
Door Ingrid Nijskens 

Onvrede
Het rommelde eigenlijk al jaren in en
rondom de Oosthoek. Er was onvrede
vanuit een aantal gebruikers met het
bestuur, dat totaal geen affiniteit
toonde met de wijk, noch enige
betrokkenheid liet zien naar de
gebruikers van het buurthuis. Sterker
nog: wie kende überhaupt het bestuur
van de Oosthoek? Overzien zij het per-
soonlijke leed dat met de sluiting is
ontstaan eigenlijk wel?
Het eenmansbestuur, dat over zichzelf
in majesteitsmeervoud spreekt, is ver-
zocht om nu eens in de openbaarheid te
treden en de geboden kans via de wijk-
krant te benutten. Maar er komt een
weinig afdoend antwoord: “Uiteraard
wil het bestuur van de Oosthoek graag
een reactie geven, maar op dit
moment zijn er zaken die ons belem-
meren daarover een uitspraak te
doen.” Dus komt de wijkkrant ook niet
veel verder dan de journalist in het
Brabants Dagblad van 21 oktober j.l.

Financiële malaise
Hoe ontstond toch die financiële
malaise bij dit goed gebruikte buurt-
huis? Door het te kleine twee- of een-
persoonsbestuur? Een gebrek aan vol-
doende, maar ook jeugdige en makkelijk
in te zetten vrijwilligers? Of misschien
door de financiënslurpende arbeids-
conflicten uit het verleden? En wat te
denken van de werknemers die hun
eigen salaris moeten zien te halen uit
de omzet? Of kwam de financiële malai-
se door de vele gebruikers met een laag

bestedingspatroon? Hadden  de gebrui-
kers een hogere huur moeten betalen?
Of is het gewoon geen doen meer om
anno 2009 een buurthuis financieel
overeind te houden? Allemaal vragen
waarop uw wijkkrant geen antwoord
heeft weten de vinden… 

Afgelopen zomer deed het gerucht de
ronde dat de gemeente financieel had
moeten bijspringen om de deuren van
de Oosthoek open te houden. Het
gerucht blijkt waar. De gemeente heeft
de Oosthoek een flinke financiële
injectie gegeven. 
Hiermee leek de Oosthoek gered. Maar
niets bleek minder waar… 

Ondersteuning door het Wijkplatform
De problemen van de Oosthoek waren
bij het Wijkplatform Oost reeds lange
tijd bekend. Zij spraken hier al over
tijdens een aantal werkbezoeken van
het Bossche College aan de wijk en
met de wijkmanager. Ook nodigde het
wijkplatform de afgelopen jaren de
besturen van de buurthuizen, dus ook
dat van de Oosthoek, diverse keren uit
voor overleg. “Specifiek voor de
Oosthoek gold de moeizame communi-
catie van het bestuur en beheer met
enkele vrijwilligersgroepen. Maar ook
was er de geringe aansluiting met de
wijk. De Oosthoek wees diverse keren
samenwerking met het Wijkplatform
en de andere buurthuizen af”, aldus
Mariet Paes, voorzitter van het
Wijkplatform.
Afgelopen zomer hoorde het
Wijkplatform van de wijkmanager over
de financiële problemen van de

Oosthoek en dat hieraan gewerkt werd.
Het aanbod van het Wijkplatform
daarbij behulpzaam te zijn, werd ter-
zijde geschoven. De wijkmanager zou
het Platform op de hoogte houden. 
Het eerste dat het platform echter 
vernam was het krantenartikel medio
september, waarin melding werd
gemaakt van een mogelijke sluiting.
Geheel onverwacht was daar ineens
de beslaglegging op de rekening 
van de Oosthoek en de executie-
verkoop van de eigendommen van de
Oosthoek. Het Wijkplatform Oost is

erg geschokt door de sluiting vooral
vanwege de consequenties die de
sluiting van de Oosthoek heeft 
voor enkele zeer kwetsbare doelgroe-
pen, die onderdak vinden in de
Oosthoek, zoals de Wijkwerkplaats en
Trefpunt Oost.

Bij de bouw van de Oosthoek is reke-
ning gehouden met de activiteiten
van deze doelgroepen. Andere wijk-
centra kunnen deze groepen geen
onderdak bieden zo heeft het verleden
geleerd. En nu staan zij op straat...

Lichtpuntjes vanuit de gemeente
De gemeente betreurt de sluiting van
de Oosthoek, temeer daar zij halver-
wege 2009 tot tweemaal toe een flin-
ke financiële bijdrage heeft gedaan
om Stichting de Oosthoek uit de
financiële problemen te helpen. De
financiën zijn toen goed gecontro-
leerd en op grond daarvan en onder
strikte voorwaarden is destijds een
fors bedrag richting de kas van de
Oosthoek gegaan. Dit bedrag was
bovenop de gewone subsidie. Het is
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SLUITING OOSTHOEK!
GEBRUIKERSGROEPEN OVERROMPELD
Het zal je maar gebeuren: nietsvermoedend ‘s avonds naar jouw club gaan in de Oosthoek en te horen krijgen, dat het de laatste keer is. Foetsie wekelijks uitstapje . Of wat te denken van
die twee al wat oudere vrijwilligers? Volop actief in en voor de Oosthoek en van de ene op de andere dag beroofd van een prettige dagbesteding. Tja, zo word je wel ziek en snel oud…

Door Mieke Verberne

Hoe het begon
De Stroom is ooit in de wijk Oost
begonnen met als doel steun te 
bieden aan vrouwen met psycho-
sociale problemen. Om dit doel te
bereiken werd een heel scala aan
begeleidingsmiddelen ingezet:
opvang, nazorg, individuele en
groepsbegeleiding en behandeling,
duo-hulpverlening, zelfhulpgroepen
en preventieactiviteiten. 
Het idee was te voorkomen dat
hulpbehoevende vrouwen uit Oost
in de grote maalstroom van bureau-
cratische, stedelijke organisaties
terecht zouden komen. In plaats
daarvan zou er vanuit de Stroom in
de directe omgeving van de vrouwen
hulp aangeboden worden. 
De Stroom hoopte te bereiken dat
vrouwen door aanmoediging en
ondersteuning van andere vrouwen
voldoende draagkracht zouden krij-

gen om weer richting aan hun leven
te kunnen geven.

Rode draad
De Stroom werd gerund door erva-
ringsdeskundigen die weer onder-
steund werden door professionals.
Rode draad in de geschiedenis van
de Stroom is de strijd om geld voor
begeleiding, de strijd om een goede
locatie en de strijd om erkenning.
Omdat de Stroom als organisatie
moeilijk ergens onder te brengen
was en er voortdurend geldgebrek
was, bleef het sappelen: met de
locatie, met de ondersteuning en
met de begeleiding. Maar steeds
opnieuw lukte het om door te gaan,
al was het soms ‘tegen de stroom
in’. Iedere keer op een andere loca-
tie; bij Samen Beter, in een sloop-
pand, in een voormalige gymzaal
aan de van Broeckhovenlaan en de
laatste jaren in een eigen pandje in
de Lucas van Leijdenstraat.  

Eindelijk rust
De afgelopen jaren was er eindelijk
wat rust gekomen in de Stroom.
Twee betaalde beroepskrachten van
Stichting Maatschappelijke Opvang
werden verbonden aan het project.
Vol goede moed weer door met wat
de Stroom was; een laagdrempelige
inloopvoorziening voor vrouwen die
met steun en aandacht hun leven
weer op de rails kunnen krijgen. 

Wat biedt de Stroom
De medewerkers nodigden vrouwen
uit de Stroom te komen bezoeken.
In de brochure die zij schreven
laten ze weten dat de Stroom een
lage drempel heeft en je er gemak-
kelijk binnen kunt lopen. Het is vei-
lig en gezellig. De medewerkers -
beroepskrachten en vrijwilligers -
zijn gastvrij en hulpvaardig. Zij
ondersteunen je als je bent vastge-
lopen en het even niet meer weet.

Zoals jullie misschien weten organi-
seert het Wijkplatform Oost ieder
jaar een Kerstmarkt. Zo ook dit jaar
en wel in Verpleeghuis Oosterhof. 

DE MARKT WORDT GEHOUDEN OP: 
ZONDAG 13 DECEMBER VAN
11.00u T/M 16.00u.
De entree is gratis en voor een
hapje en drankje en muzikale
omlijsting wordt gezorgd. De
Kerstmarkt is gebaseerd op de crea-
tiviteit van onze 
wijkbewoners. Zoals 
ieder jaar geven wij u 
de gelegenheid om uw 
eigengemaakte creaties 
zoals kaarten, borduur-
werk, bloemstukjes en 
koekjes te verkopen. 
Ook uw overbodige 
kerstspullen mogen hier 
verkocht worden, echter 
geen rommelmarktspullen. 

Mocht u een kraam willen huren
dan kunt u dit opgeven bij: 
Netty Vorstenbosch, 
tel. 06 36126243

Hopelijk kunnen wij u ook dit jaar
weer begroeten op onze sprankelen-
de en gezellige Kerstmarkt.

Namens het Wijkplatform Oost, 
Elly Pennings

DE STROOM DEFINITIEF TEN EINDE?
lees verder op pagina 2

lees verder op pagina 2

KERSTMARKT



Ze geven raad en helpen je bij pro-
blemen. En dat zonder moeilijk te
doen. Gewoon als mensen onder
elkaar. Met een praatje, om even op
adem komen, bij een activiteit of
een kop koffie. Samen ga je aan de
gang om problemen te voorkomen
en ervoor te zorgen dat ze niet de
overhand krijgen. Zij aan zij.
Misschien wil je meedoen. Het kan
zijn dat je eenzaam bent en anderen
wilt ontmoeten. Dat je een helpen-
de hand nodig hebt om een pro-
bleem aan te pakken. Of dat je iets
wilt doen aan je zelfvertrouwen dat
een deuk heeft opgelopen.

Misschien wil je meedoen aan een
activiteit of je verhaal eens vertel-
len. Of je bent op zoek naar een
luisterend oor. Wat je ook zoekt,
grote kans dat De Stroom het heeft.
En wat er niet is, kan komen. Jouw
vraag en de vragen van de andere
deelnemers staan daarbij voorop.

Activiteiten
De Stroom heeft allerlei activiteiten
in huis. Sport, samen gezond koken
en uitstapjes bijvoorbeeld. Vrouwen
die elkaar hun levensverhaal vertel-
len is een andere leuke activiteit.
Alles wat in De Stroom wordt
gedaan en verteld, blijft natuurlijk

binnen de vier muren van het
gebouw. Het pand, met boven de
activiteiten en beneden de ontmoe-
tingsruimte. Er is ook een winkeltje
met gratis gebruikte kleding en
spullen. 

Het werkt
De vrouwen komen en vinden er wat
ze zoeken. Zo zegt een van de
bezoekers, die als ervaringsdeskun-
dige intussen zelf actief is gewor-
den. “Bij de Stroom kunnen we onze
grote problemen delen. We kunnen
altijd rekenen op een luisterend oor.
De warmte en het advies, het mee-
denken met ons geeft ons altijd

weer moed om verder te gaan. De
begeleiders beschikken over ruime
maatschappelijke, psychiatrische en
medische kennis en we hebben alle
vertrouwen in hen”.  
De reden waarom vrouwen de
Stroom bezoeken zijn zeer divers:
vrouwen die  zich eenzaam voelen,
psychische problemen hebben, met
een trauma zitten, financiële pro-
blemen hebben of een psychiatri-
sche aandoening hebben. De Stroom
leert hen voor zichzelf op te komen,
de eigen administratie te doen, zich
creatief te ontplooien, te luisteren
naar de ander, zichzelf te accepte-
ren. Dit is wat deelnemers laten
horen. 

Kink in de kabel
Een tijdlang gaat het goed. Maar
dan komt er een kink in de kabel. De
beroepskrachten krijgen te horen
dat  ze in zullen moeten leveren: er
gaat gekort worden op hun uren.
Weer moet er een strijd aangegaan
worden. Zij nemen niet zomaar
genoegen met deze boodschap. Ze
zoeken steun bij de politiek. 
In Brabants Dagblad van oktober
2008 wordt vermeld dat de SP in de
Bossche gemeenteraad zich ernstig
zorgen maakt over de toekomst van
De Stroom, het inloophuis voor
vrouwen in de Graafsewijk. De twee

beroepskrachten vrezen voor hun
baan. Maar de SP hoeft zich geen
zorgen te maken, staat er in datzelf-
de artikel.  Directeur Madeleine
Sleiffer van de SMO vindt die uit-
spraken veel te voorbarig  “Niemand
hoeft zich zorgen te maken over de
toekomst van De Stroom, want de
functie blijft zeker bestaan. We zijn
alleen aan het bekijken of we onze
beroepskrachten efficiënt genoeg
inzetten. Het zou bijvoorbeeld kun-
nen betekenen dat we op die locatie
meer met vrijwilligers gaan werken.” 
Deze uitspraak dateert dus van één
jaar geleden. Intussen zijn de uren
gekort en krijgen de bezoekers dus
veel minder ondersteuning.
Sommigen haken daardoor af, ande-
ren stellen zich strijdbaar op, pro-
beren elkaar op te peppen. En dan,
als een donderslag bij heldere hemel
krijgen de vrouwen het volgende
bericht te horen: de gemeenteraad
heeft besloten de Stroom per 1
januari 2010 te sluiten. Reden:
bezuinigingen. 

Hoe nu verder?
De vrouwen weten het niet. Ze zoe-
ken steun bij de wijkmanager, het
wijkplatform. Hopen op een wonder.
In de volgende wijkkrant hopen wij
u te kunnen melden hoe dit af gaat
lopen•
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VRAAG VAN DE WIJKBEWONER
De afgelopen weken heeft het weer een aantal keren behoorlijk gestonken in de wijk? Waar komt dat
toch vandaan? 
Antwoord redactie: Al eerder heeft wijkbewoner Van Bavel onderzoek gedaan naar waar die stank vandaan komt.
Hij kwam er toen achter dat de oorzaak van de stank terug te voeren is naar tuinafval bij het milieustation de
Meerendonk dat door te lang bewaren gaat composteren. 
Wij hebben de heer van Bavel gevraagd waar de wijkbewoner zich kan melden als hij last ondervindt van die ‘rot-
tende’ geur. Zijn advies wordt van harte ondersteund door de wijkkrantredactie; bel naar [073] 6812821 en geef
het daar door. Hoe meer signalen van stankoverlast er komen hoe groter de kans dat er iets aan gedaan wordt.  

dus niet zo dat de gemeente de kraan
zomaar heeft dichtgedraaid. 
Het faillissement is ook voor de
gemeente erg onverwacht en een grote
domper. De gemeente heeft toegezegd
met de gebruikersgroepen van de
Oosthoek in overleg te gaan over
mogelijke herhuisvesting. Ook vergoedt
de gemeente in alle redelijkheid even-
tuele verhuiskosten en kosten voor de
opslag van meubilair etc. De organisa-
ties of clubjes die hun financiën via de
rekening van de Oosthoek lieten
lopen, zijn dit geld door de beslagleg-
ging kwijt. Clubs die kosten moesten
maken voor activiteiten en materialen
en dat via de rekening van de Oosthoek
regelden, kunnen overleggen met de
wijkmanager Paul Hilgers over de ont-
stane situatie.
Op 23 oktober is er een spoedoverleg
geweest van de gebruikers van de
Oosthoek met de gemeente en wet-
houder Eugster. Daarin werd herhaald,
dat sinds 2007 publiekelijk klachten
geuit zijn over het bestuur van de
Oosthoek. Als gebruikers met klachten
geen gehoor vinden bij een bestuur,
kunnen zij in feite nergens terecht. De

gemeente ’s-Hertogenbosch [wethouder
Eugster] is gevraagd deze conclusie 
te delen en hier beleid op te ontwik-
kelen. 

Zayaz als schappelijke verhuurder
Veel mensen op Oost kennen 
Nellie van de Ven nog uit de tijd dat
zij als opbouwwerker woonwagenwerk
werkzaam was in de Oosthoek. Zij is
officieel met pensioen, maar nogal
altijd heel erg actief als vrijwilliger
van het Trefpunt en de Wijkwerkplaats.
Als een van de eersten sprak zij met
de verhuurder van de Oosthoek:
woningbouwcoöperatie Zayaz. 
In een gesprek met hen kreeg zij de
toezegging dat de gebruikers die nog
in het pand zitten, daar kunnen blij-
ven tot duidelijk is wat er met de
Oosthoek gaat gebeuren.
“Wij zetten de gebruikers niet op
straat” licht de heer Gruteke van Zayaz
desgevraagd toe. Zayaz heeft de huur-
overeenkomst met de stichting
Oosthoek moeten ontbinden omdat er
al maanden geen huur meer was ont-
vangen. Zayaz heeft dat niet van harte
gedaan, omdat zij als woningbouwver-
eniging verantwoordelijkheid heeft

voor leefbaarheid in wijken en buurten.
De Oosthoek staat nu min of meer leeg,
want Zayaz neemt rustig de tijd om
over een goede bestemming na te
denken. “En dat nadenken over die
goede bestemming doet Zayaz bij
voorkeur door met de gebruikers, het
wijkplatform, de gemeente en
Welzijnsonderneming Divers om de
tafel te gaan zitten.” aldus Gruteke. 

De gebruikers
Van streek. Geschrokken. Geschokt.
Ongerust. Laconiek. Onmachtig.
Verdrietig. Zo zijn de meeste gebrui-
kers te typeren kort na de berichten
over de plotselinge sluiting van de
Oosthoek. Maar ze zijn vooral boos,
héél erg nijdig. 
Hartstikke boos omdat ook zij de pro-
blemen in de Oosthoek jarenlang heb-
ben aangekaart en geen gehoor vonden. 
Neem bijvoorbeeld het M.C.C. senio-
renorkest. Zij zijn al eens verhuisd,
vanaf de Patio naar de Oosthoek. “De
afgelopen jaren hebben we er fijn
gerepeteerd”, aldus Martien Teurlings,
de voorzitter, ‘en problemen hebben
wij nooit gehad’. MCC regelde zelf het
klaar zetten van de stoelen, de koffie

en ruimde alles weer op. De huur
betaalde MMC via een officiële reke-
ning aan de Oosthoek. Bij de eerste
geruchten over de sluiting van de
Oosthoek hebben zij direct contact
gezocht met De Biechten waar zij nu
hun repetities hebben. “Het is erg
jammer dat het zo gelopen, is omdat
we nu dubbele huur moeten betalen
en er altijd kosten aan zo’n verhuizing
kleven’, aldus Martien.
De MCC-ers hebben vrede met de ver-
huizing als er met de Oosthoek maar
iets zinnigs gebeurd en niet net als de
Patio, die staat te verpieteren.

OAC
De Ouderen Activiteiten Commissie
Oost heeft, na een zeer onverwachte
en haastige verhuizing op 9 november,
haar activiteiten in de Biechten kun-
nen voortzetten. Natuurlijk hoopt de
OAC dat alle mensen weer komen.
Maar er is ook zorg dat het voor som-
migen net te ver is. “Maar”, zegt Corry
Zoetekouw van de OAC Oost, “mis-
schien komen er nu mensen uit
Hintham bij! Wie weet! En dan heeft
alle ellende nog iets positiefs!” 
Anders ligt het voorlopig voor het

Trefpunt Oost, de Wijkwerkplaats en
de Kinderclub. 
Hun toekomst is nog onzeker. Zij
mogen voorlopig blijven zitten van
Zayaz tot de bestemming van de
Oosthoek duidelijk is. 
Ter ondersteuning van hen is de wel-
zijnsmakelaar van de gemeente,
Jappix Meuwissen,  twee dagdelen per
week beschikbaar. 

Toekomst
Over de vooruitzichten van de
Oosthoek valt in deze krant nog niets
te melden. Conclusie is dat alle geïn-
terviewde en betrokken partijen met
uitzondering van het bestuur,
geschrokken en overrompeld zijn. Ze
hadden een andere toekomst voor de
Oosthoek in gedachte. 
Het moet mogelijk zijn om een klein-
schalig wijkcentrum als de Oosthoek,
waar vele kwetsbare groepen onderdak
vonden en nog vinden, met behulp
van vrijwilligers en een adequaat
beheer open te houden. 
Het is belangrijk dat alle betrokken
partijen zoals gebruikers, de gemeen-
te, Zayaz, Welzijnsonderneming Divers
om de tafel te gaan zitten•
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Door Willy Mulders

Sinds kort  zijn er bij Samen Beter
twee indicatiestellers van het CIZ
[Centrum Indicatiestelling Zorg] aan-
wezig. Ze zijn er op maandagmiddag en
donderdagmiddag tussen 13.00u en
17.00u.
Dat kan heel handig zijn bij het
bespreken van uw klachten met een
van de hulpverleners van Samen Beter.
Misschien blijkt in dat consult dat u
zorg nodig heeft uit de AWBZ
[Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten]
of de WMO [Wet Maatschappelijke
Ondersteuning].
Als dat zo is  kunt u bij de indicaties-
teller van het CIZ terecht. Mogelijk kan
de indicatiesteller ook iets voor u
betekenen als het om WMO- zorg gaat.
De CIZ medewerker kan u en ook de
zorgverleners in het gezondheidscen-

trum [aanvullende] uitleg geven over
de AWBZ, de WMO, het CIZ en over het
indicatiebesluit. Hij of zij informeert
over belangrijke begrippen bij zor-
gaanvragen, zoals mantelzorg en
gebruikelijke zorg. De indicatiesteller
weet precies wanneer u doorverwezen
kunt worden naar bijvoorbeeld
Jeugdzorg of andere voorzieningen.
Het CIZ wil u zo snel mogelijk ant-
woord geven op uw zorgvraag. Soms
kan dit nog op dezelfde dag. In dat
geval krijgt u het indicatiebesluit
direct mee. Dan kan de zorg direct
starten.
Soms duurt het iets langer.
Bijvoorbeeld omdat informatie bij
zorgverleners zoals huisarts of specia-
list moet worden opgevraagd. 
U kunt op eigen initiatief een afspraak
maken met de mensen van het CIZ.

U kunt  bij hen ook terecht voor hulp
bij het invullen van een aanvraag of
voor extra informatie. Het centrale
nummer voor de CIZ medewerkers bij
Samen Beter is: tel. [088] 7891560
email: info@nijmegen.nl

U kunt het aanvraagformulier AWBZ-zorg
downloaden van de website: www.ciz.nl

Advertentie

JOHN'S HAIRSTYLING
DAMES EN HERENKAPSALON

Openingstijden
Dinsdag-Donderdag 08.30 - 17.45 uur
Vrijdag 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag 08.30 - 15.00 uur

www.johnshairstyling.nl
Pieter Breughelstraat  8  's-Hertogenbosch  Telefoon 073 614 03 33

JOHN’S ZONNESALON
1 x mega power: 15 min. € 7,00

1 x supersnelbruiner: 25 min. € 5,50

Elke woensdagmiddag knippen wij kinderen 
voor slechts € 7,- [t/m 12 jaar]

VACATUREBANK
ICT CLUB BBS DE GRAAF
Vrijwilligers gezocht voor het
oprichten van een nieuwe ICT club in
BBS de Graaf, Graafseweg 52. 
We zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die:
een nieuwe ICT club in BBS de Graaf
willen opzetten
computerlessen willen geven in het
ICT lokaal in BBS de Graaf

De vrijwilligers worden ondersteund
vanuit de bewonersondersteuning
BBS door het opbouwwerk van
Divers.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

Wim Smeets
Opbouwwerk Divers
tel. [073] 627 56 82
Email: w.smeets@divers.nl

OOSTERHOEVE
Wij hebben altijd behoefte aan meer
vrijwilligers.
Mensen die zelfstandig toezicht kun-
nen houden, en die 1x per 2 of 4

weken op de middagen van half 3 tot
4 uur de boerderij open kunnen hou-
den zijn meer dan welkom. Het komt
regelmatig voor dat wij, door ziekte
van de vrijwilligers, op die tijd de
boerderij moeten sluiten. Dat vinden
we heel vervelend, omdat we weten
dat we daarmee mensen moeten
teleurstellen. Oprecht excuus voor
ieder die soms voor een gesloten hek
heeft gestaan. We hopen dat u
begrip hebt voor het feit dat er in
zulke gevallen niet altijd een inval-
ler voorhanden was.
Voor mensen die met regelmaat vrij-
williger zijn op de boerderij zijn er
nog een paar vacatures in het
bestuur.
Aanmelden bij Anja Kouwenberg, 
tel. 06 23910121, of via email: 
anjakouwenberg@gmail.com.

ZONNEBLOEM
HINTHAMERPOORT/GRAAFSEWIJK
Hebt U interesse om ons team te
komen versterken als vrijwilliger,
Of wilt U gast bij ons worden, bel ons
dan: tel. [073] 6146892

CIZ MEDEWERKERS BIJ SAMEN BETER 

Op 13 september was het Nationale ziekendag. Al onze gas-
ten hebben een mooi bloemetje thuis gekregen met
gedicht.
Op 20 oktober is de bingo–middag geweest. Het was heel
gezellig. Ook was er een loterij bij: er waren vele prijsjes.
De gasten werden met een hapje en een drankje aardig ver-
wend.
Het jaar gaat snel. Op 15 december is onze kerstviering
weer. We verwachten weer een hoge opkomst bij de kerst-
lunch.

Volgend jaar gaat onze afdeling samen verder met de afde-
ling Aawijk-Zuid. Wanneer  het rond is hoort u dat van ons. 

Namens de vrijwilligers wens ik u allemaal mooie feestdagen!
Ans v/d Leeuw

DE ZONNEBLOEM
HINTHAMERPOORT/GRAAFSEWIJK

Sport als middel voor gedragsverbe-
tering bij jongeren van 10 tot 16
jaar. Dat is wat het voetbalproject
‘Doelbewust’ beoogt. In een samen-
werkingsverband van welzijnsonder-
neming Divers en  Servicepunt
Sport en Bewegen van de gemeente
wordt dit project uitgevoerd.
Negentig jongeren zijn hier inmid-
dels bij betrokken. Risicojongeren
met gemeenschappelijke delers:
grenzeloos gedrag, moeilijk aan-
spreekbaar, weinig respect voor
autoriteit. Positieve gedragsbeïn-
vloeding staat bij ‘Doelbewust’ cen-
traal. Doelstelling van het project is
het bevorderen en benutten van
talenten op een stimulerende wijze,
waarbij teamgeest en individuele
benadering hand in hand gaan.
Voetbal is daarbij het smeermiddel.

Het werkt
‘Doelbewust’ is begonnen in 1 wijk
maar is inmiddels al uitgerold over
de hele stad . In totaal zijn er
negen teams actief. Discipline, res-
pect en regels zijn de kernwoorden,
gespiegeld aan een profvoetbalclub.
Door middel van het nabootsen van
een profclub wordt ingespeeld op de
dromen en fantasieën van de jeugd.
Ze horen ergens bij en krijgen een
positieve status. Deelname is niet
vrijblijvend maar wel vrijwillig. Het
aanleren van sociale vaardigheden
is de rode draad in het project.
Zoveel mogelijk wordt gestimuleerd
dat jongeren elkaar aanspreken op

gedrag, zowel positief als negatief
en elkaar waar nodig te corrigeren
en helpen. Voor en na een training
of wedstrijd wordt besproken hoe
het is gegaan. Minimaal tien maal
per seizoen worden thema’s bespro-
ken, bijvoorbeeld op het gebied van
gezondheid, seksualiteit, drugs,
pesten, voeding en politiek. 
In de wijken waar het project al wat
langer loopt is de overlast verminderd,
zijn schoolresultaten verbeterd en
is de betrokkenheid en participatie
van jongeren, ouders, school, buurt-
bewoners en politie toegenomen.

Prijs
Het project ‘Doelbewust’ is de 
winnaar van de Hein Roethofprijs
2009.  Doelbewust heeft gewonnen
door  ‘de zorgvuldige opzet van het
project, de lange, succesvolle duur
en aansprekende resultaten, de 
lastige problematiek, de betrokken-
heid van vele partners en tenslotte:
de sportiviteit’. De winnaars ontvingen
een beeldhouwwerkje en een bedrag
van €20.000                       .
De Hein Roethofprijs  wordt jaar-
lijks toegekend aan het beste ini-
tiatief in Nederland om criminali-
teit te voorkomen.

De gemeente heeft intussen alle
prijswinnaars ontvangen op het
stadhuis. Want ook zij zijn er trots
op dat deze Bossche jongeren een
voorbeeld zijn voor de rest van
Nederland•

SPORT VERBROEDERT

‘Streetcats’ is een creatief wijkproject
voor meiden van dertien tot zeventien
jaar. Zij leren tijdens het half jaar
durende project met een nieuwe bril
naar zichzelf te kijken. Het project is
bedacht door Margriet Windt uit Empel.

Slankheidsideaal
“In bladen en op tv lijkt het voor mei-
den alsof iedereen eruit ziet als een
fotomodel”, zegt Margriet.  “Behalve zij-
zelf, dat maakt onzeker. Om zich toch
goed te voelen maken zij soms verkeer-
de keuzes om er toch maar bij te horen.
Met het project ‘Streetcats’ krijgen deze
meiden een reëler  beeld van de werke-

lijkheid, waardoor ze een beter zelfbeeld
en meer zelfvertrouwen krijgen.” 

Workshops
Het project bestaat uit zes workshops:
tekenen, taal, uiterlijk/innerlijk, styling,
schrijven en fotografisch zelfportret.
Margriet: “De meisjes werken zo op 
creatieve wijze met woord en beeld. 
Ze ontdekken hun eigen talenten en
leren zichzelf en anderen te waarderen.
Zij worden zich bewuster van hun eigen
persoonlijkheid, van hun mogelijkheden
en doelen en krijgen wat meer zelf-
vertrouwen.”
Magriet laat in de workshop bijvoor-

beeld zien dat de foto’s in bladen alle-
maal bewerkt zijn. Carmen deed mee
aan het project in Rosmalen: “Ik vond
dat heel leerzaam. Voor mij is het uiter-
lijk nu minder belangrijk. Ben jezelf dat
is goed. Dat wist ik al maar dat voel ik
nu sterker. Het is goed dat ik er ben!”

Voor meiden uit Oost
Projectleider Margriet Windt: “Deze
maand kunnen meiden uit de wijk Oost
zich opgeven voor ‘Streetcats’. We selec-
teren tien meiden uit, aan de hand van
hun zelfbeeld en hoe stevig ze in hun
schoenen staan. Afgelopen voorjaar
hebben we ook in Oost gedraaid. Het
was fantastisch om die jonge meiden op
hun eigen ontdekkingstocht te sturen.”
“Ik heb leren luisteren”, vertelt Armina
uit Oost. “Tijdens het tekenen en de col-
lages maken en de kringgesprekken ont-
dekte je wat je diep in je hebt. Je kunt
vertellen over wat je bezig houdt; zonder
dat je wordt uitgelachen. Ik ging naden-
ken over wat de anderen vertelden, daar
was ruimte voor. In het dagelijkse leven
heb je niet zo vaak echte gesprekken
met elkaar.”
Voor ‘Streetcats’ is afkomst en leeftijd-
verschil onbelangrijk. “Iedereen staat
ergens anders voor. We hebben dat
gaandeweg bij elkaar ontdekt en leren
te respecteren”, zegt Demi, ook uit Oost.
“Je kunt zeggen wat je voelt. Ik heb
nieuwe vriendinnen gemaakt in mijn
eigen wijk, dat is leuk.” 

Eindexpositie
Het project wordt altijd afgesloten met
een eindexpositie waar de meiden laten
zien door middel van tekeningen,
gedichten, collages en professionele
foto’s hoe ze zich zelf zagen, hoe ze nu
zijn en wat ze voor de toekomst willen.
Wil je weten hoe je je kunt aanmelden,
kijk dan op de achterzijde van deze
wijkkrant•

‘STREETCATS’: KRACHT VOOR MEIDEN IN OOST 



Als ouders gaan scheiden dan is dat voor
een kind heel ingrijpend. Vooral jongere
kinderen zien zo’n scheiding doorgaans
niet aankomen: papa en mama horen
immers bij elkaar. Hun veilige thuis voelt
ineens niet zo veilig meer. Dat maakt
bang en onzeker. Ook voor grotere kinde-
ren is de periode rond de scheiding er vaak
één van spanningen en onzekerheid. Dat
kan leiden tot gedragsproblemen.

Een scheiding kan bij kinderen veel ver-
schillende gevoelens teweegbrengen. Ze
zijn verdrietig en soms ook boos. Op
mama, omdat ze niet meer van papa
houdt. Op papa, omdat hij niet meer bij
hen woont. Op allebei, omdat dingen niet
meer zijn zoals ze waren. Soms ook zijn ze
opgelucht. Nu papa en mama niet meer
onder één dak wonen, maken ze ook niet
meer de hele tijd ruzie. Tegelijkertijd zijn
er gevoelens van angst. Kleuters kunnen
bang zijn dat ook de andere ouder hen ‘in
de steek zal laten’. De wat grotere kinde-
ren piekeren over wat komen gaat. Niet
zelden zijn hun zorgen heel reëel: mis-
schien moeten ze wel verhuizen. Ook
bedenken ze vaak talloze manieren om
papa en mama weer bij elkaar te krijgen.

Problemen voorkomen
Kinderen uiten al die verwarrende gevoelens
op heel verschillende manieren. Ze kunnen
somber worden, druk, dwars of agressief.
Ze trekken zich terug of gaan juist heel erg
zorgen voor de ouder die het moeilijk
heeft. Als ouder zijn er verschillende din-
gen die u kunt doen om deze moeilijke
periode voor het kind zo goed mogelijk te
laten verlopen en probleemgedrag of
depressieve klachten te voorkomen. 

Duidelijkheid
Het is in de eerste plaats belangrijk dat u
naar uw kind toe open, eerlijk en duidelijk
bent over de scheiding. Dat betekent niet
dat u lange gesprekken met uw kind moet
gaan voeren, als het kind daar eigenlijk
helemaal geen zin in heeft. Het betekent
wel: zo eerlijk mogelijk antwoord geven op
vragen die het kind stelt. Uitleggen hoe

het nu verder zal gaan. Onzekerheden
wegnemen: ‘Papa en mama houden niet
meer van elkaar, maar ze houden wel alle-
bei heel veel van jou, en dat gaat nóóit
over.’ En: ‘Dat papa en mama gaan schei-
den is absoluut niet jouw schuld.’
Duidelijkheid scheppen. Veel kinderen blij-
ven hopen dat het wel weer goed komt.
Om verder te kunnen, moeten ze het
gebeurde kunnen verwerken. Daar kunnen
ze pas mee beginnen als ze weten dat de
scheiding definitief is.      

Loyaliteitsconflict vermijden
Bij dit alles is het belangrijk dat u een
loyaliteitsconflict bij uw kind vermijdt.
Uw kind houdt van u allebei, wil niet kie-
zen en moet niet hoeven kiezen. Met dat
‘open en eerlijk’ bedoel ik dus niet dat u
haarfijn uit de doeken doet welke rotstre-
ken uw partner heeft geleverd. 
Maak u niet boos over uw ex-partner in
het bijzijn van uw kind. Vecht ook geen
ruzies uit waar het kind bij is. Vertelt uw
kind dingen aan u over uw partner [na
een weekendje bij papa bijvoorbeeld]
probeer daar dan zo neutraal mogelijk op
te reageren.

Blijven opvoeden
Ook voor u is deze periode een moeilijke
en onrustige. Ook u bent wellicht ver-
drietig of boos. U moet veel dingen rege-
len, bent bezig een nieuw leven op te
bouwen en ‘mag’ nu ook nog eens – al is
dat misschien alleen in de weekenden -
in uw eentje gaan opvoeden. Dan wil je
je kind wel eens wat sneller zijn zin
geven dan anders. Dan ben je wellicht
wat minder consequent en zie je dingen
door de vingers die je voorheen niet
geaccepteerd zou hebben. Dan verwen je
je zoon of dochter misschien wat te veel,
omdat je je toch wel schuldig voelt over
hoe het allemaal is gelopen. Hoe begrij-
pelijk ook, het opvoeden gaat veel
ouders in deze periode wat minder goed
af. Terwijl kinderen juist nu behoefte
hebben aan duidelijkheid, structuur en
regelmaat. Probeer dus zoveel mogelijk
te blíjven opvoeden.

Extra aandacht
Veel kinderen hebben in de periode rond
een scheiding wat extra aandacht, steun
en begeleiding nodig. Vraag zo nu en dan
eens aan uw kind: ‘Hoe gaat het nou met
jou?’ Vindt u het moeilijk om uw kind te
steunen of die extra aandacht te geven,
probeer er dan voor te zorgen dat uw kind
elders zijn verhaal kwijt kan, even kan uit-
huilen of juist afleiding kan vinden. Dat
kan bij opa en oma zijn, bij de buurvrouw,
de meester op school of de moeder van
een vriendje. Geef ook aan de school van
uw kind door wat er thuis speelt, zodat ze
weten wat er aan de hand is als uw kind
zich anders gaat gedragen, of zich bijvoor-
beeld minder goed kan concentreren.   

Meer weten?
Meer informatie over dit onderwerp vindt u
onder andere in het dossier ‘kinderen en
echtscheiding’ op: www.gezondbrabant.nl.
Ook voor andere informatie op het gebied
van gezondheid, zorg en welzijn kunt u op
deze website terecht. Als u vragen hebt,
kunt u natuurlijk ook altijd bellen met de
afdeling Jeugdgezondheidszorg van de
GGD. Maakt u zich zorgen om uw kind,
bijv. omdat u het gevoel hebt dat uw kind
de scheiding niet goed kan verwerken,
maak dan zeker een afspraak•

In totaal zijn er in Nederland naar
schatting zo’n 900.000 mensen met
diabetes, ook wel suikerziekte genoemd.
Jaarlijks wordt er in Nederland bij ca.
70.000 mensen diabetes geconstateerd.
Het wijzigen van de levensstijl en
goede voorlichting zijn zeer belang-
rijk bij de behandeling van diabetes.

De meeste  mensen met diabetes zijn
van middelbare of oudere leeftijd,
maar de laatste jaren komt diabetes
ook steeds meer bij jongere mensen
en zelfs bij kinderen voor. Door groei
en vergrijzing van de bevolking
alleen al neemt het aantal personen
met diabetes in ons land flink toe.
Ook overgewicht, te weinig
lichaamsbeweging, ongezonde voe-
ding en erfelijkheid vergroten de
kans op diabetes. 

Behandeling
Het regelmatig controleren van het
bloedsuikergehalte is een belangrijk
onderdeel bij de behandeling en het
opsporen van diabetes door artsen
en diabetesverpleegkundigen. Het
suikergehalte in het bloed wordt met
een bloedsuikermeter bepaalt. De
meter vertelt  binnen enkele secon-
den hoeveel glucose er op dat
moment in uw bloed aanwezig is.
In het dagelijks leven zijn er veel
factoren die uw bloedsuikerwaarde
kunnen beïnvloeden. Door te contro-
leren komt u als diabeet te weten of u
met uw dieet, lichaamsbeweging en uw

medicatie uw bloedglucose voldoende
onder controle houdt. Een regelmati-
ge controle van het bloedsuikerge-
halte heeft dus een gunstig effect
op de beheersing van diabetes.

Levering insuline en testmateriaal
Kringapotheek Cleij levert naast
insuline ook teststrips en lancetten
voor uw bloedglucosemeter. Deze test-
materialen zijn zonder recept ver-
krijgbaar. Wanneer u insuline gebruikt
kan de apotheek de testmaterialen
rechtstreeks declareren bij uw zorg-
verzekering. Indien u tabletten gebruikt
krijgt u in de regel deze materialen
niet vergoed. Speciaal voor alle
cliënten met een bloedglucosemeter,
die het testmateriaal niet vergoed
krijgen hebben wij een kortingspas.
Op vertoon van deze pas ontvangt u
25% korting op glucose teststrips en
naaldjes. Diabetespatiënten kunnen
insuline en testmaterialen ook
bestellen via de internet diabetes-
service op: www.apotheek-cleij.nl
Voor insuline is geen herhaalrecept
nodig. Het is voldoende om één keer
het recept van de huisarts of specia-
list in de apotheek af te geven.
Indien uw arts/diabetesverpleegkun-
dige het noodzakelijk vindt dat u
zelf gaat controleren, kunt u bij
Kringapotheek Cleij terecht voor
informatie over de aanschaf van een
startpakket. 
Voor meer informatie over diabetes:
raadpleeg uw apotheek.

STIJGING AANTAL DIABETESPATIËNTEN VRAAGT EXTRA ZORG
Door Agnes Kuipers

Als je niet lekker in je vel zit en je vindt
het opvoeden van je kind[eren] even las-
tig, is het fijn als je daarbij ondersteu-
ning krijgt. Elke ouder maakt weleens zo’n
periode mee en soms is het niet altijd
even duidelijk wat de oorzaak is. Oorzaken
kunnen zijn ziekte, relatieproblemen,
financiën of het gedrag van je kind. Het
maakt daarbij niet uit of je een partner
hebt of alleenstaand bent. Wat de reden
ook is, hulp vragen als het even niet lek-
ker loopt is niet raar. Het is vooral ver-

standig en een steuntje in de rug kan je
situatie verbeteren. De Kruimel werkt
hierin samen met het GIT [gezinsinter-
ventieteam], Wijkverpleegkundige en
Maatschappelijk Werk.

Op de Kruimel krijg je als ouder een com-
binatie van opvang voor je kind en dit
steuntje in de rug. De Kruimel is een
warme vriendelijke plaats waar je kind
van harte welkom is. Daarnaast willen wij
jou als ouder ook een veilige plek bieden
waar je terecht kunt met je vragen en/of

je zorgen, waar je ’s morgens als je je
kind brengt een kop koffie of thee drinkt
en je ervaringen uit kunt wisselen met
andere ouders.

Daarnaast is er een mogelijkheid dat je
persoonlijke ondersteuning krijgt in de
thuissituatie. Er is ook een moedergroep
en een vadergroep waar je je bij aan kunt
sluiten. In deze groepen wordt niet alleen
over opvoeden gepraat maar ook over
relaties, je eigen opvoeding, financiën. En
soms wordt er een uitstapje gemaakt. 

KINDEROPVANG, OPVOEDONDERSTEUNING OF BEIDE?

NIEUWS VAN DE OOSTERHOEVE
Verse soep 
Sinds een tijd maken wij op de kin-
der-/zorgboerderij iedere dag [van
maandag tot en met donderdag]
verse soep, met voornamelijk biolo-
gische ingrediënten. Om 12.45u
wordt de soep geserveerd in het
theehuis: voor zowel medewerkers
als voor bezoekers. Kosten slechts €1.
Voel u vrij om aan te schuiven!

Spulletjes te koop
In juni zowel als in september heb-
ben wij op ons terrein rommelmark-
ten gehouden, om onze kas te spek-
ken. Na afloop van de markten waren
er nog spullen over waar misschien
mensen nog wat mee kunnen.
We hebben daarom een schuur inge-
richt als klein winkeltje, waar men
kan komen kijken en voor ‘tweede-
hands-prijsjes’ misschien iets leuks
op de kop kan tikken.

Financiële ondersteuning
Andere jaren verspreidden wij ‘s win-
ters vaak deur-aan-deur acceptgiro’s
zodat mensen die dat wilden, hun
gift aan de kinderboerderij konden
overmaken. Omdat steeds meer men-
sen internetbankieren willen we dit
jaar niet meer de acceptgiro’s rond-
sturen . Hopelijk wilt u toch blijven
doneren aan de Oosterhoeve. Dat
kunt u doen op giro 5713014 of op
Rabobanknummer 150949359, 
beide ten name van 
Stichting 
Oosterhoeve.

Onlangs hebben wij de mensen die
afgelopen jaar voor €100,- of meer
gedoneerd hadden en waarvan het
adres bekend was, bedankt met een
taartje. De donateurs van €25,- of
meer konden een doos eieren opha-
len. Heel veel dank zijn wij ook ver-
schuldigd aan al die kleinere dona-
teurs, die we helaas niet allemaal
persoonlijk kunnen bedanken.

Eieren te koop!
U kunt weer eieren kopen op de
boerderij! De eieren zijn te koop
voor €0,20 per ei, het zijn vrije-uit-
loop-eieren en u sponsort er een
goed doel mee.

Cliënten
Op enkele dagdelen kunnen wij nog
cliënten gebruiken: mensen die een
beschermde werkplek nodig hebben
en die via een PGB op zoek zijn.
Informatie hierover kunt u opvragen
op het telefoonnummer van de coör-
dinator. 
Ook kunt u altijd een folder ophalen
tijdens de openingstijden op de
Oosterhoeve: maandag t/m donder-
dag is dat van 09:00u tot 16:00u, op
vrijdag van 09:00u tot 12:00u en
zondag van 12:00u tot 14:00u.
Graag tot ziens op de boerderij!

Anja Kouwenberg 06-23910121, 
of  email: anjakouwenberg@gmail.com

Op 20 oktober vond er in de aula van
basisschool Oberon de afsluitende finale
plaats van de voorleeswedstrijd. De
winnaar van deze wedstrijd zal de
school gaan vertegenwoordigen bij de
voorronde die gehouden wordt voor alle
basisscholen van ’s-Hertogenbosch.
Leerlingen van de groepen 7 en 8 heb-
ben om deze eer gestreden.
Slechts 2 leerlingen van elke groep
mochten toegelaten worden tot deze
schoolfinale. Binnen de groepen is dan
ook een stevige competitie gevoerd
wie de groep mocht aanvoeren.
Om de leerlingen van groep 6 alvast te
laten wennen aan dit idee mochten
ook zij twee kandidaten buiten mede-
ding laten lezen. De uiteindelijke win-
naar van de voorleeswedstrijd is
Joshua Schepens geworden uit groep 7.

Hij las een stukje voor uit: ‘De Heksen’
van Raold Dahl. Wij wensen hem veel
succes tijdens de voorleescompetitie
van alle plaatselijke basisscholen!

VOORLEESWEDSTRIJD OBERON

MANTELZORGCAFÉ

SCHEIDINGSPERIKELEN 

U zorgt voor een ander? 
Wie zorgt voor u?
Veel mensen van jong tot oud zorgen
voor een zieke partner, voor vader of
moeder die het zelf niet meer redt,
voor een gehandicapte zoon of doch-
ter, vriend of vriendin, of een goede
buur. Deze hulp uit liefde of persoon-
lijke betrokkenheid wordt Mantelzorg
genoemd. De zorg kan zo zwaar zijn,
dat de mantelzorger er zelf aan onder-
door dreigt te gaan, of niet weet waar
men ondersteuning kan halen.

Het doel van het Mantelzorgcafé
Dat is kortweg gezegd ontmoeting,
ontspanning en informatie
Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord,
Lucas van Leijdenstraat 27, Den Bosch
Wanneer: Elke 3e donderdag v.d. maand
Tijd: 13.15u-15.30u
Toegang gratis

PROGRAMMA
Donderdag 17 December: 
Thema Kerst door kinderen van
groep 3 BBS de Graaf 
DATA VOOR DE EERSTE HELFT 2010:
• Donderdag 21 Januari
• Donderdag 11 februari
• Donderdag 15 April
• Donderdag 20 Mei
• Donderdag 17Juni
• Donderdag 15 Juli
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: 
Steunpunt Informele Zorg, 
tel. [073] 6401729
Annelies van Sluisveld
e-mail: a.van.sluisveld@divers.nl

HOE U HET VOOR UW KIND WAT GEMAKKELIJKER MAAKT



Door Mieke Verberne

De wijkkrant start een nieuwe rubriek waarin
aandacht besteed wordt aan wijkbewoners met
een passie. En met passie wordt in dit geval
bedoeld als een groot deel van je vrije tijd
besteed wordt aan een sport, een hobby, een
verzameling, of een onderzoek. Iets waardoor
je de rest van de wereld even vergeet om je
bezig te houden met dat wat jou fascineert. 
De redactie heeft inmiddels al een paar namen
doorgekregen van mensen met een passie maar
bent u of kent u iemand die aan deze omschrij-
ving voldoet dan horen wij dat graag van u.

Frans Beekwilder is woonachtig in de
Graafsewijk Noord en met hem starten wij
deze nieuwe rubriek. Frans verzamelt alles wat
met Den Bosch te maken heeft en ik ging een
kijkje bij hem nemen.

Hoe is het zo gekomen?
Frans is 67 jaar en hij is een van die mensen
die graag dingetjes bewaard. Gewoon omdat
hij ze leuk vindt en een ander er toch niets
mee doet. In zijn arbeidzame leven heeft hij
40 jaar gewerkt bij Sars, een Bossch bedrijf

dat al sinds 1872 verhuizingen verzorgt in
binnen- en buitenland. Als verhuizer waren 
er altijd wel wat spulletjes die de eigenaar
weg wilde gooien maar waar Frans nog wel
belangstelling voor had. Naamplaatjes, een
beeldje, hebbedingetjes. In plaats van dat 
ze in de vuilnisbak terechtkwamen, nam Frans
die, met medeweten van de eigenaar, mee
naar huis. En zo begon eigenlijk zijn verzame-
ling. Hij besloot zich te gaan beperken tot 
die dingen die iets met Den Bosch te maken
hadden. Want als echte Bosschenaar is hij
geïnteresseerd in de stad als geheel maar met
speciale voorkeur voor oude  gebouwen. 
Zo ontstond er een bonte verzameling 
van ansichtkaarten, snuisterijen, boeken, 
koffielepeltjes, gelegenheidsmunten, medail-
les, schilderijtjes, noem maar op. Het bleef
niet alleen bij wat hij toevallig vond tijdens
verhuizingen. Hij ging ook daadwerkelijk 
op zoek, snuffelen op rommelmarkten, in 
oude winkeltjes. In de hoop daar iets tegen 
te komen over Den Bosch. Het moest niet
teveel kosten. 
”Ik nam niet een hele zak met geld mee hoor.
Ik ken wel mensen die een hoop geld in hun
binnenzak steken voordat ze de markten
afgaan. Maar ik niet, het moet wel een aardig-
heid blijven” zegt Frans. 

Ansichten
Speciaal voor ons gesprek heeft Frans een
aantal albums tevoorschijn gehaald. 
In het ene album zitten ansichtkaarten van de 
St. Jan, van de buitenkant, de bogen, de deur,
het interieur en natuurlijk van het Mariabeeld.
Al bladerend kom je van alles tegen, van oude
vergeelde ansichtkaarten tot moderne in kleur
uitgevoerde kaarten. 
Een ander album laat beelden zien van gebou-
wen in Den Bosch die inmiddels afgebroken
zijn, maar ook gebouwen vóór en na een 
verbouwing. Op een foto het stationsgebouw
zoals dat in 1896 werd ontworpen door 
Eduard Cuijpers. Op een andere ansichtkaart 
is te zien hoe zwaar beschadigd het station
werd door de gevechten voor de bevrijding
van de stad ‘s-Hertogenbosch in 1944. 
En daarvoor staat fier overeind het in 
1903 ontworpen fonteinmonument De Draak.

Deze bleek onverwoestbaar en is ongeschon-
den uit de oorlog gekomen. Ook een foto van
het nieuwe station, officieel geopend in
1998, ontbreekt niet in zijn verzameling. 

Van alles en nog wat
In tegenstelling tot wat ik verwachtte is de
hobby van Frans niet direct zichtbaar als je
zijn huis betreedt. De reden: “Mijn vrouw
komt niet uit Den Bosch. Zij komt uit Egmond.
En om dan het hele huis vol te hangen terwijl
zij niet van hier is, nee toch maar niet”. 
Al pratende trekt Frans hier een laatje open,
daar een kastdeur, opent een trommeltje.
Overal in het huis heeft hij ‘schatten’ liggen.
Een klein exemplaar van het kanon “De boze
griet” blijkt een presentje te zijn uit 1935 van
drukkerij Teulings ter gelegenheid van het 750
jaar bestaan van ‘s-Hertogenbosch. Een naam-
plaatje met Beekwilder is afkomstig van de
haam van het paard van zijn opa. Die trok als
bode met paard en wagen over ’s lands wegen
Een 1-dag enveloppe van het 800-jarig
bestaan van Den Bosch. Een zakje met koffie-
lepeltjes, met afbeeldingen van de St. Jan,
het wapen van Den Bosch, het stadhuis.
Medailles van wandeltochten, speldjes van
bedrijfjes uit Den Bosch, een uitvaartboekje
van monseigneur Bekkers, noem maar op. Bij
alles wat Frans aan mij toont weet hij een
wetenswaardigheidje te vertellen. Dat maakt
zijn verzameling boeiend.

Knipsels
“Er is veel meer”, zegt hij “maar dat moet 
nog allemaal uitgezocht worden”. Als er in 
de krant een foto staat van een gebouw 
uit Den Bosch dan knipt hij die uit, met 
inbegrip van de datum. Dat doet hij al meer
dan 40 jaar. 
De knipsels worden in koffers en dozen opge-
borgen. Te wachten totdat Frans tijd heeft om
ze op een overzichtelijke manier te sorteren.
Frans hoort tot die categorie van mensen die
altijd tijd te kort komen, ondanks dat hij
gepensioneerd is. Maar eens zal het er toch
wel van komen….hoopt hij.

Boeken
En dan heeft hij nog boeken over Den Bosch,
talloze boeken. Gevonden op een rommel-
markt, gekregen van een vriend, een familie-
lid. Hij heeft ze bijna allemaal gelezen en
vindt het mooi om ze zo af en toe door te 
bladeren. Samen met zijn vrouw maakt hij
treinreisjes naar een stad ergens in
Nederland. En dan kan hij het nooit laten om
even een winkeltje met ouwe spullen in te
lopen om te kijken of er misschien nog ergens
een boek of tijdschrift over Den Bosch te 
vinden is. Om nieuwe boeken over Den Bosch
te kopen, daar begint hij niet aan. “Het moet
niet te gek worden” vindt Frans.

Eigen hobby
Ik ben benieuwd naar wat hij met zijn hobby
beoogt, of hij anderen er van laat genieten.
“Er zijn veel mensen die alles van onze stad
verzamelen en die daar de boer mee opgaan.
Ik ben geen lid van een verzamelclub en ik ga
ook geen dingen ruilen. Ik houd het gewoon
als een hobby voor mezelf “ Zijn vrouw vindt
het wel een aardige hobby, meent hij, maar
die heeft toch niet dat gevoel voor Den Bosch
wat hij zelf heeft.  
Hij houdt van Den Bosch maar het moet hem
toch van het hart dat het hem spijt dat 
Den Bosch zoveel nieuwbouw heeft. “Ze heb-
ben zoveel afgebroken. Vergelijk het eens met
Bergen op Zoom, Amersfoort, Breda. Neem
nou de Peperstraat in Den Bosch. Dat is een
voorbeeld van een oude straat, een mooie
straat. In Den Bosch iets bijzonders maar in
Bergen op Zoom bestaat de hele binnenstad
uit zo’n straten ”.
Zou dat het zijn waarom Frans alles van vroe-
ger verzamelt; om het oude in ere te houden,
om niet te vergeten wat er eenmaal was…..

Ik bedank Frans voor het gesprek en voor het
feit dat ik even mee mocht genieten van wat
hij eigenlijk gewoon voor zichzelf houdt•

Op 22 oktober ontvingen 16 jonge mensen de
sleutel van hun nieuwe huurwoning aan de
Johan van de Veldestraat. Totaal bouwt
BrabantWonen in de Loekemanstraat en omge-
ving 48 woningen, speciaal ontwikkeld voor
jongeren t/m 22 jaar. Hiermee heeft deze leef-
tijdsgroep in ’s-Hertogenbosch voor het eerst
de keuzemogelijkheid om een specifiek voor
hen bestemde zelfstandige woning te gaan
bewonen.

Ook jonge mensen in ’s-Hertogenbosch willen
graag hun eigen keuken, badkamer en toilet.
Uit onderzoek van BrabantWonen blijkt dat er
veel vraag is naar zelfstandige huurwoningen,
maar wel voor een zo laag mogelijke prijs. In
de Loekemanstraat e.o. bouwt  BrabantWonen
daarom in totaal 48 woningen die aan deze
wensen voldoen.

Woningen zeer gewild
Dat BrabantWonen hiermee in een belangrijke
vraag voorziet, blijkt ook uit de grote belang-
stelling voor de nieuwe woningen. Totaal wer-
den maar liefst 124 reacties ontvangen voor de
48 woningen. Alle woningen zijn inmiddels
verhuurd.

Snelheid door innovatief bouwproces
Bij de bouw van deze woningen wordt gebruik
gemaakt van maatwerk prefab bouwsystemen. 
De transporteerbare, kant- en klare bouwdelen
worden als maatwerk geproduceerd en
geplaatst door Huybregts systeembouw. Door
de industriële bouwwijze is de bouwtijd zeer
kort en wordt de overlast voor omwonenden

tot het minimum gereduceerd. Deze bijzondere
manier van bouwen en de specifieke doel-
groephuisvesting zorgen voor verscheidenheid
in de wijk in bebouwing en bewonersgroepen.

Hoe zien de woningen eruit?
De woningen zijn ca. 60m2 en hebben allemaal
hun entree op de begane grond. Ze bestaan uit
twee woonlagen, waarbij de woonkamer bij de

meeste woningen gesitueerd is op de eerste
etage en de slaapkamer op de begane grond.
De helft van de woningen heeft een dakterras
en de andere 24 woningen hebben een klein
voorterras op de begane grond. 

De woningen zijn bestemd voor jongeren tot
en met 22 jaar en hebben een huurprijs van
€348,99 [prijspeil juli 2008].

FRANS BEEKWILDER: PASSIE VOOR DE STAD ‘S-HERTOGENBOSCH

WONINGBOUW VOOR JONGEREN IN DE LOEKEMANSTRAAT
- SNELLE OPLEVERING WONINGEN DOOR SLIMME BOUW -

Cynthia van Ingen [rechts] en haar zus Chantal [links] ontvingen de sleutel



OUDERENWERK OOST
COMPUTERCURSUSSEN 55 plus in Sociaal Cultureel Centrum De Biechten
Henri Bayensstraat 3 / 5246 AL Hintham / ‘s-Hertogenbosch.

Zoals u misschien hebt kunnen lezen in de bladen, zijn alle activiteiten van
het Ouderenwerk Oost vanaf maandag 9 november 2009 voortaan in Sociaal
Cultureel Centrum De Biechten.

Maandag 7 december, begint er een nieuwe cursus van 8 lessen 
Windows Vista deel 1 van 13.00u-15.00u.
Donderdag 10 december begint de cursus [8 lessen] Windows Vista deel 2
van 13:00u-15:00u. 
Deze cursussen, inclusief boek en software, kosten 65 Euro.
Bij beide cursussen is nog plaats!!!

Voor Internet en E-mail kunt u zich ook aanmelden. 
Deze cursus van 5 lessen is op donderdagmiddag van 15.15u-16.30u en start
bij voldoende aanmeldingen op donderdag 10 december.
Kosten 20 Euro inclusief lesmateriaal.

Denkt u ook aan onze andere activiteiten, zoals dansen, tekenen, schilde-
ren, breien, patchwork, mozaïek, Spaanse les, 3D kaarten maken, kantklos-
sen, naaien, koersbal, en bingo?
Er is nog plaats! Kom gerust eens kijken!

Voor informatie en/of aanmelding van de cursussen kunt u bellen naar: 
Mevr. G. van Daal, tel. [073] 6414587.

Algemene informatie: tel. [073] 6130657 De heer G. Wening en Mevr. C. Breteau
tel. [073] 6147791

Op vrijdagmiddag 11 december a.s.
start Gilde ’s-Hertogenbosch e.o. de
tweede computeroefenplaats van 
dit seizoen op de Brede Bossche
School De Graaf; Graafseweg 52, 
’s-Hertogenbosch. U kunt deelnemen
van 13.00u tot 14.30u of van 15.00u
tot 16.30u. De kosten bedragen €30,-
voor 10 bijeenkomsten.
U kunt zelf aangeven waar uw interes-
ses liggen: Windows XP, Windows
Vista, e-mail, internet, Word, Excel.
De cursus is geschikt voor mensen
met weinig of geen computerkennis.
U moet thuis wel een computer hebben

om te oefenen. Indien u al meer
ervaring heeft op computergebied biedt
de ‘oefenplaats’ u de mogelijkheid uw
kennis verder uit te breiden en ant-
woord te krijgen op praktijkvragen.

Voor informatie en/of aanmelden
kunt u telefonisch contact opnemen
met Gilde ’s-Hertogenbosch e.o. op
dinsdagmiddag van 14.00u-16.00u:
tel. [073] 6891033, of via voice
mail. U kunt zich ook aanmelden via
e-mail: gildedenbosch@planet.nl  of
via de website: www.gildedenbosch.nl
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

OEFENEN MET DE COMPUTER
IN BBS DE GRAAF

“Mijn zoon van 4 jaar is bang voor
Sinterklaas. Hoe kan ik hem helpen
zodat hij minder gespannen is?”
Je helpt je kind de spanning een
beetje de baas te blijven als je:
• vertelt dat Sinterklaas iemand is  

die houdt van álle kinderen.
• vertelt dat Zwarte Piet niet echt 

binnenkomt, maar gewoon langs-
komt, net als de postbode       

• boekjes leest over Sinterklaas en 
samen naar de televisie kijkt bij 
optredens van de Goedheiligman.

• ’s avonds een lampje voor hen laat  

branden.
• je kind verkleedkleren geeft, bijv. 

een mijter, een roe of een zak, zodat
het zelf Sint of piet kan spelen.

• bij hen blijft als Sinterklaas op 
school of op de speelzaal komt.

• hen niet dwingt bij Sinterklaas op 
schoot te zitten of een handje te 
geven aan Zwarte Piet

• Geen opmerkingen maakt, zoals: 
“Zwarte Piet ziet alles” of “Als je 
niet lief bent, krijg je niets van 
Sinterklaas.

SPEELGOED
“Waar moet de Sint opletten als hij
speelgoed koopt voor de kinderen?”
Tips voor de Sint:
• koop speelgoed dat past bij de 

leeftijd en ontwikkeling van het kind.
• controleer de veiligheid van het 

speelgoed. 
• vijf kleine cadeautjes zijn vaak 

leuker dan één grote.
• zorg voor variatie in het speelgoed:

gevarieerd speelgoed draagt er toe 
bij dat kinderen zich op alle ontwik-
kelingsgebieden kunnen ontplooien.

Een paar ideetjes:
• speelgoed om mee te bewegen: bal,

springtouw, knikkers.
• speelgoed om te voelen, ruiken, 

proeven en horen: rammelaar, 
muziekdoosje, kralen.

• speelgoed om mee te bouwen: 

blokken, duplo, knex.
• creatief speelgoed: vouwblaadjes, 

klei, schaartje.
• speelgoed om het denken te stimu-

leren: puzzels, lotto’s, electro.
• speelgoed om te leren samenspelen:

allerlei gezelschapsspelletjes.
• speelgoed dat de fantasie stimuleert:

telefoon, poppenkastpoppen, dok-
terskoffertje

Het CJG is een plek waar je met
alle vragen over opgroeien en
opvoeden terecht kunt. En waar je
antwoorden krijgt. Over je
kind,over jezelf, of over je ouders.
Wij vinden geen enkele vraag raar-
hoe klein, onschuldig of ingewik-
keld ook.
Je blijft anoniem en de hulp is
gratis.

Centrum Jeugd & Gezin
Hinthamerstraat 145
5211 MK  ‘s-Hertogenbosch
dinsdag t/m vrijdag: 09:00u-17:00u

Centrum Jeugd & Gezin
Palmboomstraat 127
5213 VG  ‘s-Hertogenbosch
maandag- en donderdagmorgen:
08:30u-12:30u

Tel. [073] 6149327
email: info@cjg-s-hertogenbosch.nl
website: www.cjg-s-hertogenbosch.nl

ALS SINTERKLAAS KOMT…

KERSTCONCERT HARMONIE GLORIEUX
IN SAMENWERKING MET KOOR VOLUUM
Op zondag 13 december geeft Harmonie Glorieux in samenwerking met 
Koor Voluum  een Kerstconcert in wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497 
te ’s-Hertogenbosch.

Aanvang van deze gevarieerde muzikale 
middag is 14.00 uur. Het programma bestaat uit 
afwisselende optredens van 
Harmonie Glorieux en Koor Voluum, 
waarin beide gezelschappen een 
staalkaart van hun kunnen te 
gehore zullen brengen. 

Het concert wordt afgesloten 
met een gezamenlijk optreden.

De entree is gratis, maar ben 
op tijd want vol is vol.

De groep jong en oud in Oost is
enkele jaren geleden opgericht met
als doelstelling de contacten tus-
sen jongeren en ouderen in de wijk
te verbeteren/bevorderen. 
Op zondag 10 januari a.s. organi-
seert de Werkgroep Jong en Oud
een dag omtrent het thema Spel en
Ontspanning.

Spel:
Een grote groep kinderen zal
samen met de bewoners aan tafel
gaan om diverse spelletjes te doen
van vroeger en nu. Denk hierbij
aan sjoelen en computeren.
Tot slot zullen de bewoners getrak-
teerd worden op een heerlijke lunch.

Ontspanning:
In de middag verplaatst de groep

zich naar Buurthuis Graafsewijk
Noord waar er een gezellige feest-
middag zal worden gehouden voor
jong en oud.

PROGRAMMA:
11.00u-12.00u: Spellenochtend
12.00u-13.00u: Bingo
13.00u-14.00u: Lunch
15.00u-19.00u: Feestmiddag

PLAATS VAN ACTIVITEITEN:
•Verpleeghuis Oosterhof
Eemweg 114
5215 HR ’s-Hertogenbosch
073-6802100

•Buurthuis Graafsewijk Noord
Lucas van Leijdenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch
tel. [073] 6124768

Kinderdagverblijf het Zonnelicht
aan de Rijnstraat biedt een aikido-
training voor kinderen aan.   
Aikido is een krijgskunst, maar een
vreedzame krijgskunst. Een aikido-
ka valt zelf nooit aan. Hij zorgt dat
hij de agressie van de aanvaller
onder controle krijgt. Aikdo is een
gezonde sport. Het accent ligt op
een samenspel tussen denken en
doen en op de kracht daarvan, en
die te leren beheersen.
Bij Aikido wordt gebruik gemaakt
van de aanvalskracht en de energie
van de tegenstander. De technieken
vragen daarom weinig lichamelijke
kracht. Om die reden is het door
jong en oud te beoefenen. Voor
jonge kinderen wordt er op een heel
speelse manier les gegeven.
Aikido is niet een strijd om te zien
wie de beste is. De aikido-ka [m/v]
mag zijn wie hij is: hij is goed zoals
hij is. 
En vandaar uit wordt hij geholpen
zichzelf te ontwikkelen, zijn inner-
lijke kracht te vinden en zijn zelfbe-
heersing te vergroten. Met Aikido
haalt hij het beste uit zichzelf.

Bij de cursus is een spannend boek
inbegrepen: ‘Remmen of rammen,
over het dagelijks leven van een
Aikido-beoefenaar’.   

Leeftijd: 7 tot 12 jaar

De data: 3 blokken op donderdag:  
26 november t/m 11 februari; 
25 februari t/m 29 april; 
20 mei t/m 22 juli. 
U kunt uw kind per blok opgeven. 
De tijd: 15.30u - 16.30u
De prijs: €61,- voor een blok, 
BSO-kinderen: €41,-. 

Gratis proefles o.a. 19 november,
11 februari en 29 april. 
Onder leiding van docenten van de
Aikidoschool Aikido-Ando

AIKIDO
VOOR KINDEREN

JONG EN OUD PRESENTEERT: SPEL EN ONTSPANNING

Medio januari starten wij wederom een cursus computeren. Iedere dins-
dag zijn alle mensen welkom die kennis willen maken met de wondere
wereld van de computer. Dit kan tussen 19.00u en 21.00u.
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die nog geen ervaring hebben met
omgaan met de computer. In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt met o.a.
het programma Word. Tevens wordt een kijkje genomen in de keuken van
Internet en leert u een E-mailbericht verzenden. 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen deze cursus te volgen wordt er
slechts een kleine bijdrage gevraagd. 
Hebt u belangstelling, loop dan op genoemde avond bij de BBS Acaciasingel 77
te ‘s-Hertogenbosch naar binnen. 
U kunt ook contact op nemen met: dhr. W.v.Goethem, tel. [073] 6414510
of mevr van Herpen: tel. 06 10479048.

Tevens zijn wij medio januari 2010 op zoek naar een cursus-
leider voor boven genoemde avond. Een onkostenvergoeding is beschikbaar.

COMPUTERLESSEN VOOR WIJKBEWONERS 
IN BBS AAN DE AA

OP VAKANTIE MET TREFPUNT

Ieder jaar gaat Trefpunt Oost met haar bezoekers een midweekje op vakantie.
Ook dit jaar was het weer een groot feest. Deze keer was er een huis gehuurd in

Horst. “Het is geweldig om te zien hoe de mensen los komen in zo’n week”,
laat begeleider Netty Vorstenbosch weten. “De lach van de bezoekers en het

vertrouwen dat ze in je hebben is het mooiste geschenk wat je je kunt wensen.
Daar doe je het voor“.



ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM DE STOLP
MAANDAG
09.00u Logopodie E. de Hommel
09.15u Vivent Yoga 
09.30u Gezond bewegen 

[v. Neijnselstichting]
10.30u Vivent Yoga
13.00u vrij kaarten
13.30u buikdansen
14.00u Divers kienen 50+
19.00u biljarten De Stolp
20.30u boerenkapel de Dreuglopers

DINSDAG
09.00u Computerles
09.30u Jazzballet
13.00u vrij kaarten
14.00u Computerles
19.00u jeugdorkest Glorieux
20.00u Harmonie Glorieux
20.00u C.V. Tot de laatste Snik

WOENSDAG
09.15u Yoga Do-in
09.30u computerles
09.30u Weight Watchers
13.00u vrij kaarten
14.00u computerles
13.00u fysiotherapie Kiniton
18.00u Weight Watchers

18.30u Biljarten BSV
19.00u Yoga Do-in
20.00u Boeren Kroonkapel
20.00u Improvisatiever. Zoetelieve

DONDERDAG
13.00u vrij kaarten
13.30u de Bossche Jankers
19.00u Jazzballet
19.30u Bossche hengelvereniging
20.00u C.V. De Mexicanen

VRIJDAG
09.00u yoga
13.00u vrij kaarten
19.30u percussieband Matakabra

ZATERDAG
18.00u CV ’t Heuveltje

ZONDAG
11.00u CV De Vrolijke Vagebonden
11.30u CV Veur Mekaor
15.00u CV De Piassen
19.00u de Jeugdbende

Heeft u een hobby? Nog niet bij ons
bekend? Kom langs! Misschien kan het
een nieuwe activiteit in de Stolp worden.

Door Mieke Verberne

Wat een energie hebben sommige mensen
op leeftijd toch. Neem nou Fried Wening.
75 jaar is hij. En nog steeds actief in
allerlei besturen, vrijwillig uiteraard.
Tijdens een gesprek met hem noemt hij
even achteloos op wat hij momenteel
zoal doet. 
Hij is voorzitter van de ouderenactiviteiten
in Oost, hij is voorzitter van Anders Wonen
50+ en hij is secretaris/penningmeester
van de Stichting Welzijnszorg. Vóórdat
hij deze functies bekleedde was hij zeer
actief bij de vakbond. 

Voorzitter ouderenactiviteiten Oost
Onder de vlag van Divers worden aan
ouderen een breed aanbod van toeganke-
lijke en betaalbare activiteiten aangebo-
den. Dit onder het motto door ontspan-
ning, nieuwe kennis en het leren van
vaardigheden, ouderen de gelegenheid te
geven actief te blijven, anderen te ont-
moeten en contacten te leggen.
In de wijken zijn zelfstandige oudercom-
missie actief met werven en begeleiden
van vrijwilligers en het vernieuwen van
het activiteitenaanbod. En Fried is de
voorzitter van de commissie in Den
Bosch Oost. Dat betekent dat hij, buiten
het Dagelijks bestuurswerk, zo’n 10

bestuursvergaderingen per jaar voorzit,
vrijwilligers mee aanstuurt, verantwoor-
ding aflegt over deelnemers en meedenkt
over aanbod activiteiten. In Oost zijn
maar liefst 34 vrijwilligers bezig om het
brede aanbod van computercursussen,
dansen, kantklossen,  breien, koersbal,
Spaanse les, tekenen, schilderen, naai-
les, bloemschikken, patchwork, mozaï-
eken en schaken in goede banen te lei-
den. Het voorzitterschap  van zo’n actie-
ve club  betekent toch een behoorlijk
zware klus. Maar Fried doet dat graag en
gelukkig weet hij zich gesteund door een
geweldig bestuur, vindt hij. De activitei-
ten vonden allemaal plaats in de
Oosthoek. Door het sluiten van de
Oosthoek moest er een nieuwe ruimte
gezocht worden en dat bracht voor Fried
weer het nodige werk mee. Gelukkig is
dat allemaal in orde gekomen en zijn de
deelnemers vanaf nu welkom in de
Biechten.

Voorzitter van Anders Wonen 50+
Fried en zijn vrouw wonen al ruim 10 jaar
in de Rogier van de Weijdenstraat in het
complex Anders Wonen. Deze Stichting
heeft een beheersovereenkomst met Zayaz
en Fried is, sinds hij er woont, de voorzitter
van het bestuur. Het complex bestaat uit
23 huur 50+ huurwoningen en 1 gemeen-
schappelijke ruimte. De bewoners heb-
ben een eigen zelfstandige woonruimte
maar er worden gezamenlijke activiteiten
georganiseerd. In de gemeenschappelijke
ruimte kunnen bewoners elkaar ontmoe-
ten. Eén keer per jaar wordt er gebarbe-
cued en er is jaarlijks een nieuwjaarsre-
ceptie. Verder helpen de bewoners elkaar
als het mogelijk is met hand-en spandien-
sten. Deelname aan de activiteiten staat
iedereen vrij,  de enige verplichting is de
jaarvergadering. 
Fried draagt als voorzitter van de club
zorg voor de onderlinge samenhang en
vertegenwoordigt ‘Anders Wonen’ daar
waar nodig is. En verder weten de bewo-
ners hem altijd wel te vinden als ze
ergens hulp bij nodig hebben. 
En o ja, vanuit Anders Wonen zit hij ook
nog in het bestuur van huurdersbelan-

genvereniging Zayaz. Was hij nog verge-
ten te vertellen!

Secretaris/penningmeester van de
Stichting Welzijnszorg
Stichting Welzijnszorg beheert geld dat
jaren geleden vrijgekomen is door de ver-
koop van het NKV vakbondsgebouw in de
Hinthamerstraat.  Met dat geld worden
vakbondsactiviteiten of aan vakbond
gelinieerde activiteiten ondersteund.
Tijdens vergaderingen wordt beslist wie
subsidie krijgt. En daar bemoeit Fried
zich dus ook mee.

Bij de tijd
Een druk bezette man dus. De tijden zijn
wel wat veranderd. Hoewel hij nog veel
buitenshuis is om al dit werk te doen
wordt nu ook een hoop afgehandeld via
de computer. Handig, hoeft  hij niet
altijd zijn huis uit. Fried is met zijn tijd
meegegaan en heeft zichzelf het werken
met de computer aangeleerd. Die compu-
ter heeft wat dat betreft weinig gehei-
men meer voor hem en mocht dat wel zo
zijn, dan kan hij altijd bij zijn zoon
terecht. 
Een actieve meneer, die Fried. Ook al is
hij ‘op leeftijd’, hij is van plan voorlopig
door te gaan met zijn vrijwilligerswerk.
Want van achter de geraniums zitten
wordt hij chagrijnig.
Onlangs waren hij en zijn vrouw 50 jaar
getrouwd en dat is uitbundig gevierd. Hij
had veel van de mensen die hij door de
jaren heen heeft leren kennen uitgeno-
digd en het is een onvergetelijk feest
geworden. Door de aanwezigheid van al
die mensen heeft Fried gemerkt dat de
mensen het wel op prijs stellen dat hij
zich zo inzet voor de ander. Maar daar
hoeft ook geen twijfel over te bestaan.
Dat zijn werk gewaardeerd wordt blijkt
wel uit het feit dat hij enige jaren gele-
den benoemd is als ridder in de orde van
Oranje Nassau. De ultieme waardering.

Op de vraag wat hem motiveert om door
te gaan zegt hij eenvoudig; rust roest.
Wat hij daarmee bedoelt zal na het lezen
van dit artikel duidelijk zijn•

Fried Wening

VRIJWILLIGER FRIED WENING

Za. 28 november / Sinterklaas*
Ook dit jaar komen Sint en pieten weer
langs in buurthuis Graafsewijk Noord.
Tijdens een gezellige middag zullen de
kinderen vermaakt worden door de pieten
en natuurlijk van de Sint een cadeautje
ontvangen. Ook de ouders zijn deze mid-
dag van harte welkom om aanwezig te
zijn. Tijd: 13.15u-15.30u. Entree €1,50

Vr. 4 december
Prijskaarten [Volwassenen]
Een gezellige avond jokeren of rikken
met een hapje en drankje in een ont-
spannen sfeer. Er wordt gespeeld in 2
rondes. Aanvang van het kaarten is om
20.00u. Start om 20.30u. Entree €2,00
incl. koffie en hapje.

Wo. 16 december
Knutselen Kerst [Volwassenen]*
2x per jaar organiseert Werkgroep
Graafsewijk Noord een knutselavond
voor volwassenen. De thema’s zijn altijd
verbonden aan Pasen en Kerst. De knut-
selwerkjes zijn  voor iedereen te maken.
Heb jij ook zin om een leuk knutsel-
werkje te maken voor de feestdagen,
geef je dan zo spoedig mogelijk op. Er is
slechts ruimte voor 45 volwassenen. 
Tijd: 20.00u-22.00u. Entree €10,00
inclusief koffie met wat lekkers, con-
sumptie en knutselmateriaal.

Vr. 18 december / Kinderdisco
Maandelijks wordt er een kinderdisco
gehouden van 18.30u-20.00u. Tijdens
deze disco kan er op diverse muziek
gedanst worden. Natuurlijk kunnen de
kinderen zelf drinken en diverse snoep-
jes halen aan de bar. Naast het tafel-
voetbalspel en de flipperkast worden er
diverse spelletjes gedaan, zoals; ballon-
nendans, stoelendans, limbo dansen etc.
Entree €1,50 incl. 1 gratis consumptie

Za 19 december / Kerstknutselen*
Vrijwel maandelijks knutselen wij samen

met de kinderen. Belangrijk is dat het
eindresultaat niet perfect hoeft te zijn.
Maar dat het kind het heeft gemaakt
zoals hij/zij het hebben wil. Het knutse-
len wordt altijd aan een thema verbon-
den: zoals; Vaderdag, Moederdag, kerst,
Pasen, carnaval etc. Het kerstknutselen
is van 10.30u-12.00u. Entree €1,50

Vr. 6 januari Prijskaarten [Volwassenen]
Nieuwjaarsreceptie
Een gezellige avond jokeren of rikken
met een hapje en drankje in een ont-
spannen sfeer. Tevens zal er geklonken
worden op het nieuwe jaar. Er wordt
gespeeld in 2 rondes. Aanvang van het
kaarten is om 20.00u. Start om 20.30u.
Entree €2,00 incl. koffie en hapje.

Vr. 15 januari / Kinderdisco
Maandelijks wordt er een kinderdisco
gehouden van 18.30u-20.00u. Tijdens
deze disco kan er op diverse muziek
gedanst worden. Natuurlijk kunnen de
kinderen zelf drinken en diverse snoep-
jes halen aan de bar. Naast het tafel-
voetbalspel en de flipperkast worden er
diverse spelletjes gedaan, zoals; ballon-
nendans, stoelendans, limbo dansen etc.
Entree €1,50 incl. 1 gratis consumptie

Za. 16 januari / Creatieve activiteit*
Vrijwel maandelijks knutselen wij samen
met de kinderen. Het knutselen wordt
altijd aan een thema verbonden, zoals;
Vaderdag, Moederdag, kerst, Pasen, car-
naval etc. Entree €1,50

Vr. 22 januari / Spooktocht*
Jaarlijks organiseert Werkgroep
Graafsewijk Noord een spooktocht. Deze
spooktocht is voor jong en oud.
Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen
mee onder begeleiding. Entree €1,50

* Voor al deze activiteiten dien je je
vooraf op te geven bij: Anja Baudoin,
Elzenstraat 17, tel. [073] 614 40 70

Maandag 18.30u-19.30u Steps Volwassenen
Maandag 19.30u-20.30u Beatballet Volwassenen
Dinsdag 19.00u-20.00u Zumba Volwassenen
Woensdag 14.00u-15.30u Kinderknutselclub 5 t/m 9 jaar
Donderdag 18.00u-19.00u Kinderdansgroep 4 t/m 9 jaar
Donderdag 19.00u-20.00u Tienerdansgroep vanaf 9 jaar
Voor meer informatie over één van deze clubs kunt u contact opnemen
met de vrijwilligers van Buurthuis Graafsewijk Noord: 
tel. 073 6124768 [avonduren] of kom gewoon eens een kijkje nemen.

VASTE GROEPEN VAN 
BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD

Maandag
10.30u-12.00u Spaanse les 
14.00u-16.00u Tekenen/schilderen
13.30u-15.30u 3D-kaarten maken
13.30u-16.30u Schaken/dammen
13.00u-15.00u Computercursus
Dinsdag
10.00u-12.00u Naailes
10.00u-12.00u Kantklossen
14.00u-16.00u Bloemschikken
14.00u-16.30u Dansen
Woensdag
09.30u-11.30u Computercursus 

Tot 1 januari: 10.30u-12.30u
Vanaf 1 januari: 14.00u-16.00u Koersbal

Donderdag
09.30u-11.30u Patchwork
10.00u-12.00u Breien / haken
13.00u-15.00u Computercursus
15.15u-16.45u Internet en e-mail 

1e 2e 3e donderdag van de maand
14.00u-16.00u Bingo
Vrijdag
08.30u-11.00u Mozaïek

ACTIVITEITEN 55+ OAC OOST

• DE STOLP: RIJNSTRAAT 497, tel. [073] 6132289 2e, 3e en 4e Maandag v.d. maand: 
BINGO [van 14.00u tot 16.00u]

• Kerstviering: Donderdag voor Kerstmis van 10:00u tot 12:00u/Inschrijving kerst-
viering: tel. [073] 6147791 Mevr. C. Breteau. En via inschrijfformulier.

• Zomeractiviteiten voor 5 weken: Aansluitend aan het reguliere seizoen op maandag
en donderdag van 14:00u tot 16:30u

- Algemene informatie/aanmelding activiteiten: De heer G. Wening, tel. [073] 6130657 en
Mevr. C. Breteau, tel. [073] 6147791

- Informatie en aanmelding computercursussen/workshops: Mevr. G. van Daal, 
tel. [073] 6414587, betaling cursussen/workshops: Mevr. C. Breteau, tel. [073] 6147791 

IN SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ‘DE BIECHTEN’
Themabijeenkomst over gescheiden
opvoeden met veel aandacht voor de
positie van het kind. Er zijn veel zaken
die geregeld moeten worden bij een echt-
scheiding. Maar wanneer doen we het
goed voor onze kinderen? Op deze en
andere vragen wordt tijdens de bijeen-
komst antwoord gegeven. Tevens worden
er verhalen verteld uit de praktijk, kunt u
vragen stellen en is er de mogelijkheid om
met elkaar van gedachten te wisselen. 

De themabijeenkomst is uitsluitend
bedoeld voor ouders die gescheiden zijn.
Zij kunnen zich voor de bijeenkomst aan-
melden bij het Centrum Jeugd&Gezin 
via: info@cjg-s-hertogenbosch.nl of tel.
073 6149327. Ook voor meer informatie
over de lezing en het thema kunt u contact
opnemen met het Centrum Jeugd & Gezin.
Tijd: maandag: 23 november [20.00u-
22.00u] / Plaats: Stadsbibliotheek,
Hinthamerstraat 72 te ’s-Hertogenbosch
Toegang gratis!

WEL EX-PARTNER, 
GÉÉN EX-OUDER

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Maandag 13.30u-14.30u Gym
Maandag 14.45u-15.45u Gym 
Dinsdag 09.30u-10.30u Yoga 
Dinsdag 11.00u-12.00u Yoga
Donderdag 09.30u-10.30u Gym
Donderdag 10.30u-11.30u Gym

Binnen de groepen zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 
servicepunt Sport en Bewegen, tel. [073] 615 97 77



Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Paul Hilgers, 
telefoonnummer (073) 615 91 19 of mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

   

Bewoners van de Aawijk Zuid die contact 
willen met hun wijkagent kunnen mailen 
naar eric.van.dijk@brabant-noord.politie.nl. 
Voor bewoners van de rest van Oost is dat 
bas.lucius@brabant-noord.politie.nl. 
Het is ook mogelijk te bellen naar  
0900 - 8844 en te vragen naar de wijkagent.

Kom jij uit de wijk Oost?
Schrijf je dan in via www.streetcats.nl. 
Meer informatie of aanmelding bij 
projectleider Margriet Windt 
(073) 8505769.

Eric van Dijk vervangt in Zuid Bert Raaijmakers, 
die door een dienstongeval zijn oude werk 
niet meer kan doen. ‘Een paar zaken hebben 
direct aandacht nodig, zoals het Rivierenplein 
en het hostel in Zuid. Vandaar nu deze 
overstap,’ aldus Eric.

Koppel
Bas Lucius is de nieuwe wijkagent voor het 
gebied tussen de Graafseweg, de dr. Poels-
straat, de Aa en het IJzeren Kind. Bas: ‘Ik wil 
veel op straat zijn en contact leggen met de 
bewoners. Oost is een diverse wijk waar veel 
gebeurt. Voor mij zijn ook het Van Roos-
malen plein en de wijkspeelplaats aan de 
Loekemanstraat aandachtspunten.’ Bas volgt 
ook Eric van Dijk op als deel van het koppel 

Wisseling van wijkagenten
Eric van Dijk, buurtcoördinator ofwel wijkagent in Oost, gaat zijn   

werk  terrein verleggen. Hij wordt wijkagent in ’s-Hertogenbosch Zuid, 

waar onder ook een deel van de wijk Oost valt. Zijn opvolger in Oost is 

Bas Lucius.

Eric van Dijk (links) en Bas Lucius. 

Wethouder Bart Eigeman tussen twee actieve vrijwilligers:
links Marie van Herpen (’t Sluske) en rechts Ingrid Nijskens (Wijkkrant Oost)

Kijk op de wijk per fi ets
‘Warmte en aandacht’. Met die sleutelwoorden trok op 12 oktober een groep beleids-
medewerkers en projectleiders van de gemeente onder leiding van wijkmanager Paul Hilgers 
per fi ets de wijk in. Als collega’s lieten zij elkaar zien aan welke projecten ze werken. Paul 
Hilgers: ‘Zo horen en zien ze van elkaar wat er zoal speelt in Oost. Wie zich bezig houdt met 
bouw of openbare ruimte weet nu meer over de sociale projecten en omgekeerd. Meer 
uitwisseling dus, zodat iedereen zijn werk beter kan doen, de betrokkenheid bij de wijk 
groter wordt en het werk een stuk leuker.’

STREETCATS, de kracht van meiden 
in wijkcentrum de Stolp
Meiden tussen de dertien en zeventien jaar die 
aan een positief zelfbeeld willen werken 
kunnen zich aanmelden voor het project 
Streetcats. In creatieve workshops leren zij 
zichzelf beter kennen. Een half jaar lang werken 
ze anderhalf uur in de week naar een heuse 
foto-shoot toe. Tijdens de workshops tekenen, 
meidentaal, binnenkant/buitenkant, idool, 
schrijven, styling en een professionele foto-
shoot met styliste staan de meiden zelf centraal 
en leren zichzelf beter kennen. Ze tekenen en 
schrijven over meidenzaken en praten daar 
ondertussen samen over. Op deze ontspannen 
wijze kijken de meiden naar zichzelf en ook 

naar elkaar. Zo leren ze hun eigen kracht, 
talent, kwaliteiten en competenties kennen. 
Daardoor krijgen ze meer zelfwaardering en 
zelfvertrouwen en ontwikkelen een positief 
zelfbeeld. De eindexpositie van Streetcats is in 
de Muzerije.

Inspirerend BIG wijkevent
Think BIG! Jouw idee is geld waard. Met die kreet vraagt het 

Wijkgericht Werken aandacht voor bewonersinitiatieven. Al heel veel 

mensen namen zo’n initiatief en organiseerden iets leuks in hun 

eigen buurt met steun van Bewoners Initiatief Gelden (BIG). Een 

groot aantal van hen nam op 22 oktober deel aan het BIG wijkevent 

in Perron 3 in Rosmalen.   

Het was een gezellige en inspirerende 
bijeenkomst. Wethouder Bart Eigeman 
zei in zijn welkomswoord dat hij heel blij 
is met alle bewonersinitiatieven. Het 
laatste jaar zijn er 365 initiatieven 
genomen. Dat is er één voor elke dag! 
Zeven bewoners presenteerden daarna 
hun eigen BIG-activiteiten. Heel 
typerend was dat een van deze deel-
nemers alweer snel weg moest, want zijn 
volgende BIG-activiteit wachtte! Daarna 

gingen alle deelnemers in work shops 
enthousiast aan de slag. Met slogans, 
dichtregels of een lied maakten zij 
reclamespotjes voor de BIG-gelden. De 
presentatie daarvan zorgde voor komische 
taferelen en allerlei prachtige associaties 
met het woord BIG. Tot slot bedankte Bart 
Eigeman iedereen met de woorden: 
‘Wij kijken uit naar alle nieuwe initiatieven 
die het wonen in uw buurt nog beter en 
fi jner maken.’

dat een dagdeel per week aanwezig is in de 
wijk Oost. Eric gaat op zijn beurt deelnemen 
aan het koppel in de Aawijk Zuid. ‘Een koppel 
bestaat uit een agent en een welzijnswerker. 
Samen vormen zij een team dat voor 
bewoners gemakkelijk aanspreekbaar is en 
veel problemen kan voorkomen en oplossen.’ 

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost, november 2009

Editie Wijkkrant Oost


