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IN MEMORIAM: ANNIE VAN OORT - STOLZENBACH
Op donderdag 26 november 2009 is geheel
onverwacht Annie van Oort overleden. Velen
kennen Annie, die het de laatste jaren wat rustiger aan deed, als actieve wijkbewoner. Het
gezin van Annie stond, ondanks al haar activiteiten voor de wijk, op de allereerste plaats.
Haar gezin was een warm nest, waar iedereen
altijd meer dan welkom was. Annie stond altijd
klaar met haar gastvrijheid en luisterend oor.
Haar klein- en ook achterkleinkinderen betekenden alles voor Annie.
Annie was in 1978 een van de oprichters van
gezondheidscentrum Samen Beter, waar zij
bestuurslid en jarenlang gastvouw was.
Maar dat was niet het enige. Zij hielp Piet
Willems in de jaren zeventig met de eerste bouwspeelplaats voor de jeugd in Oost. Een activiteit
die uitgroeide tot buurthuis de Oosthoek, waar
Annie vele jaren als vrijwilligster bij betrokken
bleef. En wie kent niet de verhalen van Annie
over de bezetting van de voormalige basisschool
de Zevensprong met als resultaat een nieuwe
openbare school voor Oost: De Plataan.
In haar actieve jaren schroomde Annie niet con-

tacten te onderhouden met gemeenteraadsleden,
wethouders en landelijke bestuurders en zo op te
komen voor ‘gewone mensen’ als zijzelf.
In de jaren dat ‘haar’ Samen Beter nationale en
internationale erkenning kreeg verzorgde Annie
menige lezing – soms in het Engels - vanuit haar
positie als trotse wijkbewoner. Voor interviews
geven draaide zij haar hand niet om.
Verder stond Annie aan de wieg van de vrouweninitiatiefgroep Oost en was betrokken bij de ontwikkeling van vrouwenopvang De Stroom en vele
andere initiatieven in haar buurt en wijk. Bij de
doorstart van de wijkkrant, nu 10 jaar geleden,
maakte Annie zich wederom verdienstelijk.
Voor haar vrijwilligerswerk van ruim 30 jaar is
Annie in 2003 koninklijk onderscheiden als Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
Veel mensen zullen Annie vooral herinneren als
dichteres. Er kon geen bijeenkomst voorbij gaan
of Annie verraste eenieder met een ter plekke
door haar gemaakt gedicht. Een stille getuige
hiervan is de stalen plaat aan de vernieuwde
Oosterplas, waarin een gedicht van Annie is gezet.
In een nieuwsbrief van de gemeente in juli 2009
zei Annie daarover: ’Ik ben heel vereerd en het
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Vrij
Ik heb mijn eigen vrijheid,
Het is mijn eigen gevoel,
Ik hoef mijzelf niets uit te leggen,
Ik weet wat ik bedoel,
Ik ben vrij in al mijn dromen,
Moeder van de wijk oost

Mijn vreugde en mijn pijn,

doet me echt iets dat dit is gebeurd. Ik ben nu
83 jaar. Mijn kinderen en kleinkinderen komen
heel vaak bij de Oosterplas. Ik vind het fijn dat
zij straks, als ik er niet meer ben, kunnen zeggen:
kijk dat is van ons moeder en onze oma. Wie
heeft er nou zo’n gedenkteken in Den Bosch?’

Want als ik niet die vrijheid had,

Het gedenkteken heeft sneller dan verwacht zijn
emotionele waarde gekregen. Een markante en
trotse vrouw is overleden. Velen, vooral haar
familie, zullen haar verschrikkelijk missen. Velen
zullen het gedachtegoed van Annie, dat gaat
over ‘trots zijn op wie je bent’ en ‘gelijkheid’, in
hun vrijwilligerswerk blijven uitdragen•

- Annie van Oort -

Zou ik ook mezelf niet zijn.

NIEUWJAARSINLOOP
WIJKPLATFORM OOST

DE VACATUREBANK

Humanitas Doorstart
In het voorjaar van 2010 start een
tweede training voor vrijwilligers.
Iedereen die zelf opvoedingservaring
heeft, één dagdeel per week tijd
heeft, een luisterend oor en steun
wil bieden, kan zich aanmelden als
vrijwilliger. Naast de voorbereidende
training biedt Humanitas intensieve
begeleiding en contactbijeenkomsten met andere vrijwilligers en een
onkostenvergoeding.

Voor informatie over Doorstart, het
aanmelden als vrijwilliger of het
aanmelden van een gezin, kan
contact opgenomen worden met:
Hannie Bankers, coördinator Humanitas
Doorstart ‘s-Hertogenbosch,
tel. 06 83232335.
e-mail: doorstart.db@humanitaszuid.nl

Op 6 januari was de jaarlijkse
Nieuwjaarsinloop. Een mooie gelegenheid voor een toast en goede
voornemens uit te wisselen.
Met de aanwezigheid van mensen
van onder andere Samen Beter,
Divers, het wijkplatform, verschillende activiteitenclubs met hun vrijwilligers en natuurlijk wijkbewoners
was het een bont gezelschap.
Het jaar 2010 werd gedoopt als het
‘niet zeuren jaar’. Dat wil zeggen:
Niet zeuren maar je best doen en

zelf een steentje bijdragen. Op een
‘plattegrond’ van de wijk Oost
schreef iedereen iets op over zijn
wens of eigen bijdrage voor 2010.
Daarop is te zien dat men graag met
elkaar wil samenwerken, bijvoorbeeld iets leuks organiseren in de
straat en in dialoog wil gaan.
Via de wijkkrant wordt u op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen
en voortgang in dit jaar. Het belooft
een mooi jaar te worden!

ZONNEBLOEM
Kerstviering
Op15 december was er een kerstviering in het buurthuis GraafsewijkNoord van de Zonnebloem. Er was
deze keer een kinderkoor van de
Herman Broeren School dat leuke
kerstliedjes zong, begeleid door
gitaar en piano.

Nieuwjaarsreceptie afgelast
Op 13 januari zouden wij een
Nieuwjaarsreceptie hebben gehouden, maar het weer was zo slecht dat
we het af moesten lasten. We hopen
in februari een kennismakingmiddag
te houden. Wij krijgen ook een
nieuw bestuur. daar hoort u nog
alles over.

De gasten werden verwend met koffie en appeltaart aangeboden door
supermarkt Dirk van den Broek.
Waarvoor nog hartelijke dank. Ook
was er een glaasje glühwein.
Voor de lunch hadden we soep [zelfgemaakt] en broodje met kroket. De
broodjes waren geschonken door
bakker Humblé. Natuurlijk mocht het
Kerstverhaal niet ontbreken en werd

Namens alle vrijwilligers van de
Zonnebloem wens ik u een gezond en
gelukkig 2010!

ANDERE FINANCIËLE BIJDRAGEN
KWAMEN VAN:
• Apotheek Cleij BV

er door een gast een mooi gedicht
voorgedragen. Na een paar uurtjes
genieten gingen onze gasten naar
huis. Dit jaar zijn er aan onze
Zonnebloemgasten ook weer mooie
kerstpakketjes uitgedeeld, geschonken door de Riki-stichting.

Voor informatie: De Kruimel
Van Broeckhovenlaan 6
tel. [073] 6106505

De vriendendienst
De Vriendendienst Den Bosch brengt
mensen met psychische of psychiatrische problemen in contact met anderen. Zij kunnen bij de Vriendendienst
een maatje aanvragen. Gezellige,
sportieve, culturele of recreatieve
activiteiten kunnen iemand helpen de
draad weer op te pakken na bijv. een
psychiatrische opname. Bij de
Vriendendienst Den Bosch zijn dertig
vrijwilligers als maatje actief.
Een maatje heeft regelmatig contact
met de deelnemer. Hij/zij steunt hen
omdat zij zich eenzaam voelen of er
op uit willen maar het moeilijk vinden
om dat alleen te doen. Soms is het

samen koffie drinken en praten of een
spelletje doen voldoende. Maar het is
ook mogelijk om als maatjeskoppel op
stap te gaan en wat afleiding te zoeken. Samen sporten, naar de bioscoop
gaan of deelnemen aan activiteiten in
de wijk om andere mensen te ontmoeten. Het zijn voorbeelden van activiteiten die de deelnemers kunnen helpen. Een vrijwilliger biedt net dat
extraatje dat mensen met een psychiatrische ziekte nodig hebben. Iemand
die je niet analyseert, niet beoordeelt,
maar gewoon een gelijkwaardig contact probeert op te bouwen.

Wilt u meer informatie over de
Vriendendienst omdat u denkt dat een
‘maatje’ bij u past of omdat u zich als
vrijwilliger zou willen inzetten? Neem
dan contact op met de Vriendendienst
Den Bosch, tel. [073] 6585903 of
mail: C.Douwes@RvAgroep.nl
Alle
medewerkers
van
de
Vriendendienst Den Bosch werken parttime. Spreek daarom alstublieft de voicemail in.

Oosterhoeve
Kinder/zorgboerderij de Oosterhoeve
heeft altijd behoefte aan vrijwilligers. Lees hiervoor het artikel elders
in deze krant•

DONATEURS WIJKKRANT OOST: BEDANKT!
Wijkkrant Oost wordt gemaakt
door vrijwilligers. We maken de
krant met veel enthousiasme. En
uit de reacties van de lezers te
horen doen we het als redactie
best aardig.
Dat de wijkkrant er zo mooi uitziet
heeft ook te maken met het gegeven
dat vele mensen, organisaties en
bedrijven bereid zijn geweest ons
financieel te ondersteunen. Wij als
redactieleden willen hen daarvoor
hartelijk bedanken! Voor ons is het
een enorme opkikker als betrokken
wijkbewoners geld storten op de
rekening van de krant. We noemen
deze gulle gevers niet met naam,
maar danken hen uit de grond van
ons hart. Het Wijkplatform Oost, met
wie de wijkkrant nauw samenwerkt,
doneerde uit haar potje communicatiemiddelen.

‘OOSTELIJKE ZON’ IS DE NIEUWE NAAM VAN DE AFDELINGEN AAWIJK–ZUID
EN HINTHAMERPOORT/GRAAFSEWIJK VAN DE ZONNEBLOEM.

Door Ans v/d Leeuw

De Kruimel
We zoeken vrouwelijke vrijwilligers die
de vaste leidsters helpen bij de
opvang en verzorgen van kinderen in
de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar.
We zoeken mensen die affiniteit hebben met kinderen, goede omgangsvormen, beleefd en vriendelijk zijn en
kunnen werken in groepsverband.
De vrijwilliger werkt één of twee ochtenden van 9.00u tot 13.15u. De tij-

den zijn in overleg aan te passen.
De vrijwilliger wordt ingewerkt en
begeleid. De vrijwilliger neemt deel
aan vergaderingen elke 1e dinsdagavond van de maand en kindgesprekken
elke 3e dinsdagmiddag van de maand.
We vragen een VOG [verklaring omtrent
gedrag]. Deze wordt door Kanteel vergoed. Minimaal leeftijd: 18 jaar.
Vrijwilligersvergoeding: €5,- per dag.
De Kruimel is W.A. verzekerd.

VRAAG VAN DE WIJKBEWONER
Tijdens een rondje wandelen rond de Oosterplas
kwam ik ter hoogte van het dierenparkje een
bord tegen waarop staat startpunt trimpad Dolf
Kok. Wie is Dolf Kok ?
Dolf Kok is al jarenlang lid van trimclub de
Trimmelaers. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat die
trimclub opgericht is. De eerste zondag van de
maand wordt er in Vught getrimd maar de overige
zondagochtenden, ontmoeten de leden elkaar om
8.30 uur bij de sportzaal aan de Rijnstraat. Onder
leiding van een professionele trainer wordt er dan
rondom de Oosterplas getrimd. Weer of geen weer,
de training gaat altijd door. Dolf werd in mei 2009
tachtig jaar; hij is het oudste lid en hij is bijna
altijd aanwezig op de training. De gemeente ‘s- Hertogenbosch stimuleert bewegen en sport voor ouderen en vond
het een leuk gebaar om dit bord te plaatsen toen Dolf tachtig werd. Dit uit respect voor Dolf en voor alle ‘ouderen’ die ondanks hun leeftijd nog zo actief zijn.

• Basisschool Oberon
• GGD Hart voor Brabant
• Wijkwerkplaats in de Oosthoek
• ICT Brede Bossche School aan de AA
• Kanteel Kinderopvang
• Nationale Vereniging
De Zonnebloem
• St. Divers Welzijnsonderneming
• St. Oosterhoeve, zorg- en kinder
boerderij
• St. Wijkcentrum De Stolp
• ‘t Sluske handenarbeid
• van Neijnselstichting
Het mag wel eens genoemd worden: de
wijkkrant heeft al 10 jaar inkomsten
uit de advertenties van:
• John’s Hairstyling, de kapper aan
de Pieter Breugelstraat en
• Printbest, de vaste drukker van
deze wijkkrant.
Andere advertenties kwamen in 2009
van Kineton Fysiotherapie en
Veldhoven Educatief
Eveneens bedanken wij de leden van

Colofon

Zeker niet onvermeld mag blijven dat
het buurthuis Graafsewijk Noord de
redactie van de wijkkrant altijd op
een inspirerende wijze onderdak
biedt. We zijn ervan overtuigd dat
hun hapjes en drankjes bij redactievergaderingen een positieve bijdrage
leveren aan de kwaliteit van de krant.
Vele donaties, hoe klein ook, maken
een mooie wijkkrant mogelijk!
Giften en bijdragen zijn onontbeerlijk
en blijven welkom.
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 17.19.17.480 [Rabobank]
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Belangstellenden kunnen zich bij de trimgroep aansluiten op zondagochtend vóór de sportzaal aan de
Rijnstraat.

de BIG-commissie Oost en de
Gemeente ’s-Hertogenbosch, voor
het toekennen van Bewoners
Initiatief Gelden.
Ook de samenwerking met de
gemeente ’s-Hertogenbosch voor wat
betreft de WijkGerichtWerken-pagina
zorgde voor een deel voor een
gezonde financiële situatie in 2009.

Lucas van Leydenstraat 27
5213 BB ‘s-Hertogenbosch
tel. [073] 612 47 68

De redactie van wijkkrant Oost accepteert
geen aansprakelijkheid voor de inhoud
van advertenties en door derden aangeleverde
teksten. De redactie van wijkkrant Oost
behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken niet te plaatsen, te redigeren en/of
in te korten.

GEEN RUIMTE VOOR DE STROOM
Door Mieke Verberne

Teleurgesteld zijn ze, de vrouwen die
de Stroom bezochten, teleurgesteld
in de gemeente en in de SMO [stichting maatschappelijke opvang].
In de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen hoe de Stroom geconfronteerd werd met het besluit van de
gemeente om per 1 januari 2010 de
deuren definitief te sluiten. Beloofd
werd dat zowel de gemeente als de
SMO zich zouden inspannen om
elders ruimte voor hen te zoeken.
Een ruimte waar de vrouwen bij
elkaar kunnen blijven komen om
elkaar te kunnen ontmoeten om zo
de broodnodige steun bij elkaar te
vinden. Het gaat om vrouwen met
een kwetsbare achtergrond die al
vaak in hun leven teleurgesteld
zijn. Tot op heden echter heeft
zowel de gemeente als het SMO niets
meer van zich laten horen.
De gemeente heeft ‘meedoen’ en
‘participeren’ in de maatschappij
hoog in het vaandel staan en wil
sociale uitsluiting zo veel mogelijk
tegengaan. Voor de genoemde vrouwen ligt sociale uitsluiting op de
loer. Door bij elkaar te komen vinden
ze steun en begrip bij elkaar. Als er
geen vaste plek is waar ze bij elkaar
kunnen komen valt de groep uit
elkaar en zijn de vrouwen weer op
zichzelf aangewezen.

“We vragen niet zoveel. Gewoon een
eigen ruimte waar we overdag bij
elkaar kunnen komen en waar we
zelf ook het beheer over hebben.
Zodat we niet afhankelijk zijn van
anderen. Je kunt toch niet verwachten dat we onze eigen woonruimte
daarvoor beschikbaar stellen. Dat is
echt te veel gevraagd“, aldus een
van de actieve vrouwen die de
Stroom de laatste jaren mee gedragen heeft.
“Alles wat er in de laatste jaren met
vallen en opstaan is gewonnen voor
wat betreft vertrouwen, veerkracht
en saamhorigheid, dreigt nu verloren
te gaan”. Zij vindt dat de gemeente
de verantwoordelijkheid moet nemen
hen verder te helpen.
Gelukkig is er een klein lichtpuntje.
De groep vrouwen heeft tijdelijk via
een andere weg ruimte aangeboden
gekregen waar ze elkaar toch 1 keer in
de week kunnen ontmoeten. Het is
weliswaar niet waar ze naar op zoek
zijn, een eigen ruimte onder eigen
beheer, maar het voorkomt in ieder
geval dat de groep uit elkaar valt. Ze
zijn er dankbaar voor dat ze op dat
adres een warm welkom hebben
gevoeld. Maar het wachten is op een
definitieve vaste plek waar de vrouwen
‘onder elkaar’ kunnen zijn en zo
elkaar op de been kunnen houden•

WIJKNETWERK OOST
SIGNALERING SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN

Maakt u zich zorgen over de buurman? Heeft u zelf al eens poolshoogte genomen, maar krijgt u geen contact met hem? Bezorgt een groepje
jongeren steeds overlast bij u in de
straat en helpt het niet als u hen zelf
aanspreekt? Heeft u het idee dat uw
buurvrouw erg aan het vereenzamen
is? Ziet u wel eens een verwarde man
in uw straat? Dan wordt het tijd om
het wijknetwerk in te schakelen!
Het wijknetwerk Oost is een samenwerkingsverband van Divers welzijnsonderneming, Juvans hulpverlening,
woningcorporaties, politie en gemeente ’s-Hertogenbosch. Het wijknetwerk is er voor sociaal-maatschappelijke problemen, dus niet voor kapotte lantaarnpalen en zwerfvuil. Divers
coördineert het wijknetwerk.
Wat doen wij?
Alle signalen worden gemeld bij de
coördinator van het wijknetwerk. De
coördinator analyseert het signaal:
zijn er al mensen bij betrokken? Is er
al hulpverlening? Wat weten we al
meer over deze situatie?
Vervolgens is er overleg met die
partners in het netwerk die bij kunnen dragen aan een oplossing.
Divers [voor buurtproblemen] of

Juvans [voor hulpverlening] volgen
of alle afspraken nagekomen worden.
Alle afspraken worden schriftelijk
vastgelegd.
Privacy
Binnen het wijknetwerk wordt op
een zorgvuldige manier met de privacy van betrokkenen omgegaan. Er
wordt steeds de afweging gemaakt
tussen het beroepsgeheim en hulpverlenen aan mensen die het dringend nodig hebben. Het uitgangspunt is dat er, indien mogelijk, toestemming gevraagd wordt aan
betrokkene voor bespreking in het
wijknetwerk.
Signalen
Zowel de professionals van Divers,
Juvans, politie als bewoners kunnen
signalen doorgeven. Bewoners zijn de
oren en ogen in de wijk! Wij beloven
niet dat we de problemen oplossen,
we beloven wel dat we er serieus
mee aan de slag gaan!
Heeft u een signaal, dan kunt u dat
doorgeven aan de coördinator van het
wijknetwerk Oost: Wilma van der
Aalst: w.van.der.aalst@divers.nl of
tel. [073] 6124488, toestel 219. Als
u een bericht achterlaat bij afwezigheid, bel ik u altijd terug.

Advertentie

JOHN'S HAIRSTYLING
DAMES EN HERENKAPSALON
Elke woensdagmiddag knippen wij kinderen
voor slechts € 7,50 [t/m 12 jaar]

JOHN’S ZONNESALON
1 x mega power: 15 min. € 7,00
1 x supersnelbruiner: 25 min. € 5,50
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

CIZ MEDEWERKERS BIJ SAMEN BETER
Rectificatie
In het artikel over CIZ in de vorige
wijkkrant is een fout nummer
genoemd. Het juiste telefoonnummer van het CIZ: tel. 088 7891560

Wat is CIZ?
Sinds kort zijn er bij gezondheidscentrum Samen Beter in de
Palmboomstraat, twee indicatiestellers van het CIZ aanwezig.
CIZ=Centrum Indicatiestelling Zorg.
Ze zijn aanwezig op maandag- en donderdagmiddag tussen 13.00u en 17.00u.
Dat kan heel handig zijn, zeker bij
het bespreken van uw klachten met
uw huisarts of een andere hulp- of
zorgverlener. Misschien blijkt in dat
consult dat u zorg nodig heeft uit de
AWBZ [Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten]. U kunt ook zonder
consult terecht.
Bij AWBZ-zorg moet u denken aan:
verzorging en verpleging en specifieke begeleiding thuis, wonen in een
zorginstelling als een verzorgings-

huis, verpleeghuis, instelling voor
gehandicapten.
Mogelijk kan de indicatiesteller ook
iets voor u betekenen als het om de
gemeentelijke WMO-zorg gaat. De
CIZ medewerker kan u en ook de
zorgverleners in het gezondheidscentrum [aanvullende] uitleg geven
over de AWBZ, de WMO, het CIZ en
over het indicatiebesluit. Hij of zij
informeert over belangrijke begrippen bij zorgaanvragen, zoals mantelzorg en gebruikelijke zorg. De indicatiesteller weet precies wanneer u
doorverwezen kunt worden naar bijvoorbeeld Jeugdzorg of andere voorzieningen.
Snel antwoord
Het CIZ wil u zo snel mogelijk antwoord geven op uw zorgvraag. Soms
kan dit nog op dezelfde dag. In dat
geval krijgt u het indicatiebesluit
direct mee. Dan kan ook direct de
zorg starten. Soms duurt het iets
langer. Bijvoorbeeld omdat informatie bij zorgverleners zoals huisarts of
specialist moet worden opgevraagd.

Maken van een afspraak
U kunt bij hen ook terecht voor hulp
bij het invullen van een aanvraag, of
voor extra informatie.
De indicatiestellers van het CIZ zijn
bij Samen Beter op maandag- en
donderdagmiddag. U kunt op deze
middagen binnenlopen of bellen:
tel. 06 33342860. Indien nodig kunt
u de voicemail inspreken en wordt u
op genoemde dagen teruggebeld.
Het centrale nummer van het CIZ is:
tel. 088 7891560 en het e-mailadres:
info@nijmegen.nl
.
U kunt het aanvraagformulier voor
AWBZ-zorg ook downloaden van de
website: www.ciz.nl

HYGIËNE EN HET MENSELIJK AFWEERSYSTEEM
Door Willy Mulders en Elly Vogelzang

Wonderlijk verschijnsel
Hygiëne staat in de Nederlandse
samenleving hoog in het vaandel.
Elke dag in bad en schone kleren is
normaal. Deze toegenomen hygiëne
blijkt ook te leiden tot een grotere
gevoeligheid voor allergie- en
astma-opwekkende
stoffen.
Op
basis van dit wonderlijke verschijnsel werd de zogenoemde hygiënehypothese opgesteld. Die luidde aanvankelijk ongeveer als volgt: wanneer het bestaan te schoon is, wordt
het afweersysteem te weinig geprikkeld. Onder invloed van deze theorie
is het inzicht gegroeid dat astma,
allergie en hooikoorts een verkeerde
reactie zijn van het afweersysteem
op ongevaarlijke indringers als de
uitwerpselen van huisstofmijt, de
haren van een kat of de pollen van
een berk.
Oude vrienden
Van belang bij het nieuwe inzicht is
het begrip ‘oude vrienden’. Het is een
wat merkwaardige benaming voor
een verzameling indringers waarmee
de mensheid al miljoenen jaren
samenleeft: goedaardige bacteriën,
wormen en mijten. Goedaardige bacteriën zitten bijvoorbeeld in de menselijke darm. Dat zijn wel indringers,
maar dan wel indringers waarbij de
mens baat heeft, Ze helpen voedsel
te verteren en verjagen kwaadaardige bacteriën. Om die reden is lang
geleden in de evolutie een soort
demping van het afweersysteem ontstaan. Dat wil zeggen: allerlei cellen
spannen samen en geven de boodschap ‘niet op reageren’. Zodoende
worden deze indringers door het
afweersysteem getolereerd. Microorganismen zijn overal aanwezig: in
de grond, in zoet water en zeewater,
onder de oceaanbodem en in de
lucht. Iedere dag eten en drinken wij
ze en ademen wij ze in. Maar
ondanks hun schijnbaar overweldigende aanwezigheid, gebeurt het
toch slechts zelden dat deze organismen bij de mens binnendringen, zich
vermeerderen en infectie veroorzaken. En al is dit wel het geval, dan is
de infectie soms zo licht dat deze
geen symptomen veroorzaakt.
Weinig vijanden
Relatief weinig micro-organismen

kunnen werkelijk ziekte veroorzaken.
Veel micro-organismen leven op de
huid, in de mond, in de luchtwegen,
in de darmen en in en rond de
geslachtsorganen. Of een microorganisme onschadelijk blijft voor
zijn menselijke gastheer of binnendringt en ziekte veroorzaakt, hangt
af van de aard van het micro-organisme en van de afweer van het menselijk lichaam.
Toegenomen hygiëne…
Als door een sterk toegenomen
hygiëne de ‘oude vrienden’ opeens
verdwijnen, maakt het lichaam geen
onderscheid meer tussen gevaarlijke
en ongevaarlijke indringers zoals
bijv. een ingeademde keutel van een
huisstofmijt. De longen herkennen
‘de oude vriend’ niet meer en vernauwen zich om, wat wordt gezien als
een levensgevaarlijke indringer, af te
weren. Dat heeft een astma-aanval
tot gevolg. Als kwaadaardige microorganismen het lichaam binnenkomen, moet het afweersysteem daar
fel op reageren. Dan krijg je bijvoorbeeld diarree. Dit is een goede zaak,
want je lichaam moet dan proberen
die indringers zo snel mogelijk via de
ontlasting kwijt te raken.
….en de gevolgen
Het zou echter schadelijk zijn als het
lichaam ook met diarree zou reageren op melkzuurbacteriën die in yoghurt of zuurkool voorkomen. Die
afweerreactie mag het lichaam
alleen in noodgevallen vertonen.
Consequentie
De consequentie van dit
nieuwe inzicht is dat de
moderne mens gewoon
kan doorgaan met het
schoonmaken van de wc
en het aanrecht.
Wel doen wij er verstandig aan af en toe in
contact te treden met
de ‘oude vrienden’ van
weleer.
Microbiologen adviseren om de hygiëne
vooral niet te laten versloffen. Want in een
smerig huis kun je allerlei infecties oplopen
waar je een hoop last
van hebt . Bijvoorbeeld

een fikse diarree, veroorzaakt doordat er nog kipresten aan het snijplankje zaten.
Contact met oude vrienden
Als microbiologen zeggen dat sommige ziekteverwekkers goed voor ons
zijn, doelen ze niet zozeer op bacillen in huis. Ze bedoelen het ruigere
werk: parasieten en wormen die in
de grond en in mest zitten. Dit ongedierte nestelde zich vroeger vaak in
ons lijf toen we nog op blote voeten
door de modder liepen en als kind
over de stalvloer kropen. Deze parasieten lijken de mens te beschermen
tegen allergieën. Die zijn te vinden
in het voedsel wat we eten zoals de
melkzuurbacteriën die al eeuwenlang
voorkomen in levensmiddelen als
karnemelk, yoghurt, zuurkool, kaas
en salami. Ook bacteriedrankjes
[probiotica] als Yakult, Actimel en
Vifit blijken in dit licht extra gezond:
ze zitten vol ‘oude vrienden’. Maar
drink ze niet op een lege maag. Die
is zo zuur dat zelfs melkzuurbacteriën doodgaan. Terwijl de bedoeling
juist is dat ze de maag overleven en
in de darmen komen.
Wat u nog meer kunt doen is vezelrijk voedsel eten. De ‘oude vrienden’
in de menselijke darm houden van de
gecompliceerde suikers die in vezelrijk voedsel zitten.
Het onderzoek naar de relatie hygiëne - gezondheid gaat nog wel even
door, het laatste woord hierover is
nog lang niet gezegd•
Advertentie

ANKIE DE LAAT, DIRECTEUR VAN HET RONDEEL
begonnen is als directeur van het
Rondeel. De redactie heeft Ankie
gevraagd zich via de wijkkrant voor
te stellen en ging met haar in
gesprek over haar nieuwe functie.

Door Mieke Verberne

In maart 2008 verliet de toenmalige
directeur Paul Verbraak de school voor
een baan in het bedrijfsleven. Zijn
functie werd tijdelijk overgenomen
door interims in afwachting van de
opvulling van de vacature. En die
opvulling kwam in de persoon van
Ankie de Laat die in augustus 2009

Loopbaan
Ankie is 47 jaar geleden in Schijndel
geboren en daarna is ze naar Oss verhuisd. Na de middelbare school ging
zij studeren aan de P[edagogische]
A[cademie] in Den Bosch. Na haar
studie kwam ze voornamelijk als
invaller voor de klas te staan in Oss.
Daarnaast begon ze een studie
orthopedagogie die ze met goed
resultaat afsloot. Ankie verkaste naar
Nijmegen om in het speciaal onderwijs aan de slag te gaan. Daar werkte zij eerst voor 1 school daarna voor
6 scholen met leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met lichamelijke en/of verstandig beperkingen.
In het begin stond ze zelf voor de klas,
later begeleidde ze leerkrachten. Dat
heeft ze zo’n 20 jaar gedaan.
Sollicitatie
Ankie heeft een gezin met 3 kinderen. Ze had het best naar haar zin in

haar functie. Toch had ze zich voorgenomen dat wanneer haar kinderen
zichzelf konden redden, ze een nieuwe keuze zou maken. Daarvoor speurde ze naar vacatures in het onderwijs
en zo viel haar oog op de advertentie
waarin een directeur werd gevraagd
voor basisschool het Rondeel.
Ankie woont in Ravenstein, de afstand
was naar haar idee geen probleem.
Wat haar aansprak in de advertentie
was het feit dat het Rondeel deel uitmaakt van een brede school en dat
het onderwijs gecombineerd wordt
met zorg voor de kinderen. Ankie solliciteerde, werd uitgenodigd voor een
gesprek en onderging een behoorlijk
zware selectieprocedure. Deze verliep
goed en Ankie werd aangenomen als
nieuwe directeur van basisschool het
Rondeel.
Start
Nu, na een half jaar, is ze al aardig
gewend. Hoe anders is deze baan
vergeleken met haar vorige werk?
“Er is wel verschil. Ik sta nu weer veel
dichter bij de kinderen. Het is erg
leuk om dagelijks op dezelfde school

KERSTMARKT IN OOSTERHOF

aanwezig te zijn. Dan is het effect van
je inspanningen ook dagelijks te zien”.
Toen Ankie begon in augustus wachtte haar een zware taak. Het Rondeel
zat al een hele tijd zonder een vaste
directeur en hoewel de interims hun
best deden had de school ‘even stil
gestaan’, zoals Ankie dat noemt. Dat
is niet bevorderlijk voor een school
en het betekende ook dat de kwaliteit niet helemaal optimaal meer
was. Er lag dus een fikse taak op
haar te wachten. Ankie schrok daar
niet voor terug. Haar brede ervaring
in het onderwijs en managen komt
haar goed van pas. “Ik hoef het niet
alleen te doen. Toen ik aantrad als
directeur trof ik een bevlogen team
aan dat als het ware in de startblokken stond om er weer lekker tegenaan te gaan”.
Zoals op vele andere scholen heeft
ook het team van het Rondeel jaren
lang veel aandacht besteed aan de
sociaal emotionele kant van de leerlingen. Dat heeft duidelijk vruchten
afgeworpen. Maar nu wordt er van
hogerhand weer gevraagd het accent
meer te leggen op vaardigheden
zoals rekenen, taal, algemene kennis. Een uitdaging dus om, zonder
die sociaal emotionele kant helemaal
uit het oog te verliezen, de accenten
te verschuiven.
Schoolgids
Ankie begon met een nieuwe schoolgids te schrijven waarin alle facetten
die het basisonderwijs met zich meebrengt aan de orde komen. De gids is
zeer uitgebreid. Er wordt o.a. in
beschreven waar de naam vandaan
komt, wat de identiteit en de visie
van de school, hoe de school organisatorisch in elkaar zit, hoe de leerlingenzorg is geregeld en verder alle
informatie die voor ouders van
belang is.
Als directeur geeft Ankie leiding aan
een team bestaande uit 22 personen
die parttime of fulltime werken. Dat
team bestaat niet alleen uit de leerkrachten die voor de klas staan maar
er zijn ook nog vakleerkrachten voor
beweging, Engels en drama. Er is een
zorgteam voor kinderen met specifieke
leer- of gedragsontwikkelingen en
verder is er nog een remedial teacher,
een ICT team, een administratief
medewerker en een klassenassistente.
Daarnaast wordt ruimte aan stagiaires
geboden het vak in de praktijk te
leren.

Door Mariet Paes

Zondag 13 december: een hartverwarmende bijeenkomst
in verpleeghuis Oosterhof. Nettie Vorstenbosch en Elly
Pennings van Wijkplatform Oost organiseerden op die
dag niet zomaar een kerstmarkt. Het bleek een ontmoeting van diverse bijzondere wijkbewoners. De deelnemers
van de psychiatrische opvang Trefpunt Oost waren de
eersten die de aandacht trokken als levende kerststal
compleet met twee prachtige engelen, die iedereen de
weg wezen. Engelen, die ook nog eens prachtig konden
zingen zo bleek later.
Er waren allerlei kramen waar kerststukjes en zelfgemaakte spullen voor een kleine prijs werden aangeboden.
De kraam van de Wijkwerkplaats Oost was indrukwekkend. Vele houten voorwerpen gemaakt door mensen met
een beperking gingen grif van de hand. De ingelijste
foto’s van Den Bosch zoals het vroeger was, haalden bij
de bewoners van Oosterhof vele verhalen naar boven. De
bewoners boden ook zelf gemaakte kussens en kerstkaarten op de markt aan. De werkgroep van buurthuis
Graafsewijk Noord maakten mooie kerststukken, die deels
verkocht werden, maar ook als bedankje overhandigd
werden aan iedereen die de kerstmarkt tot zo’n succes
maakte. De bewoners en medewerkers van Oosterhof wer-

den hierbij niet vergeten. De opbrengst van de verkochte kerststukjes schonk Wijkplatform Oost aan het mooie
initiatief ‘Mamanita’. Dat is een project opgezet door een
oud-bewoonster van Den Bosch-Oost, waardoor kinderen
in de Philipijnen letterlijk een dak boven hun hoofd krijgen en een keer per week een gezonde warme maaltijd.
Nico Damen en Peter van de Elst zorgden weer voor de
muzikale omlijsting, zoals ook het vrouwenkoor dat
levensliederen zong. Het koor en Nico bleken een
geslaagde combinatie: zij brachten de stemming erin. Er
werd meegezongen en gehost. Enkele bewoners in een
rolstoel sloten zich aan bij de polonaise.
We kijken terug op een geslaagde en druk bezochte
kerstmarkt. Bewoners van Oosterhof, hun familieleden,
mensen van de Wijkwerkplaats Oost en Trefpunt Oost en
vele kwetsbare mensen uit de wijk maakten deze kerstmarkt tot een voorbeeld van integratie.
We misten de leden van de gemeenteraad van ‘sHertogenbosch, de ambtenaren en de medewerkers van
Divers. Ook zij waren uitgenodigd. Het zou toch mooi
geweest zijn als ook zij hadden kunnen genieten van
deze bijzondere kerstbijeenkomst.
Misschien een aanrader voor volgend jaar. Dan organiseert Wijkplatform Oost opnieuw een kerstmarkt•

Onderdeel brede school
Zoals eerder vermeld voelde Ankie
zich aangetrokken tot deze functie
vanwege het feit dat de school deel
uitmaakt van een brede school.
Daardoor zijn er veel instanties
betrokken bij de kinderen. Dat maakt
het gemakkelijker als er problemen
gesignaleerd worden. De samenwerking tussen het kinderdagverblijf,
elders in het gebouw, de peuterspeelzaal en de school is goed. Er
worden afspraken gemaakt om tegelijkertijd met hetzelfde thema aan de
slag te gaan en leidsters van de peuterzaal worden op dezelfde manier
getraind als op school.
Daarnaast werkt het Rondeel samen
met hobbyclub ’t Sluske, bibliotheek
het Ezelsoortje, de ICT-club, met
sport- en spelactiviteit Plein Actief,
opvoedingsondersteuning van Divers,
schoolmaatschappelijk werk van
Juvans, wijkwerk GGD en de diëtiste
van Samen Beter. Zo’n samenwerking
komt niet vanzelf tot stand, vraagt

veel van de communicatie en het
overleg. Hierin moet geïnvesteerd
worden. De functie van directeur van
het Rondeel is dus veel breder dan
alleen het aansturen van een eigen
team.
Buitenschoolse activiteiten
Ankie vindt het belangrijk dat kinderen
ook na schooltijd activiteiten aangeboden krijgen. Op dit moment staat
dat een beetje op een laag pitje maar
zij is hard bezig daar verandering in
aan te brengen. Verder start er vanaf
februari een huiswerkklas. Twee keer
per week zullen kinderen van groep
5-8 extra begeleiding krijgen en
indien nodig wordt dit in de toekomst uitgebreid.
Groei
Met de groei van de school gaat het
goed Op dit moment zijn er ongeveer 225 kinderen op school en dat
aantal groeit nog. Er zijn weer voldoende aanmeldingen voor de
komende kleuterklassen.
Veiligheid in en rond de school, een
brede leeromgeving en een actief in
de samenleving staan in samenhang
met de wijk waar het Rondeel staat,
dat is wat Ankie belangrijk vindt. Het
Rondeel is een openbare school waar
iedereen welkom is, ongeacht taal,
religie, of cultuur. Er wordt aandacht
besteed aan de verschillende religieuze feesten die voor de leerlingen
belangrijk zijn. Zo komt zowel
Sinterklaas als het Suikerfeest aan
bod. De studiedag werd dit jaar op de
dag van het Offerfeest georganiseerd
zodat de kinderen vrij waren. Zo
wordt aan de ouders en kinderen uit
die cultuur tegemoet gekomen en
leren kinderen elkaars culturen kennen.
Toekomst
Het Rondeel is weer voortdurend in
beweging en Ankie is positief over
hoe het nu gaat. Toch zijn er nog
voldoende aandachtspunten. Waar
Ankie bijvoorbeeld tegenaan loopt
is de bureaucratische regelgeving en
de korte duur van zinnige projecten.
Als voorbeeld noemt ze de kinderkookclub. Een leuke activiteit waar
kinderen en vrijwilligers van genieten maar waar maar geld voor is voor
een beperkt aantal bijeenkomsten.
“Terwijl continuïteit zo belangrijk is
voor kinderen”, vindt Ankie. Verder
vindt ze het schoolgebouw niet echt
uitnodigend, het biedt veiligheid aan
de kinderen maar door de bouw is het
ook erg naar binnengericht. Daar wil
ze graag iets mee doen. Er is ruimte
om nieuwe activiteiten te ontplooien. Binnenkort wordt er gestart met
wijktheater en Ankie hoopt dat daardoor meer mensen de weg naar de
school weten te vinden. In samenwerking met Jeugd en Gezin en
Divers wordt er gestart met De
Dialoog een project waar ook ouders
bij betrokken worden.
Het project de ‘Uitdaging’ staat dit
jaar niet op het programma. Deze
keuze is gemaakt omdat dit relatief
te veel tijd kost. Wel zal het Rondeel
de Hart van de Wijkweek weer organiseren.
Ankie heeft nog ideeën genoeg. En
ze weet zich gesteund door een
goed, gemotiveerd en bevlogen team
van medewerkers die samen hard
werken om de kinderen van het
Rondeel een fijne schooltijd aan te
bieden waar ze later met plezier aan
terug kunnen denken•

ZONNELICHT: CURSUSAANBOD
Ik wil elke week meedoen
Welkom bij de jaarcursus. Je gaat er
allerlei dingen doen, bijv. echte kaarsen maken, boetseren, driedimensionaal schilderen en met hout werken.
Kinderatelier Top
Leeftijd: 6-12 jaar
Data: 13 januari – 24 maart en/of
7 april – 23 juni 2010
Dag: woensdag, 13.30u tot 14.45u.
Docente: Barbara Verhoef
Kosten: €46,- voor 10 weken
Ik wil een korte cursus volgen
Dat kan. Er zijn cursussen schilderen,
tekenen, houtbewerken en boetseren.
Je krijgt dan 4 tot 6 weken les van
een professionele docent.
Kinderatelier Cursus
Leeftijd: 6-12 jaar
Data: zie de inlegvellen.
Lengte: 4 tot 6 weken
Dag: woensdag, 13.30u tot 14.45u
Docenten: zie de inlegvellen.
Kosten: €22,- of €28,-

Docente: Barbara Verhoef
Kosten: €22,- [voor 4 keer]
Les van professionele docenten
Wil jij graag iets leren van echte kunstenaars? In het Kinderatelier laten
professionele leraren jou aan de slag
gaan met hamer en zaag, met klei en
penseel, met karton en papier-maché.

Ik wil helemaal zelf weten wat ik
doe Prima. Kom 4 keer vrij werken. Je
kiest je materiaal en je onderwerp
zelf. De docente laat je weten wat
mogelijk is; zij zal ook helpen als je
vragen hebt.

Je kunt bijvoorbeeld:
• Kaarsen leren maken
• Zo leren tekenen dat je mensen echt
raakt
• Een landschap maken waar jouw
ridders en vijanden de strijd leveren
tussen het goede en het kwade
• Een romantische zonsondergang
schilderen voor in je slaapkamer
• Van dozen en lampjes een laptop
of een robot bouwen
• Boten, huizen, vliegtuigen of mensen
maken van hout
• Met klei je eigen beker ontwerpen,
bakken en thuis gebruiken

Kinderatelier Vrij
Leeftijd: 6-12 jaar
Data: Je kunt beginnen wanneer je wilt.
Lengte: 4 weken
Dag en tijd: woensdag 13.30u-14.45u

Zonnelicht
Rijnstraat 559
5215 EJ Den Bosch
Tel. [073] 61 25 282
E-mail: cursussen@zonnelicht.nl
Advertentie

NIEUWS VAN DE OOSTERHOEVE

Winterperikelen
We maken erg koude dagen door op het
moment dat dit stukje geschreven wordt
[half januari]. Een dikke laag sneeuw,
bevroren bakken water, leidingen die
bevriezen. Met de dieren gaat het tot nu
toe wonderwel goed: gelukkig geen pasgeborenen die ternauwernood warm
kunnen blijven. Hard werken voor de
vrijwilligers, met name voor hen die
iedere avond een extra rondje komen
doen om nog een laatste zorg te geven.
Over vrijwilligers gesproken, we hebben
deze winter veel te kampen gehad met
ziektes van vrijwilligers, en hadden er
ook te weinig om met name de uren tussen 14.30u en 16.00u te bemannen.
Verschillenden van u zullen daardoor
voor een dichte poort hebben gestaan.
Dat spijt ons oprecht. We hopen daarom
in dit jaar meer vrijwilligers te kunnen
verwelkomen in ons team, zodat we
weer hele dagen [tot 16.00u, en wellicht in de zomer nog langer] open kunnen. Meldt u zich aan als u 1x per week,
of 1x per maand, een paar uur tijd over
heeft. Als we met zijn allen ons inzetten
hebben we daar ook met zijn allen profijt van.
Q-koortsperikelen
De geiten en schapen zijn rond de jaarwisseling 2008/2009 als een van de eersten in de stad [ruim een jaar geleden
dus] geënt tegen Q-koorts. Het wachten
is nu op de tweede ronde van entingen,
die langer op zich laat wachten omdat
er nu minder entstof beschikbaar is. Na
de enting moeten we 3 weken wachten

voor we de bok en de ram kunnen laten komen, en pas 5
maanden later zullen er lammetjes zijn.

Lesokaal en theehuis
Op ons terrein zal in het voorjaar naar alle waarschijnlijkheid
begonnen worden met de bouw
van een leslokaal annex theehuis, direct achter de ingang.
Zo kunnen we de komende
zomer meer gasten van een kopje koffie
of thee voorzien, omdat dit theehuis
meer in het oog springt als het huidige,
dat helemaal achter op het terrein ligt.
Bovendien kunnen de klassen en groepen kinderen, die educatieprogramma’s
volgen, ruimer zitten als in de huidige
‘schaftwagen’ en ook in de winter blijven komen.
Ezel en koe
We willen het komend jaar heel graag
weer een ezel en een koe aanschaffen.
Mocht u als lezer een dier kennen dat u
geschikt acht voor onze boerderij vinden we het fijn als u contact met ons
opneemt. Zoals iedere winter hebben we
ook nu weer weinig eieren, de kippen
leggen nauwelijks omdat de dagen erg
kort zijn en het te koud is. Op het
moment dat u dit leest gaat dat hopelijk
alweer wat beter en kunnen wij weer
eitjes te koop aanbieden voor 20ct per
vrije-uitloop-ei.
Winkeltje
Graag maak ik u nog eens attent op ons

winkeltje in tweedehands spullen: dingen die zijn overgebleven van de rommelmarkten en nog zo goed waren dat
we ze niet zo maar weg konden doen.
Wie weet, zit er net iets bij dat u zoekt
of dat leuk is om te geven. U kunt de
beheerders aanspreken, dan lopen we
met u mee naar het winkeltje.
Eendenvijver
Klas 6 van de Driestroom heeft een vijver
en een hok gesponsord voor het groepje
van zes eenden dat we een tijd geleden
hebben gekregen. Zij, en wij, zijn er erg
blij mee. De eenden hebben een mooi
onderkomen naast de ingang gekregen,
zodat u hen ook buiten openingstijden
kunt bekijken. Tegen de tijd dat u dit
leest breekt een mooie tijd aan op de
boerderij: De bomen komen weer in
bloei, misschien alweer wat kuikentjes,
narcisjes, krokussen...kom het zelf zien!
Voor informatie kunt u bellen naar: tel.
06 23910121 of bezoek onze website:
www.stichting-oosterhoeve.nl.
Tot ziens! Kinderboerderij/zorgboerderij
Oosterhoeve,

HUMANITAS DOORSTART
Vrijdag 18 december vond de uitreiking van certificaten plaats aan de
eerste acht vrijwilligers die deelnamen aan de training voor Humanitas
Doorstart.
Doorstart is een preventief programma dat zich richt op opvoedings- en
gezinsondersteuning aan gezinnen
met kinderen van 6 tot 14 jaar. De
ondersteuning richt zich op kwetsbare
gezinnen met onvoldoende draagkracht en te weinig steun vanuit het
eigen sociale netwerk. Vrijwilligers
bezoeken eenmaal per week een
gezin, dat het om wat voor reden dan
ook even moeilijk heeft.
Doorstart streeft ernaar de vaardigheden en het zelfvertrouwen van de
opvoeders te vergroten, het sociale
isolement van gezinnen te verkleinen
en ernstige opvoedingsproblemen in
een gezin te voorkomen. Wanneer de
problemen toch zwaarder blijken te
zijn kan Doorstart een signaalfunctie

naar hulpverleners vervullen. Soms is
er al professionele hulp ingeschakeld
in een gezin en kan Doorstart daarnaast extra steun bieden.
De training bestond uit 8 dagdelen.
Het was een leerzame training en de
vrijwilligers zijn goed voorbereid om
in een gezin aan de slag te gaan.
Tijdens de training is onder andere
aandacht besteed aan je rol als vrijwilliger, communicatie met ouders en
kinderen, het signaleren van problemen, kindermishandeling, verschillende culturen en de gevaren van bijvoorbeeld internet. De vrijwilligers
gaan een luisterend oor bieden, tijd
en aandacht, maar ook praktische tips
en ondersteuning, zoals meegaan
naar een ouderavond of hulp bieden
bij het zoeken naar vrijetijdsbesteding•
Voor aanmelding van gezinnen en als
vrijwilliger: zie de vacaturebank op
pagina 2.

RONDEEL: PROJECT DIALOOG!
Ik ben Monique Ortlep en ik ben
projectcoördinator bij Welzijnsonderneming Divers.
Het project Dialoog gaat over de
manier waarop ouders en school
betrokken zijn bij elkaar. Dat kan
gaan over: het contact dat ouders
hebben met leraren over de ontwikkeling van hun kind, over de wijze waarop zij betrokken zijn bij activiteiten
van school of over vragen die zij hebben over de opvoeding van hun kind:
belangrijk dus!
Het project vindt plaats op basisschool het Rondeel. Als eerste stap
krijgen ouders en leraren van het
Rondeel een vragenlijst. Zij kunnen
vragen verwachten als: Hoe tevreden
bent u over het contact met school?
Bent u vrijwilliger op school? Wat zou
u graag anders willen op school?
De vragenlijst wordt in januari op

Monique Ortlep

school uitgedeeld. De ideeën van
ouders worden het komende jaar
zoveel mogelijk omgezet in concrete
activiteiten.
Monique Ortlep
Welzijnsonderneming Divers
Tel. [073] 6124488
e-mail: m.ortlep@divers.nl

DE KIKKERVERZAMELING VAN ANJA BAUDOIN
Door Mieke Verberne

In deze rubriek wordt aandacht besteed aan
een wijkbewoner met een bijzondere hobby of
passie. Deze keer ging ik daarvoor op bezoek
bij Anja Baudoin. Een gesprek met haar over
haar passie zou ook kunnen gaan over de haar
vrijwilligerswerk bij werkgroep Graafsewijk
Noord. Want daar besteedt zij al 19 jaar een
groot deel van haar vrije tijd aan. Dus dat mag
best een passie genoemd worden. Maar met het
oog op de karnaval hebben we het over haar
andere passie; het verzamelen van kikkers.
De kikkertjes, de kikkertjes…
In eerste instanties valt het niet eens zo op als
je de huiskamer binnenkomt. De kikkers zijn
niet heel prominent aanwezig. Maar als je dan
wat beter om je heen kijkt zie je ze staan of
hangen, op de kast, in letterbakken, op tafel,
aan de muur.
En als je dan met Anja praat over haar hobby
dan beginnen haar ogen te glimmen. Kikkers
verzamelen, duidelijk een passie van Anja.
Anja is meer dan 25 jaar geleden begonnen

met haar hobby. Ze kreeg van iemand een setje
houten puntenslijpers cadeau in de vorm van
kikkertjes die instrumentjes bespeelden. Die
vond ze zo leuk dat ze besloot meer kikkertjes
aan te gaan schaffen. Het feit dat ze een fervent carnavalsvierder was, waarbij de kikker als
symbool zeer centraal staat, speelde daar zeker
een rol bij. Zo begon ze dus met haar hobby,
door zelf kikkertjes te gaan kopen. En toen dat
eenmaal bekend was kreeg ze ze ook wel
cadeau. Om haar groeiende verzameling mooi
te presenteren kocht ze letterbakken. In die
tijd waren die heel populair om kleine snuisterijen in te zetten. En tot op heden hebben vele
kikkers daar een mooi plekje gekregen. Anja
noemt zichzelf geen fanatieke verzamelaar
maar als ze wat tegenkwam en komt in de winkel dan is het toch moeilijk de verleiding te
weerstaan. Haar voorkeur gaat uit naar kleinere
kikkers, daar kun je er tenminste veel van kwijt.
Ruimte voor kikkers
Natuurlijk kreeg ze ook exemplaren in haar
bezit die echt niet in de letterbakken passen.
Dus worden de kikkers op of in een
kast gezet of op een tafeltje. Bij
het vernieuwen van meubels werd
een dressoir aangeschaft met een
vitrinegedeelte. Daar staan nu ook
vele kikkers achter glas te pronken.
Maar het bleef niet alleen bij de
huiskamer. Zelfs in de toiletruimte
werd ruimte gecreëerd om kikkers
kwijt te kunnen! Hoewel het echt
wel Anja’s hobby is wil ook haar
familie wel eens een handje helpen. De moeder van Anja bijvoorbeeld heeft een kikker gekantklost
die een mooi plekje aan de muur

heeft gekregen. Daarnaast hangt een schilderijtje wat door de dochter geproduceerd is. Met
gekleurd zand heeft ze twee kikkers gevormd.
En haar zoon heeft onlangs nog een kikker in
Ghaudi-stijl meegebracht uit Barcelona. Haar man
heeft de eerste tijd nog wel meegewerkt om de
verzameling uit te breiden. Tegenwoordig
wordt hij er af en toe gek van volgens Anja,
maar tocht wijst ook hij nog wel eens een mooi
exemplaar aan. Maar het is en blijft toch echt
Anja’s kikkerverzameling.
Anja is zelf erg handig en leeft zich af en toe
uit om zelf wat ‘kikkerachtigs’ te maken. Zo heeft
ze voor haar carnavalsslipjas die aan de voorkant al onder de kikkers zit, voor de achterkant
een knipogende kikker genaaid. “Niet iedereen
vindt hem mooi, maar dat maakt me niet uit.
Ik heb hem zelf gemaakt dus hij is wel apart”.

voor haar verhaal. Dan wijst ze op haar oorbelletjes: Die heeft ze speciaal laten maken
door een goudsmid. En ik had het kunnen
weten; twee piepkleine gouden kikkertjes sieren haar oren•

Vingerhoed
Anja toont verschillende exemplaren waarbij
ook wel bijzondere kikkers zitten. Soms heeft
ze er wel moeite voor
gedaan. Zo was ze er
van overtuigd dat er
ook
vingerhoeden
moesten
bestaan
waarop een kikkertje
stond. En ja hoor, het
was lang zoeken maar
ze heeft nu een
prachtexemplaar met 2
kikkertjes in bezit. Het
snuffelen en zoeken in
kleine winkeltjes of op
rommelmarkten levert
toch regelmatig iets
leuks op.
Ik neem afscheid van
Anja en bedank haar

GOED IDEE! VOLG EEN CURSUS BIJ MEE
PLEZIER HEBBEN EN TROTS ZIJN OP JEZELF, DAAR GAAT HET OM! Het
is fijn om met andere mensen, die ders. In de cursus leert u het sociale
Door Marjolein Thijssen

Thea Schetters, vrijwilligster bij de
knutselclub.
Iemand zei: “Thea is bescheiden dus
hopelijk vindt ze het goed om geïnterviewd te worden”. Dat klopt wel, Thea
vertelt bescheiden over de knutselclub
die ze samen met Wendy en Mireille
verzorgt. Gelukkig laten haar dochters
vol trots zien wat zij allemaal op de
knutselclub maken!
Toen Divers 7 jaar stopte met het aanbod voor de kinderen, viel er een gat
op de woensdagmiddag. Thea werd
gevraagd of ze iets wilde doen om de
kinderen bezig te houden. “Het was
hartstikke gezellig dus het was zonde
om ermee te stoppen.” Dus Thea
wilde best, als ze haar dochters Kelly
en Melanie kon meenemen, Melanie
was pas drie.
En het is nog steeds gezellig. Thea,
Wendy en Mireille zijn elke woensdagmiddag tussen 13.15u en 15.30u met
een groep van 15-20 kinderen aan het
knutselen. Op de Oosthoek [nu nog].
De leeftijd van de kinderen varieert
tussen de 4-12 jaar. Iedereen is welkom, met goede zin en €1,50 voor
materiaal, wat snoep en drinken hebben de kinderen een fijne middag. Als
begeleiders verzinnen ze elke week
iets anders voor de kinderen om te
maken. Knutselideeën komen voort uit
de eigen fantasie en soms met behulp
van internet. Voordat ze de kinderen
aan de slag zetten met het idee, hebben ze het eerst thuis uitgeprobeerd.
Is het leuk om te doen? Hoe is het

eindresultaat? Is het voor alle kinderen te doen? Zo bereiden ze zich voor
elke woensdagmiddag voor, zodat ze
de kinderen goed kunnen helpen.
Thea vertelt: “alle kinderen zijn met
hetzelfde idee bezig, wij zorgen
ervoor dat de kinderen plezier hebben
in het knutselen en met iets naar huis
gaan waar ze trots op zijn. “Het is
altijd mooi” En de kenner van het eerste uur, Melanie vult aan: “als je je
best maar doet”. Melanie is nog steeds
een vast gezicht op de knutselclub en
laat vol trots zien wat ze allemaal
gemaakt hebben. Van verschillende
materialen hebben ze steeds iets verrassends gemaakt. Een houten ronde
plaat wordt met een houten schijf een
sjieke hoed met veren. Een boek wordt
met verf en versierselen bewerkt tot
een uniek “antiek” boek. Maar het
pronkstuk is volgens de dochters de
poppen die ze gemaakt hebben. Van
een houten buste en gordijnstof
maken ze een prachtige pop die zo in
een etalage kan staan. Dankzij de BIG
gelden kunnen ze diverse materialen
zoals hout, stof en gips aanschaffen
zodat de afwisseling voor de kinderen
groter is en de resultaten nog mooier.
En dat is fijn want alles wat de kinderen maken, mogen ze mee naar huis
nemen! Melanie en Kelly zijn niet
alleen trots op de mooie dingen die ze
gemaakt hebben, ze zijn ook trots op
hun moeder. “Ze is goed in knutselen,
ze is heel erg geduldig en als iets niet
lukt of het gaat fout, kan zij het altijd
weer repareren”. “En ze is heel
behulpzaam” vult Kelly aan.

Thea Schetters met haar dochters

Alhoewel het knutselen voorop staat
doen ze ook wel eens andere activiteiten. Bijvoorbeeld met elkaar de bossen in, sinterklaas vieren en met carnaval een kleine optocht door de wijk
met zelfgemaakte muziekinstrumenten. Dus, als u ze ziet lopen…
De woensdagmiddag is in het gezin
van Thea voor de knutselclub gereserveerd. Als iets zo gewoon is vergeet je
soms dat het toch heel bijzonder is.
Want naast de knutselclub werkt Thea
5 dagen in de week als Alphahulp en
bij een schoonmaakbedrijf. Daarnaast
is ze ook actief in de oudervereniging.
“Ja, stilzitten is niets voor mij” lacht
Thea. Dat heeft ze thuis ook met de
paplepel binnengekregen Haar ouders
waren actief bij het Rode Kruis en
haar moeder was ook graag creatief
bezig. “Vroeger zat ik op een handwerkclubje maar ik ging thuis met
allerlei spullen aan de slag. Die bracht
ik dan naar die handwerkclub, zij verkochten dat voor mensen in de arme
landen, dat deed ik gewoon.”
Gewoon...maar
toch
bijzonder.
Gewoon een heel bijzondere vrouw:
Thea Schetters•

ook met een beperking leven, te kunnen praten. Je begrijpt elkaar en herkent vaak dezelfde vragen en problemen. Zo kun je het moeilijk vinden om
voor jezelf op te komen of om te gaan
met je emoties. MEE regio ‘sHertogenbosch speelt hierop in met
een uitgebreid cursusaanbod. MEE is
een onafhankelijke, landelijke organisatie die informatie, advies en ondersteuning geeft aan mensen met een
beperking zodat zij zo zelfstandig
mogelijk kunnen functioneren.
MEE organiseert cursussen voor mensen met een beperking, maar ook voor
familieleden. Zo is de cursus
‘Natuurlijk, een netwerk!’ speciaal
voor ouders en familie van iemand
met een [verstandelijke] beperking.
Veel mensen met een beperking hebben een klein netwerk, dat vaak
alleen bestaat uit familie en begelei-

netwerk rondom uw kind of naaste
met een beperking te vergroten.
Ook zijn er ‘Brussen-groepen’ voor
broers of zussen van een kind met een
beperking. Als je zo’n broer of zus
bent maak je vaak andere dingen mee
dan klasgenoten of buurtgenoten. In
de groep krijg je ruimte om ervaringen en gedachten uit te wisselen met
kinderen die in dezelfde situatie zitten.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er
zijn veel verschillende cursussen, die
in de nieuwe cursusgids staan die gratis op te vragen is bij MEE regio ‘sHertogenbosch, tel. [073] 640 17 00.
Ook op de site www.meedenbosch.nl
vindt u het cursusaanbod en kunt u
zich aanmelden•
De cursussen zijn op het kantoor van
MEE in ‘s-Hertogenbosch en deelname
is vaak kosteloos.

JONG EN OUD
De werkgroep Jong en Oud in Oost
heeft als doelstelling de contacten
tussen jongeren en ouderen te
bevorderen. Op zondag 10 januari
jl. heeft deze werkgroep weer een
dag georganiseerd met als thema
Spel en Ontspanning.
Tijdens de ochtend hebben de kinderen van de Graafsewijk Noord diverse
spelletjes van vroeger en nu gedaan
met bewoners van Verpleeghuis
Oosterhof.
Daarna zijn de bewoners getrakteerd
op een Brabantse Koffietafel. Als
afsluiting waren er diverse optredens
van een goochelaar, een act met liedjes van Dorus en optredens van de
kinderen uit de wijk. ’s-Middags werd
de dag afgesloten in Buurthuis
Graafsewijk Noord.
Van 15.00u-19.00u klonken de vrijwilligers en genodigden het glas op 2010

en keken onder het genot van een
hapje en drankje terug op een grandioze dag.
Deze dag werd financieel mede mogelijk gemaakt door: Werkgroep
Graafsewijk Noord, Biggeld van de
gemeente ’s-Hertogenbosch en een
bijdrage van Wijkplatform Oost.
Werkgroep Jong en Oud

CARNAVAL 2010

BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD
ACTIVITEITEN FEBRUARI:
Vrijdag 05 februari Kaarten
Vrijdag 12 februari Carnavalsdisco
Vrijdag 12 februari Carnavalsopwérmer
Zaterdag 13 februari Familiecarnaval
Zaterdag 27 februari Kinderbingo*

Inschrijving vanaf 20.00u
15.00u - 17.00u
20.00u - 01.00u
13.11u - 17.00u
14.00u - 15.30u

ACTIVITEITEN MAART:
Vrijdag 05 maart
Kaarten
Kinderdisco
Vrijdag 12 maart
Zaterdag 13 maart
Spelletjesochtend*
Zondag 28 maart
Rommelmarkt
Woensdag 31 maart Paasknutselen volw*

Inschrijving vanaf 20.00u
18.00u - 20.00u
10.30u - 12.00u
11.00u - 14.30u
20.00u - 22.00u

ACTIVITEITEN APRIL:
Vrijdag 02 april
Kaarten
Zaterdag 03 april
Paasknutselen*
Vrijdag 09 april
Kinderdisco
Zaterdag 17 april
Doedag*
Oranjebal
Zaterdag 24 april
Vrijdag 30 april
Koninginnedag*

Inschrijving vanaf 20.00u
10.30u - 12.00u
18.00u - 20.00u
10.30u - 13.30u
20.00u - 01.00u
Aanvangstijd nog niet bekend

VRIJDAG 12 FEBRUARI
Carnavalsdisco:
15.00u-17.00u
m.m.v. Drive-in-disco Paloma.
Carnavalsopwérmer: 20.00u-01.00u
m.m.v. Drive-in-disco Paloma en
Carnavalsvereniging ‘De Eldorado’s’.
ZATERDAG 13 FEBRUARI
Familiecarnaval van 13.11u-17.00u
m.m.v. Drive-in disco El Loco en
Carnavalsvereniging ‘Genoten’.
Met o.a. voor de kinderen:
• diverse spelletjes
• aparte snoep/drinkhoek
• schminkhoek
• toezicht bij de deur
Entree gratis!

* voor deze activiteiten dien je je vooraf op te geven bij: Anja Baudoin,
Elzenstraat 17, tel. [073] 6144070

VASTE GROEPEN VAN BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD

ROMMELMARKT

Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

18.30u
19.30u
19.00u
14.00u
18.00u
19.00u

–
–
–
–
–
–

19.30u
20.30u
20.00u
15.30u
19.00u
20.00u

Steps Volwassenen
Beatballet Volwassenen
Zumba Volwassenen
Kinderknutselclub 5 t/m 9 jaar
Kinderdansgroep 4 t/m 9 jaar
Tienerdansgroep vanaf 9 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.

ACTIVITEITEN 55+ OAC OOST
IN SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ‘DE BIECHTEN’
HENRI BAYENSSTRAAT 3 / 5246 AL HINTHAM / TEL. [073] 641 90 72
Maandag
10.30u-12.00u
14.00u-16.00u
13.30u-15.30u
13.30u-16.30u
13.00u-15.00u

Spaanse les
Tekenen/schilderen
3D-kaarten maken
Schaken/dammen
Computercursus

Dinsdag
10.00u-12.00u
10.00u-12.00u
14.00u-16.00u
14.00u-16.30u

Naailes
Kantklossen
Bloemschikken
Dansen

ER IS NOG PLAATS!
• Paasviering: Donderdag 1 april
van 10.00u tot 12.00u
Inschrijving Paasviering:
Tel. [073] 614 77 91 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.
• Open dag: donderdag 21 oktober
van 14.00u tot 16.30u
Informatie en aanmelding: De heer
G. Wening; tel. [073] 613 06 57 en
Mevr. C. Breteau; tel. [073] 614 77 91

Woensdag
09.30u-11.30u
10.00u-12.00u

Computercursus
Koersbal

Donderdag
09.30u-11.30u
10.00u-12.00u
13.00u-15.00u
15.15u-16.30u
14.00u-16.00u

Patchwork
Breien / haken
Computercursus
Internet en e-mail
Bingo

Vrijdag
08.30u-11.00u

Mozaïek

Informatie en aanmelding computercursussen: Mevr. G. van Daal;
tel. [073] 6414587 Betaling cursussen:
Mevr. C. Breteau; tel. [073] 6147791
Let op publicaties via folders,
posters, t. v. wijkkrant, dagblad,
huis - aan huis – bladen en de
website van Divers: www.divers.nl
DE STOLP, Rijnstraat 497 Den Bosch
tel. [073] 613 22 89
Iedere 2e, 3e en 4e Maandag van de
maand: 14.00u -16.00u Bingo
Wilt u DARTEN of SJOELEN? Of gaat u
liever WANDELEN en/of FIETSEN?
LAAT HET ONS WETEN!

Op zondag 28 maart organiseert
Werkgroep Graafsewijk Noord weer
een rommelmarkt van 11.00u14.30u in Buurthuis Graafsewijk
Noord. De kraamhouders bestaan uit
kinderen uit de wijk, zij zullen al
het materiaal van zichzelf en hun
ouders proberen te verkopen.
De entree bedraagt € 0,50. De
opbrengst komt geheel ten goede
aan het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk in de Graafsewijk Noord.

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM DE STOLP
Biljarten BSV
Yoga Do-in
Boeren Kroonkapel
Improvisatiever. Zoetelieve

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

18.30u
19.00u
20.00u
20.00u

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

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

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

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

ZATERDAG
18.00u CV ’t Heuveltje
ZONDAG
11.00u CV
11.30u CV
15.00u CV
19.00u de

De Vrolijke Vagebonden
Veur Mekaor
De Piassen
Jeugdbende

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

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN: BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD
Maandag
13.30u – 14.30u
Gym
Maandag
14.45u – 15.45u
Gym
09.30u – 10.30u
Yoga
Dinsdag
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

TOEKOMST VAN DE OOSTHOEK NOG NIET HELDER
Op 6 januari kwamen de gebruikers
van de Oosthoek, het Wijkplatform, de
gemeente, Divers en andere belanghebbenden weer eens bij elkaar. Zij
spraken uitgebreid over de toekomst
van de Oosthoek.
De huidige gebruikers van de
Oosthoek, zoals het Trefpunt Oost, de
Wijkwerkplaats en de Kinderclub hebben
een gebruikersovereenkomst met verhuurder Zayaz. Deze groepen maken
nog steeds gebruik van ‘hun’ ruimtes
totdat de bestemming van de Oosthoek

als gebouw duidelijk is. De soepele
opstelling van Zayaz is zeer naar tevredenheid van de gebruikers. De gemeente betaalt de energie, maar ook andere [redelijke] kosten zoals verzekeringen, verhuis– en/of materiaalkosten.
Op zeer voortvarende wijze heeft de
gemeente een 10-tal ruimtes gezocht
en bekeken. Tot haar spijt heeft men
de conclusie moeten trekken dat tot
op heden alleen de Oosthoek geschikt
is voor huidige gebruikers.
De huidige situatie zal dus nog even
voortduren totdat helder is wat er met

het pand gaat gebeuren. Voor de
gemeente ligt er nog de opgave de
huidige gebruikers, die in het beleid
‘kwetsbare groepen’ worden genoemd,
te herhuisvesten.
Al met al blijft het een zuur verhaal
voor de gebruikers, die een ongewenste verhuizing boven het hoofd hangt.
De gebruikers hadden immers hun
financiën prima op orde. Er is thans
een kleine commissie samengesteld
die zich gaat buigen over een toekomstplan voor de Oosthoek en haar
huidige gebruikers•

NIEUWE OPENINGSTIJDEN WIJKWINKELS DIVERS
In verschillende wijken van ‘s-Hertogenbosch exploiteert Divers welzijnsonderneming in totaal acht wijkwinkels.
Met ingang van 2010 zijn de openingstijden veranderd. Deze kunnen per wijkwinkel anders zijn. Kijk hiervoor
op: www.divers.nl of bel [073] 6124488. In de wijkwinkel kunnen bewoners terecht met vragen en opmerkingen over hun wijk, maar bijvoorbeeld ook voor hulp bij het invullen van formulieren. De wijkwinkels worden
beheerd door vrijwilligers en medewerkers van Divers.
Bewoners van oost kunnen terecht in
wijkwinkel ‘De Kiek’ in de
Dageraadseweg.
Openingstijden:
Maandagmiddag van 13.00u tot
16.00u. Dinsdag t/m vrijdagochtend
van 09.00u tot 12.00u. Alle wijkwinkels zijn gesloten tijdens schoolvakanties!

nodig om hier hulp van deskundigen
bij in te schakelen. In de wijkwinkel
kunnen bewoners ook terecht met
vragen over ondermeer de woonomgeving, plannen en activiteiten in de
wijk, ouderenwerk, speelvoorzieningen voor kinderen en hangplekken
voor de grotere jeugd.

Wat doet de wijkwinkel?
Door steeds anderen wetten en
regels hebben veel mensen vaak
geen zicht meer op hun rechten en
mogelijkheden. De vrijwilligers van
de wijkwinkel zijn geschoold en proberen de klanten zo snel mogelijk op
de goede weg te helpen. Soms is het

Vrijwilligers en professionals
De vrijwilligers zijn de kern van de
wijkwinkel. Zij ontvangen de cliënten en helpen hen verder. Vaak zijn
dit mensen uit de buurt. Zij worden
geschoold en begeleid door medewerkers van Divers. Er is een goede
samenwerking vanuit de wijkwinkel

met instanties zoals de gemeente,
sociale dienst, woningcorporaties,
milieupolitie, maatschappelijk werk
enz. Een aantal van hen houdt
spreekuur in de wijkwinkel.
Wijkplein
In 2010 worden de wijkwinkels
getransformeerd tot wijkpleinen.
Nieuw is dat bewoners er ook terecht
kunnen met vragen die betrekking
hebben op de Wet maatschappelijke
ontwikkeling [Wmo] .
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling communicatie van welzijnsonderneming Divers,
tel. [073] 612 44 88

