spanning en het 
enthousiasme waren voelbaar bij de binnen-
komst van de kinderen op de eerste dag van het 
schooljaar. Een belangrijke verandering was al 
direct te merken, want we starten dit schooljaar 
onze schooldag om 8.30 uur. 
De eerste dag stond vooral in het teken van ken-
nismaken met de nieuwe kinderen in de groep. 
Dit komt door onze combinatiegroepen, zo wisselt 
ongeveer de helft van alle kinderen van leerkracht 
en ontstaat er een nieuwe samenstelling van de 
groep. Dat betekent ook dat we in de eerste we-
ken veel tijd besteden aan het maken van afspra-
ken in onze groepen: afspraken over samenspelen 
en samenwerken, afspraken over het omgaan 
met materialen binnen en buiten de school. We 
willen namelijk een school blijven waar kinderen 
oprechte belangstelling hebben voor elkaar, waar 
kinderen open en hulpvaardig zijn.
Wanneer u nog een schoolkeuze moet gaan maken 
of gewoon meer wil weten van onze school, kijk 
dan eens op onze website: www.aquamarijn.org. 
Op de site staat ook wanneer wij onze inloopoch-
tend voor nieuwe ouders organiseren. De eerstvol-
gende ochtend is op 27 september om 9.00 uur.

Nieuwe directeur
Tevens hebben we dit schooljaar weer een ‘eigen’ 
directeur: Vincent Bosma. Na een aantal waarne-
mers is hij de vervanger van onze vorige directeur 
Theo Butterhoff. Hieronder stelt hij zich even 
voor: “Mijn naam is Vincent Bosma, ik ben 44 jaar 
en woonachtig in Boxtel. Daar ben ik de afgelopen 
6 jaar directeur geweest op basisschool de Vorsen-
poel. Ik heb de overstap naar Den Bosch gemaakt, 
omdat ik heel nieuwsgierig ben naar het werken 
in een stad, werken op een montessorischool en 
de verschillen die er zijn ten opzichte van mijn 
oude werkgevers.
Mijn eerst ervaringen zijn erg positief, op school, 
maar ook in de overlegsituaties waar ik al in be-
trokken ben. De AQUAmarijn is een prachtschool, 
waar leerkrachten en kinderen met passie werken. 
Er heerst een fijne sfeer, er is sprake van plezier 
en het is mooi dat ik daar vanaf nu een steentje 
aan mag bijdragen. Ik ben ook onder de indruk 
van de wijze waarop instanties om de school heen 
samenwerken en denken vanuit de gedachte dat 
we samen zorg dragen voor de kinderen van deze 
buurt. 
Ik heb er na deze eerste kennismaking nog meer 
zin in gekregen” vertelt Vincent Bosma l

Nieuws van Montessori Basisschool de AQUAmarijn

Kijkje in de Javastraat
Terwijl de Kermis in de Bossche Binnenstad in volle gang was 
werden de bewoners van woonlocatie Javastraat van Humanitas 
DMH ook getrakteerd op een eigen Kermis.

Een van onze eigen bewoners bouwt graag modellen van ‘Knexx’ en 
zorgt er rondom de kermisdagen voor dat de gemeenschappelijke ruimte een eigen achtbaan heeft. 
In de avond kunnen er lichtjes aan en iedereen vindt het leuk om even een ‘ritje’ te maken met het 
elektronische mini karretje. (zie foto)
De laatste zondagmiddag van de kermisweek wordt er voor iedereen een oliebol gehaald. De blikken 
komen uit de kast voor een spelletje blik gooien en de sjoelbak komt erbij voor een partijtje sjoelen. 
Dit soort middagen wordt door onze bewoners enorm gewaardeerd. We maken het mogelijk met onze 
eigen medewerkers en krijgen soms hulp van een vrijwilliger. 
Misschien wordt u als wijkbewoner ook enthousiast van dit verhaal, en zou u een volgende activiteit 
eens willen mee maken op de Javastraat? Of misschien zou u bij een volgende kermis wel met een 
bewoner naar de binnenstad willen gaan???

Voor een oriënterend gesprek over vrijwilligers werk voor Humanitas DMH in de wijk Oost kunt u 
contact opnemen met: Milou de Vocht 06-10248101 (Milou.de.vocht@humanitas-dmh.nl) l

De Kruimel
Zoals men inmiddels wel vernomen kan hebben, 
vertrekt de Kruimel uit de wijk Oost. Kanteel zag 
zich om financiele redenen genoodzaakt om de 
kinderopvang van de Kruimel samen te voegen 
met de kinderopvang in Hintham. Daarmee komt 
na dertig jaar een einde aan een heel specifieke 
wijkgerichte kinderopvang in Oost. Het wijkplat-
form willen de ervaring en expertise van de Krui-
mel niet vergeten en in samenwerking met Divers 
nagaan wat we in Oost voor kwetsbare kinderen 
kunnen doen. In september is een bijeenkomst 
waarin de koppen bij elkaar gestoken worden. In 
de wijkkrant en de website wordt u op de hoogte 
gehouden van de uitkomst daarvan.

Stand van zaken rond het opknappen van het 
Van Roosmalenplein 
Er zijn nieuwe fietsenrekken en de trottoirs 
zijn vernieuwd. Kijk ook eens naar de nieuwe 
lantaarnpalen en de gevelkunst van de diverse 
kunstenaars. Er zijn geveltuintjes aangelegd en 
fruitbomen, als afscheiding bij de Graafse Hof 
geplaatst. Het vervangen van de afvalcontainers 
moet nog gebeuren en de bloemkiosk is weer 
groen geverfd. De verkeersgevaarlijke uitrit aan 
het Van Roosmalenplein blijft nog een punt van 
aandacht. 

Wijkschouw Aawijk-noord/graafsebuurt-zuid 
en Graafsebuurt-Noord) 19 augustus en Aawijk 
zuid en Grevelingen.
In juni en augustus hebt u ze misschien al gezien, 
een hele club mensen, fietsend door de wijk, hier 
en daar aanbellen, met wijkbewoners een praatje 
maken, overleggen, praatje maken en weer ver-
der. Dit waren vrijwilligers, bewoners en professi-
onals betrokken in Oost. Met zijn allen zijn ze op 
bezoek gegaan bij plaatsen die aandacht vragen 
als het gaat om ‘schoon en veilig’. Waar mogelijk 

zijn afspraken ge-
maakt. In de vol-
gende wijkkrant 
en via de website 
www.wijkplatfor-
moost.nl wordt u geïnformeerd over de afspraken 
en acties die daaruit voort zijn gekomen. 

Vrijwilligers in Oost
Binnen het Wijkplatform Oost zijn zorgen over het 
vrijwilligerswerk in Den Bosch. Het is niemand 
ontgaan dat mede door de bezuinigingen, er een 
groter beroep gedaan wordt op vrijwilligers. 
Er gebeuren veel mooie dingen door vrijwilli-
gers in de wijk Oost, zoals het Trefpunt Oost, de 
wijkwerkplaats, ‘kinderkoken’ en Klaas snuffel-
hoekje die echt aan het groeien zijn en voldoen 
aan een behoefte. En er zijn nog veel ideeen over 
te ontplooien activiteiten zoals onder andere 
wijktheater en dagbesteding voor het toekom-
stige Hostel. Of gewoon ‘eigen’ activiteiten doen 
in verenigingsverband wat binding in de wijk 
bevordert. Daarnaast blijkt tijdens de inspiratie-
bijeenkomsten van ‘de kracht van Oost’ dat men 
goede ideeen heeft om iets te ondernemen, voor 
een ander te betekenen of over te hebben. Het 
wijkplatform heeft in een brief naar de gemeente 
aangedrongen om huidige en aanstaande vrijwil-
ligers van de wijk Oost om in beeld te hebben. 
Want tevreden huidige  vrijwilligers zijn ons 
inziens de beste reclame voor toekomstige vrijwil-
ligers. Een positief punt kunnen we al melden, 
Plein Oost in de Herman Broereschool blijft in 
ieder geval nog 5 jaar open!

Van het vervolg van de ‘Kracht van Oost’ wordt in 
deze krant verslag gedaan. Daarnaast houdt het 
Wijkplatform u op de hoogte van nieuwe initiatie-
ven en ontwikkelingen. Meer nieuws volgt! l

Nieuws vanuit het Wijkplatform

‘We zijn eigenlijk best rijk, hè?’
Vrijwilligers en actieve bewoners

Spot op ...
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Adres: Acaciasingel 77, 5213 VC ‘s-Hertogenbosch

Maandag
9.00 uur – 11.30 uur Jonge moedergroep info Mieke Reijner: 
   06-50459340
14.15 uur – 15.15 uur  Plein actief sport en spel voor kinderen 
   van 4 – 7 jaar 
   info: piet.adams@hetrondeel.nl
14.15uur -15.15 uur KLUPUP schminken voor ouder en kind 
   4x vanaf 16 september
14.30 uur – 15.30 uur KLUPUP schaakclub 10 X vanaf 16 september
16.00 uur – 20.00 uur Hobbyclub ’t Sluske, knutselen voor kinderen

Dinsdag 
8.00 uur – 10.00 uur Ouderkamer, koffie-uurtje voor ouders van kinderen van het Rondeel 
   info Mieke Reijner: 06-50459340
14.15 uur – 15.45 uur KLUPUP knutselclub groep 6/7/ 8
14.00 uur – 15.30 uur KLUPUP huiswerkplek groep 7/8 en brugklassers vanaf 10 september
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
13.15 uur – 14.45 uur KLUPUP dans club voor groep 3/4/5 start 18 september
13.15 uur – 14.15 uur  KLUPUP muziekclub voor groep 5/6/7/8 start 9 oktober
15.00 uur – 17.00 uur KLUPUP kinderkookclub in Trefpunt Oost start 18 september
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:0642911227 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
14.15 uur – 15.30 uur KLUPUP koud koken klup alle groepen, 4x start 24 oktober
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
14.15 – 15.15  KLUPUP Balsporten groep 3/4/5/6/7/8 

Voor alle KLUPUP – activiteiten geldt dat ze gratis zijn. We verwachten wel dat je elke keer aanwezig 
bent. Inschrijfformulieren voor KLUPUP kun je halen bij het beheer van BBS aan de Aa. 
De leerlingen van het Rondeel hebben allen een formulier ontvangen. 

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

Losse Weekendactiviteiten 
Oktober:

Vrijdag   04 oktober  Kaarten   Inschrijving vanaf 20.00 u
Zaterdag  05 oktober  Dierendag*  10.30 – 12.00 u
Vrijdag  11 oktober  Kinderdisco  18.30 – 20.00 u
Zaterdag  12 oktober   Tafelvoetbaltoernooi* aanvang 20.00 u 
Zaterdag  26 oktober  Spooktocht/ Halloween* tijd nog niet bekend

Activiteiten November:
Vrijdag   01 november  Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u
Vrijdag   08 november   Kinderdisco  18.30 – 20.00 u
Zaterdag  16 november  Kokkerellen*  10.30 – 12.00 u
Zaterdag  30 november  Sinterklaas*  tijd nog niet bekend

Activiteiten December:
Vrijdag   06 december  Kaarten   inschrijving vanaf 20.00 u
Woensdag 11 december  Kerstknutselen Volw* 20.00 – 22.00 u
Vrijdag   13 december  Kinderdisco  18.30 – 20.00 u
Zaterdag  14 december  Kerstknutselen*  10.30 – 11.00 u
Zondag   15 december  Kerstmarkt x-mis on tour meer info volgt
* 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

Activiteiten Wijkcentrum De Stolp
maandag
09.30 uur Vivent Yoga
09.45 uur gezond bewegen (v. Neijnselstichting)
10.45 uur gezond bewegen (v. Neijnselstichting)
10.45 uur Vivent yoga
13.00 uur vrij kaarten
14.00 uur Divers kienen 50+
(laatste 3 maandagen 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 AaRommelmarkt-/jaarmarkt 
Werkgroep Graafsewijk Noord
Op zondag 11 augustus  j.l. opende Werkgroep 
Graafsewijk Noord haar 32e  activiteitenseizoen 
met een grandioze rommel-/jaarmarkt op de 
speelplaatsen aan de Lucas van Leijdenstraat. 
Er viel genoeg te snuffelen op de markt. Voor 
de kinderen waren er gratis traktaties (snoep, 
ijs, poffertjes en suikerspin) en zij konden zich 
vermaken op het springkussen in de mobiele 
kinderboerderij of laten schminken. De gehele 
dag werd muzikaal ondersteund door Discotheek 
“El Loco” 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:

Pizzeria da Lino, Princen Sport, v. Woensel Bloemen, 
Lanny Mei, Albert Heijn, Dirck III, Cafetaria De IJs-
beer, Croissanterie Le Jardin, FC Den Bosch, John’s 
Hairstyling, Fabricom-GTI, Tegelzettersbedrijf Hoede-
makers VOF, Nelson Cafetaria, Fred van der Heijden
Bakkerij Humblé, Bakkerij René, Bloemsierkunst 
Peter Kuys, Dierenspeciaalzaak v.d. Veer
Johan en Miep, Piet en Toine, Rik en Tineke, Kapsa-
lon 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, 
Cafetaria Piccadilly, Interieurbouw van Dalsen bv
Marco van der Waal Schilderwerken, Van Baars 
Timmerwerken, 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 vrijwillig 
jeugd- en jongerenwerk in de Graafsewijk Noord 

Meer Bewegen Voor Ouderen:
Buurthuis Graafsewijk Noord
Maandag  13.30u – 14.30u  Gym  
Maandag  14.45u – 15.45u  Gym 
Dinsdag   09.30u – 10.30u  Yoga 
Dinsdag   11.00u – 12.00u  Yoga
Donderdag 09.30u – 10.30u  Gym
Donderdag 10.30u – 11.30u  Gym

Binnen de groepen zijn nog enkele plaatsen vrij. 
De mogelijkheid bestaat om een groot deel van uw 
contributie terug te vragen via uw zorgverzekeraar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
servicepunt Sport en Bewegen 073: 615 97 77 l

Activiteiten Plein Oost
 

Trefpunt Oost 
Openingstijden 
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur. 

Wijkwerkplaats
Openingstijden: 
Maandag tot en met woensdag   
van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag      
voor deelnemers met NAH 

Klaasjes snuffelhoek 
(onderdeel van wijkwerkplaats Oost)
Met goede gebruikte kleding, en artikelen 
gemaakt in de werkplaats is geopend:
Maandagmorgen, Dinsdagmorgen, Donderdag 
de gehele dag l

Workshop Mozaïek
 
We starten de workshop op 
de eerste ochtend met uitleg 
en nemen de eerste beginse-
len met U door. Dan gaat U 
aan de slag met het opzet-
ten van de tekening/figuur die U wilt maken. We 
maken gebruik van mozaïek tegeltjes in allerlei 
kleuren. Deze stukken steentjes kan je in een leuk 
en zelf bedacht dessin op een plaat plakken. Vele 
dessins kunnen uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld 
dieren, bloemen van een voorbeeld of een eigen 
tekening! Inclusief het eindresultaat, kost deze 
ochtend 22,50 euro inclusief een kopje koffie. 
De eerste ochtend is vrijdag 20 september op 
Park Eemwijk, Eemweg 114, in ’s-Hertogenbosch 
27 september en 4 oktober. Nog niet klaar, dan 
mag u voor 2,50 euro op vrijdag 11 oktober het 
mozaïek afmaken. De ochtend start om 10.15 en 
duurt tot 11.45. Opgeven bij Jacqueline Cornelis-
sen 073-8228709 of een mail naar 
j.cornelissen@vanneynsel.nl l



door werkgroep park 

Nadat het park begin juni onbedoeld gemaaid 
is geweest, hebben we allerlei soorten bonen 
verspreid op het terrein aangeplant; eind juli 
kon er alweer wat munt geplukt worden. 

Inmiddels kan er bramenjam en muntsiroop 
gemaakt worden.
In de laatste week van augustus zijn we begonnen 
de paden weer vrij te maken, de bonen groeien 
goed en worden nu opgebonden.
De tijd van oogsten breekt nu aan en kijken we 

wat het Eetbaar Park ons te bieden heeft, dus we 
zullen weer regelmatig aanwezig zijn.
In het begin van augustus zijn tijdens onze 
vakantie-afwezigheid de notitieborden eraf ge-
schroefd waardoor er nu geen mededelingen meer 
geplaatst kunnen worden.

OPROEP: we zouden het op prijs stellen als 
iemand in de wijk deze borden zou kunnen/willen 
vervangen? De vorige waren met schoolbordenverf 
bewerkt zodat we er met krijt berichten achter 
kunnen laten. We kunnen de materiaalkosten 
vergoeden. Stuur even een berichtje naar den-
bosch@transitiontowns.nl om het een het ander 
verder af te spreken.

In het najaar kunnen er ook nog gewassen 
gezaaid worden zoals winterpostelein en veld-
sla, ook kijken we weer welke planten er in de 
bestaande samenhang verder toegevoegd zouden 
kunnen worden.

0Meer informatie over permacultuur en combina-
tieteelt kun je ook vinden op:
http://www.permacultuurnederland.org/

Bewoners zijn van harte uitgenodigd om te komen 
kijken en mee te doen; het Eetbaar Park Oosterhoe-
ve is per slot van rekening een ontmoetingsplek l
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De groene kracht van 
De Graafse Akker: 

1000 kilo aardappels!
Op 28 september is van 14.00 uur tot 22.00 uur 
het aardappel-rooifeest op De Graafse Akker, 
aan het Mgr van Roosmalenplein, met wel 1000 
kilo zelfverbouwde aardappels.
 
In maart van dit jaar zijn de Makkers van De 
Graafse Akker begonnen met het zelfstandig 
verbouwen van aardappels op de buurtak-
ker. Stichting Transfarmers heeft de makkers 
geholpen om dit samen te bewerkstelligen. 
Op dit moment zijn er zestig Makkers die allen 
een deel van de oogst mee naar huis mogen 
nemen. 
Wil jij ook een deel van de oogst? 
Kom dan op 28 september naar het aardappel-
rooifeest en wordt Makker van de Graafse Ak-
ker. Tijdens deze dag zullen er op de akker o.a. 
de aardappelspelen, aardappeleters, aardap-
pelmuziek en aardappelverlichting zijn.

Meedoen met het oogstfeest? 
Een groepje actieve Makkers organiseert deze 
dag .Wil je graag zelf mee komen koken? Speel 
je in een bandje, heb je een gaaf idee over wat 
je met aardappels kunt doen tijdens het feest 
of wil je op een andere manier een bijdrage 
leveren? Laat het aan ons weten, iedereen is 
welkom. Voor 10 euro kun je Makker van De 
Graafse Akker worden voor 2014 en krijg de 
een stempelkaart waarmee je deze dag kunt 
deelnemen aan een workshop en een hapje 
en/of drankje kan halen. 

Voor meer informatie kun je altijd op woensdag-
middag binnen komen lopen tijdens de Kinder-
tuin in De Graafse Hof, kijken op de website van 
Transfarmers, of mailen naar: albert@transfar-
mers.nl.

Workshop Warme Dranken Maken van De 
Graafse Akker! 
Op 22 september geeft Geertje een workshop 
in De Graafse Hof over hoe je warme dranken 
kan maken van het (on)kruid van De Graafse 
Akker. Door haar kennis van planten inspireert 
ze en zet zij aan tot denken over wat eigenlijk 
allemaal eetbaar is uit de natuur. Zorg dat je 
erbij bent deze zondagmiddag. Deelname is 
gratis, maar er is een beperkt aantal plekken 
dus laat weten of je erbij bent. 

Kindertuin De Graafsehof 
Elke woensdagmiddag is er De Kindertuin waar 
alle Graafse Rakkers tussen de 6 en 12 jaar oud 
van harte welkom zijn om zelf (onder begelei-
ding) hun eigen groenten te verbouwen. Dus 
verveel je op de woensdagmiddag, kom eens 
langs in De Kindertuin!

De activiteitenagenda: 
Woensdag 18 september 14.00 uur tot 16.00 
uur: Kindertuin De Graafse Hof.
Zondag 22 september 13.30 uur tot 17.00 uur: 
Workshop Warme Dranken Maken.
(max. 15 personen, aanmelden 
via:https://www.facebook.com/
events/411113842338351/)
Woensdag 25 september 14.00 uur tot 16.00 
uur: Kindertuin De Graafse Hof.
Zaterdag 28 september 14.00 uur tot 22.00 uur: 
Aardappeloogstfeest De Graafse Akker l

In de Week tegen eenzaamheid van 26 septem-
ber t/m 5 oktober organiseert Park Eemwijk een 
Brabantse koffietafel.

Zwaan kleef aan…..!
De week tegen Eenzaamheid zet organisaties en 
mensen aan tot acties. Deze actieweek is een 
initiatief van Coalitie Erbij, een verbond van lan-
delijke organisaties in de zorg- en welzijnssector. 
Zij maken samen een vuist tegen de groeiende 
eenzaamheid in ons land.
De acties zijn bedoeld zijn om mensen die zich 
eenzaam voelen of dreigen dat te worden, te 
betrekken bij activiteiten en te verbinden met 
andere mensen en organisaties. Iedereen, wel of 
geen coalitie lid, organisatie of individu wordt 
uitgenodigd en uitgedaagd om mee te doen. Ook 
mensen zonder eenzaamheidsklachten, want zij 
kunnen een geweldige intermediair zijn om men-
sen die eenzaam zijn te betrekken bij activiteiten.

Samen eten verbindt
Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier 
om nieuwe mensen te ontmoeten. Of elkaar beter 
te leren kennen. Daarom vormen we tijdens de 
Week tegen eenzaamheid ‘De langste eettafel van 
Nederland’. Een concept van Resto van Harte dat 
speciaal voor de Week tegen de Eenzaamheid in 
een nieuw jasje is gestoken.
Het idee van de langste eettafel van Nederland 
sluit aan bij het thema van de Week tegen de Een-
zaamheid. “Kom erbij en eet mee “.Dit initiatief 
biedt een mooie gelegenheid om met mensen te 
eten die u nog niet zo goed kent. 
En graag beter wilt leren kennen. Het is ook een 
kans om mensen te vragen die een gezellige dag 
kunnen gebruiken.
Op 28 september organiseert Park Eemwijk voor 
haar bewoners en voor de bewoners van de wijk 
een Brabantse koffietafel. Deze lunch zal muzi-
kaal omlijst worden. Aan deze langste tafel van 
Nederland kunnen 104 (wijk)bewoners deelne-
men. Vol = vol
Voor 3,00 euro kunt u om 12.00 uur aanschuiven 
aan de langste eettafel van Nederland. Nodig uw 
wat oudere buren uit de straat uit en neem ze 
mee naar de langste eettafel van Nederland.

Leuk om te helpen deze dag?
We kunnen wel een paar extra 
vrijwillige handjes gebruiken! 
Van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur l

Vrijdagavond 6 september. Seizoensopening van wijktheaters. Optredens van jong en ‘oud’ 
talent. Locatie natuurtheater bij de Oosterplas. Mede mogelijk gemaakt door het Buurtcultuur-
fonds BrabantWonen. Plaats genoeg voor publiek. Groot applaus voor kleine optredens.

De langste eettafel van Nederland

Ontwikkelingen Eetbaar Park Oosterhoeve

Oosterp
la

s


