Wiikkrant
Oost
j

10 JAAR!

‘de wijk waar de zon opkomt’

juli 2010 • jaargang 11 • nummer 53 • oplage: 5400

DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID.

THEMA AVOND WIJKPLATFORM OOST: POLITIEKE AVOND
Door Marjolein Thijssen

De uitslag van de verkiezingen is bekend en de
formatie is volop bezig. In de aanloop naar die
verkiezingen werd op woensdag 2 juni een politieke avond georganiseerd. Juist om na te
gaan in hoeverre de stemkeuze voor ‘Den Haag’
invloed zou kunnen hebben op wonen en leven
in ‘Oost’.
De avond opende met: hoe voelt u zich als politicus verbonden met ‘Oost’. Een mooie openingsvraag! Zo bleken 2 van de aanwezige
politici zelf in Oost te wonen en noemden zij
zowel de sfeer [“Buurman! Uw autoraam stond
open, ik heb er maar een plastic zak voor geplakt, anders regende het binnen!”] en de activiteit op het Johan Cruijffcourt. Anderen

hadden vooral interesse in centrum Jeugd en
Gezin, weer anderen voelden vooral iets voor de
manier waarop de straatcoaches hun werk doen
en de reden daarvoor. Deze avond werd ook helder dat men niet zozeer onderscheid maakte
tussen ‘Den Haag’ en ‘Oost’. Er werden ervaringen en meningen uitgewisseld over bijv. de
Oosthoek, vrijwilligerswerk, inzet van ouders
bij hun kinderen en de manier waarop er voorzieningen zijn voor ouderen. En, het moet zeker
gezegd worden, de politici deden hun best!
Ook al waren ze niet van alle ‘ins en outs’ op de
hoogte, ze stelden vragen en gaven ideeën hoe
dingen anders aangepakt zouden kunnen worden. En om eerlijk te zijn, de bewoners van
Oost konden van dat opbouwende geluid nog wel

iets leren. Het werd duidelijk dat van achterover hangen en klagen niemand beter wordt.
Wel als je iets doet met je klacht en op zoek
gaat naar mensen die je kunnen helpen op weg

naar oplossingen. Zo zijn die avond eerste
ideeën gevormd over ‘groene initiatieven’ in
de wijk en hoe die ondersteund kunnen worden... wordt vervolgd!•
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KINDERBOERDERIJ OOSTERHOEVE VEILIG BARBECUEËN!!!
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DE SAMENLEVING MAAK JE MET ELKAAR:
HUMANITAS DMH ZOEKT VRIJWILLIGERS IN DEN BOSCH
Humanitas Dienstverlening aan Mensen met een Handicap heeft in Den Bosch de volgende diensten:
• Ondersteuning aan huis [Ambulant]
• Wonen met ondersteuning [in woonvoorziening]
• Homerun [ trainingshuis voor jongeren]
Team ambulant ondersteunt mensen met een licht verstandelijke beperking. We begeleiden bij zelfstandig
wonen, bijvoorbeeld bij dagelijkse zaken als het huishouden, omgaan met geld, dagindeling en contacten met
anderen. Voor veel van deze cliënten gaat het leggen van
contacten met anderen niet vanzelfsprekend. We willen
ze daarom – naast onze dienstverlening - graag wat
extra’s bieden.
We denken daarbij o.a. aan het organiseren van koffie-

bijeenkomsten, waarbij elkaar ontmoeten centraal staat.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die met elkaar en met
de cliënten vorm willen geven aan nog te ontwikkelen
groepsactiviteiten en ontmoetingsmomenten.

Humanitas DMH biedt zorg en ondersteuning aan mensen
met een beperking. Wat wij daarbij belangrijk vinden, is
dat ieder mens regie heeft over zijn eigen leven. Ook staan
wij voor een samenleving waarin mensen elkaar ontmoeten en waar we samen wonen, werken en ontspannen.

aan
•Houd minstens 25 centimeter tussen

Enkele weken geleden is er een Kledingcontainer van Mensen in Nood geplaatst op het kerkplein bij
de H.H. Hartenkerk in de Rubensstraat. Tot mijn grote verbazing bleek dat de container onlangs weer
is opgehaald. Waarom is de container weg???
Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al sinds 1967 goede, nog draagbare kleding en schoeisel in.
Dit doet zij met de ondersteuning van meer dan 1.500 actieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers beheren de kledingdepots, containers of coördineren de inzamelingsacties. Na de laatste succesvolle kledinginzameling bij de
H.H. Hartenkerk is door het bestuur van deze parochie het idee geopperd om een container te plaatsen op het
kerkplein. In het enthousiasme is deze door de Stichting Mensen in Nood geplaatst. Echter in de gemeente ’sHertogenbosch heeft alleen Vindingrijk een vergunning voor het plaatsen van containers. De containers van
Mensen in Nood die voor dit besluit al in de gemeente stonden mogen blijven staan maar er mag absoluut
geen uitbereiding van containers plaatsvinden. Daar de stichting Mensen in Nood een goed samenwerkingverband heeft met Vindingrijk en dit graag zo wil houden, is besloten om de container per direct te verwijderen.

rauw vlees en daarna in gaar vlees.
voor rauw vlees en gaar vlees.
6. Bak kip, gehakt en kleine stukjes
vlees door en door gaar om bacteriën
te doden.

het rooster en de kolen
•Wacht tot er geen vlammen meer te

Varkensvlees aan één stuk mag van

zien zijn en er een laagje witte as

binnen rosé blijven. Rundvlees aan één

over de kolen ligt

stuk mag van binnen zelfs rood zijn.

•Bestrijk het rooster met olie
•Braad het vlees in deze volgorde:

GEZOND

rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, spie-

Wil je lekker barbecueën maar toch

sen, varkensvlees, vis en kip

een beetje op de lijn letten?

•Bak het vlees aan beide kanten bruin,
maar laat het niet te donker worden
•Draai het vlees regelmatig om zodat
•Snijd verbrande stukjes van het vlees
af en gooi dat weg

3 snelle tips:
Neem in plaats van een hamburger een
tartaartje - dat scheelt al snel 50 kcal
per stuk / Neem in plaats van kipdrumsticks gewoon kipfilet - dat scheelt 70
kcal per 100 gram / Neem in plaats van

Voorkom ook dat je tijdens de

braadworst een paar gamba’s - dat kan

barbecue een salmonellabesmetting

meer dan 200 kcal schelen!
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VRAAG VAN DE WIJKBEWONER

3. Was je keukengerei direct na gebruik

5. Gebruik nooit hetzelfde keukengerei

het niet aanbrandt

Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
Humanitas DMH, IJsselsingel 42, 5215 CM ’s-Hertogenbosch
tel [073] 542 81 40 of 06 511 404 35
Erma.cornelisse@humanitas-dmh.nl

hebt aangeraakt.
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HET RONDEEL DOET MEE MET DE WEEKENDSCHOOL
Weekendschool De Bollebozen is
een heel bijzondere ‘school’, voor
kinderen en jongeren van 10 tot 14
jaar uit verschillende Bossche buurten. Niet via schoolboeken, maar
‘live’. Enthousiaste professionals
vertellen met passie over hun vak
en de wereld daaromheen. Meer
nog: ze leiden kinderen letterlijk
door die wereld rond. Een advocaat
organiseert een heuse strafzaak in
de rechtbank. Een architect vertelt
over het ontwerpen van een gebouw. En een journalist laat in de
studio van Omroep Brabant zien hoe
een uitzending gemaakt wordt.
Niet iedereen kan naar een weekendschool; je moet het echt willen.
Niet de rapportcijfers, maar de motivatie bepaalt wie er wordt toegelaten. Kinderen die worden
geplaatst, gaan op zondag van 1014 uur extra naar school, maar dan
gaat het wel om een heel andere
school dan ze gewend zijn. De lessen vinden plaats in het gebouw
van de Studiekring op het Hinthamereinde 28. Niet alleen de kinderen moeten echt willen, maar ook
hun ouders. Want zonder hun steun
en enthousiasme is dit niet te organiseren.
In januari zijn enkele leerlingen uit
groep 7 van Het Rondeel gestart bij
de Weekendschool. Richard vertelt
dat hij veel geleerd heeft bij de
Weekendschool. Hij weet nu bijvoorbeeld hoe een ontwerp in el-

kaar zit. Youssef heeft als rechter in
de rechtbank een rechtszaak nagespeeld. Hij wil later misschien ook
wel rechter worden of anders bij de
politie. Patrick vond niet alle onderwerpen even leuk, maar de uitstapjes wel. En vertellen de
kinderen, soms lijkt een onderwerp
saai maar als je er dan meer over
hoort is het toch interessant. En de
een vindt architectuur heel boeiend
en de ander vindt dat juist saai.
Vooral de uitstapjes waren erg leuk:
naar de studio, een museum, de watertoren, een wandeling door de
stad, het politiebureau enz. De opening van de Weekendschool met een
wedstrijd van de Eiffel Towers was
ook erg leuk. De leerlingen uit
groep 7 van het Rondeel vonden het
ook wel eens lastig om ook op zondag nog naar school te gaan. Het is
dan lastig te combineren met sport
of een familiefeestje.
De Bollebozen wordt volledig gesponsord, dus deelname is gratis!
Organisaties als de Eiffel Foundation, de Studiekring, Vision Art,
Wedemeijer Marks, Giel Nijssen, gemeente ’s-Hertogenbosch en de Rabobank maken dat mogelijk.

UITDROGING [DEHYDRATIE]
Nu de zomer is begonnen en de
temperatuur buiten en in huis oploopt is het belangrijk veel water te
drinken. Voor een volwassene is dat
2 liter per dag [6-8 glazen water
per dag]. Bij onvoldoende vochtinname en/of overmatig vochtverlies
droogt het lichaam namelijk uit .
Wat is uitdroging?
Bij uitdroging verliest u meer vocht
dan dat u binnen krijgt. Dit kan ook
gebeuren bij een paar dagen lang
heel ernstige diarree en bij veel
overgeven. Uitdroging kan ook
komen door bepaalde medicijnen,
extreme hitte of heel hoge koorts.
De eerste verschijnselen van uitdroging zijn:
• erge dorst;
• een droge mond;
• minder zweten [droge oksels];
• minder plassen.
Bij lichte uitdroging is water drin-

ken vaak voldoende. Worden de verschijnselen toch erger, dan moet u
de huisarts waarschuwen.
Waaraan herkent u ernstige uitdroging?
• de huid veert niet meer goed
terug [als u een huidplooi maakt,
blijft die een tijdje staan];
• niet meer plassen;
• snelle of juist heel zwakke hartslag;
• lage bloeddruk.
• erg diep liggende, holle ogen;
• bij baby's een diep liggende
fontanel;
• sufheid.
De bloeddruk kan zo ver dalen dat
u in shock en buiten bewustzijn
raakt. Ook bestaat het risico op een
plotselinge nierstilstand.
Bij ernstige uitdroging wordt u opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt
een infuus met water en zouten.

Jonge kinderen [vooral baby's] en
ouderen hebben meer risico op uitdroging. Ook gaat het bij hen sneller. Baby's kunt u het beste meteen
ORS [oral rehydration salts] geven.
ORS helpt het vocht beter vast te
houden. U kunt ORS gewoon bij de
drogist kopen.
Ouderen mogen dit middel alleen na
overleg met hun arts gebruiken. De
zouten kunnen namelijk hartproblemen veroorzaken.
Bij lang bestaande klachten is het
raadzaam een arts te raadplegen.

WEEK VAN DE ACTIEVE BEWONER, GROOT SUCCES!

Behoefte aan meer informatie: neem
contact op met de coördinator organisatie van de Bollebozen:
Ellen Pauel
email: epauel@home.nl
tel. 06-11473314

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
Vrijdag
Zaterdag

08.30 - 17.45 uur
08.30 - 20.00 uur
08.30 - 15.00 uur

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

Door Marijke Matejczyk

Van 7 tot en met 10 juni stond de wijk Oost bol van de
activiteiten voor bewoners die zich vrijwillig inzetten.
Vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk werden met
diverse workshops en een feestavond in het zonnetje
gezet. Diverse organisaties die actief zijn in de wijk
hebben meegewerkt aan dit bedankje en hopen zo hun
waardering voor de inzet van deze wijkbewoners te tonen.
Er werden workshops Zumba, sieraden maken, jeu de
boules, EHBO, fotografie, grimeren, theatersport, [en

nog veel meer] aangeboden. De week werd afgesloten
met een feestavond met heerlijk buffet in de Oosterhof.
Iedereen die deze week tot een succes hebben gemaakt, bedankt! We hopen het volgend jaar weer te
mogen doen!
De week van de actieve bewoner werd mede mogelijk
gemaakt door; Brede Bossche Scholen, Wijkgericht werken,
Divers welzijnsonderneming, GGD hart voor Brabant,
Hobbyclub ’t Sluske en het Rondeel.

DE GRAAFSE HOF IS OP ZOEK NAAR
GROENE VINGERS EN GOEDE IDEEËN!

Aan het Roosmalenplein tussen de
Patio en de Albert Heijn zijn bewoners van de Patio een buurtuin gestart. Dit houdt in dat er
gezamenlijk met buurtbewoners invulling wordt gegeven aan het veld.
Om zo de leefbaarheid van het plein
te vergroten en elkaar te leren kennen. Janneke Kannemans en Sophie
Gruijters leiden het project.
Een aantal omwonenden is al met
een tuintje gestart of is druk met
het onderhoud van het veld. Maar
er is nog veel meer ruimte om iets
mee te doen.
Er is een grote cirkel omgeploegd
op het veld hier mogen buurtbewoners een tuintje starten.
Ook andere ideeën om deze plek op
te beuren zijn welkom.
Het project wordt financieel ondersteund door Zayaz en big-geld, dus
meedoen aan de tuin kost geen
geld. Janneke en Sophie zorgen
voor al het benodigde materiaal om
er een mooi veld van te maken. De
tuin is 1 dag per week geopend
maar als u een tuintje wilt onder-

houden krijgt u een sleutel van het
hek.
Op het bord wat aan het hek van
het veld hangt kunt u zien wanneer
de tuin geopend is.

ZONNEBLOEM ‘OOSTELIJKE ZON’
Door Ans v/d Leeuw

Voor de rest zijn we op zoek naar
een aantal materialen:
Stenen, om paden etc. van te
maken / tuingereedschap vooral
spaden en scheppen / een klein
tuinhuisje/schuurtje / een buiten
bankje of zitje / auto banden /
plastic flessen / zaaigoed, stekjes
en planten / kennis over moestuinen, bloemen tuinen, kruiden etc...
Mocht u iets over hebben dan kunt
u het langs brengen als de tuin
open is. Ook kunnen wij het komen
halen.
Met vragen of ideeën kunt u ons
bellen en/of e-mailen
sophie: mail@sophieslap.nl
tel. 06 43037716
We hopen u binnenkort te zien,
Groeten Jannneke en Sophie

10 juni zijn we met 46 gasten en
vrijwilligers op reis geweest naar
het landgoed De Aalshof in Haps.
We werden ontvangen in een grote
serre met koffie en eigengebakken
appeltaart, die was heerlijk.
Een hele leuke uitleg over de kip en
het ei en wie er het eerste was de
kip of het ei. We kregen 4 verschillende Advocaatjes te proeven, heerlijk! Het was goed weer dus gingen
wij de mooie tuin in om te kijken
naar de scharrelkippen en lekker op
een bankje zitten.
Deze middag werd afgesloten met
een smakelijk diner in het dorp Zeeland. Onze gasten hebben een heerlijke middag/avond gehad.
Eind augustus is er een picknick bij
het B.V.V. stadion, wij hopen op

mooi weer, dan kunnen we op het
terras zitten. En anders zitten we
binnen. U krijgt daar allemaal nog
bericht van
Ook dit jaar mogen wij van de RIKIstichting weer 10 Hartewensen vervullen. De gast gaat dan met een

vrijwilliger/ster op kosten van de
Rikistichting een dagje uit.
Bent u ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u bezoek laat het ons
dan weten. Tel. [073] 614 68 92
Alle vrijwilligers van de Zonnebloem
wensen u een mooie zomer toe!

KINDERVAKANTIEWEEK HET SLUSKE HART VOOR JE WIJKWEEK
In de vorige wijkkrant stond het va-

betalen dan €10,- en niet-leden €15,-

Kinderen kunnen zich van tevoren op-

kantieprogramma van het Sluske al

Alleen meegaan naar de Efteling is

geven bij het Sluske maar ook is het

aangekondigd maar voor diegenen die

niet mogelijk. Er wordt van de kinde-

mogelijk dat ze maandagochtend 30

het toen gemist hebben hierbij nog-

ren verwacht ook aan de overige ac-

augustus naar de BBS aan de Aa te

maals de informatie.

tiviteiten deel te nemen.

komen en zich daar dan aan- melden.

KINDERVAKANTIEWEEK HET SLUSKE

HET PROGRAMMA VAN DE KINDER-

HOBBYCLUB

Een team van vrijwilligers heeft onder

VAKANTIEWEEK:

Het Sluske start na de schoolvakantie

leiding van Marie van Herpen weer

•Maandag 30 augustus / 10 tot 15u:

weer met de hobbyclub. En er is goed

een mooi programma voor de laatste

Knutselen [lunchpakketje meebren-

nieuws. Want er is weer plaats voor

week van de zomervakantie in elkaar

gen]

nieuwe kinderen.

gezet. Bedoeld voor alle kinderen van

• Dinsdag 31 augustus / 10 tot 15u:

Maar liefst 3 keer in de week wordt er

de wijk Oost. Deze kinderactiviteiten

Rommelmarkt ‘alleen voor kinde-

met de kinderen geknutseld. Ze leren

vinden plaats In de week van 30 au-

ren’ [lunchpakketje meebrengen]

daar wat ze met hout, papier, klei,

gustus tot 3 september op het speel-

• Woensdag 1 september / 10 tot 15u:

wol en nog veel meer kunnen doen.

plein of in de locatie van het Sluske

Kinderkienen en knutselen [lunch-

Er wordt op maandag- dinsdag- en

in BBS aan de Aa in de Acaciasingel.

pakketje meebrengen]

donderdagavond les gegeven van half

Kinderen die deelnemen betalen per

• Donderdag 2 september / 10 tot 15u:

dag €3,50 met uitzondering van het

Efteling [lunchpakketje meebren-

groep is nog plaats.

programma van donderdag. Op die

gen]

In het Sluske zijn niet alleen kinderen

7 tot kwart voor acht en op iedere

dag wordt er een dagtocht naar de Ef-

•Vrijdag 3 september / 10 tot 15u:

welkom; dinsdagavond van 20.00u

teling georganiseerd. Kinderen die in-

Zeskamp [GEEN lunchpakketje mee-

tot 22.00u is er een damesclub. En

geschreven staan bij het

brengen!]

ook daar is plaats voor nieuwe leden.

Sluske

VAN HET RONDEEL

Van 21 tot 25 juni 2010 heeft
basisschool Het Rondeel meegedaan aan de Hart voor je Wijk
week. U heeft vast wel de spandoeken zien hangen en de posters
die voor de ramen van de school
hingen.
In de groepen 1 tot 7 werd gesproken met de kinderen over de rol van
de wijk. Iedere leerling heeft iets
geknutseld voor een zelfgekozen
belangrijke persoon uit de wijk. Ze
mochten dit zelf aan deze persoon
overhandigen. De gesprekken hierover met de leerlingen waren leuk
en leerzaam.
Groep 8 heeft tijdens deze week
stage gelopen bij verschillende organisaties en instellingen in de
wijk, zoals: Albert Heijn, Dirk,

Super de boer, Klein duimpje,
Kruimeltje, Grevelingen, Oosterhoeve, Purvis.
De kinderen gingen alleen of in een
klein groepje zelf naar de stageplek.
Ze mochten daar meehelpen en kregen uitleg over de werkzaamheden.
In de klas is er voorlichting gegeven door de wijkagent en de groep
heeft een bezoek gebracht aan de
Wederkomst Kerk. Op deze manier
leren de leerlingen de wijk op een
andere manier kennen.
Vaak kennen ze de gebouwen wel
van de buitenkant maar nu zien de
leerlingen van groep 8 ook wat er
zich binnenin een dergelijk gebouw
zich allemaal afspeelt.
Het was leuk, leerzaam en soms erg
verrassend. We danken alle deelnemers voor de bijzondere ervaringen!

JONGERENWERK IN OOST

Door Jan Wijers….

Vaak komen jongeren negatief in het nieuws. Ze zorgen
voor overlast [Rivierenplein] of vertonen hinderlijk gedrag [Kastanjestraat en Mgr. Van Roosmalenplein]. Deze
keer een ander geluid. Het komt van drie enthousiaste
jongerenwerkers in Oost.
Even voorstellen
Op de foto Niki Toenders, 28 jaar en sinds januari van dit
jaar 6 uur per week actief als jongerenwerker in Oost. Zij
doet het meidenwerk [10-16 jaar] en heeft twee groepen
onder haar hoede. De Marokkaanse meidengroep ziet Niki
twee keer per week. Een keer bij het zaalvoetbal en de
andere keer bij de huiswerkklas in de Stolp. Meiden van
alle niveaus: van VMBO t/m gymnasium. Naast het huiswerk is er ook tijd voor ontspanning en om fijn met elkaar te praten. De andere groep bestaat uit ‘Nederlandse’
meiden. Die komen 1 keer per week samen om te voetballen. “Het doel is een nuttige vrije tijdsbesteding. Het
is niet verplicht maar zeker ook niet vrijblijvend. Als je
niet kunt is het wel de bedoeling dat je dat laat weten”.
Sivo Brown [43, links op de foto] en Adellah el Alaoui
[22] nemen de drie jongensgroepen voor hun rekening.
Hoe komen jullie de jongeren tegen?
Sivo: “Dat wisselt. Onze doelgroep is voornamelijk 10 tot
16 jaar. We komen soms via school met hen in contact,
soms via voetbalclubs als BLC en BVV. Maar het kan ook
via andere instanties die met jongerenwerk bezig zijn. En
af en toe komen we ze op straat tegen”.
Wat gebeurt er met jongeren ouder dan 16 jaar?
Sivo: “Overlast proberen we te voorkomen. Preventie dus.”
Hoe pakken jullie dat concreet aan?
Sivo: “Door op ze af te stappen en te vragen ‘Wat willen
jullie?’ Belangrijk is hoe je ze benadert. We leggen daarbij
niet dwingend zaken op maar houden ze wel voor dat ze
zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Als ze goede
plannen hebben ondersteunen we ze wel om die te realiseren. Het is dus vraaggestuurd. We doen niet aan individuele hulpverlening. Daar zijn anderen voor. Overigens
pikken deze jongeren meer van Appie [=koosnaampje
voor Adellah] en mij dan van de politie”
Wat gebeurt er voor de 10- tot 16 jarigen?
Sivo: “Er is behoefte aan vormen van vrijetijdsbesteding
en educatieve ondersteuning [school]. Er zijn drie jongensgroepen. Twee daarvan zijn autochtone jongens en
één is een mix van allochtoon en autochtoon. Eén keer
per week is er een recreatieve activiteit [meestal voetbal]
en één keer per week is er een educatieve activiteit in
de Stolp waar we een eigen ruimte kunnen gebruiken.

Kun je een concreet voorbeeld geven hoe jullie bij een educatieve activiteit te werk gaan?
Sivo: “Vaak pikken we dingen op die spelen. Een tijdje
geleden was hier in de Stolp de wc verstopt met wc-papier. We vragen ze waarom ze dat doen? Is er sprake van
groepsdruk? We houden ze een spiegel voor en proberen
ze om te laten gaan met die groepsdruk.”
Adellah: “ Maar we dragen ook eigen thema’s aan zoals
‘schelden’ en ‘respect hebben voor de ander’. Soms zien
we daar wat van terug tijdens het voetballen.
Je moet heel concreet en direct zijn. Soms gaan we expres tegen de gemaakte afspraken in om een reactie bij
de jongeren uit te lokken. Voorbeeld. We hebben afgesproken dat voetbal een teamsport is en dat je dus op
tijd de bal moet overspelen. Als je dat niet doet moet je
je 10 keer opdrukken. Bij een potje dat ik meedeed pingelde ik heel veel en gaf de bal bijna niet af. Ik wil dat
ze dan ook tegen mij gaan zeggen ‘ Dit is tegen de afspraak, je moet je 10 keer opdrukken’. Nog een voorbeeld
van een afspraak. Als je iets wilt zeggen, eerst je hand
opsteken. Zo dwing je ze meer naar elkaar te luisteren.
Dat is belangrijk in de communicatie”
Weinig accommodatie
Je hebt in ’s-Hertogenbosch weinig accommodaties voor
jongeren. De jongerenwerkers zijn dan ook heel blij dat
Gerard Fasol [=beheerder van de Stolp] ze onderdak heeft
geboden.
In de ruimte waar onder andere huiswerkbegeleiding gegeven wordt staan een aantal computers. Die zijn in het
moderne onderwijs niet meer weg te denken. Overigens
mogen de jongeren de ruimte verder zelf gaan inrichten.
Zo zal er op de muren mooie graffiti komen. Via een scherm
kan de graffiti ‘verstopt’ worden zodat ook andere groepen van de ruimte gebruik kunnen blijven maken.
Weinig tijd
In het totaal hebben de jongerenwerkers slechts 18 uur
per week voor “Oost”. Eigenlijk te weinig om al hun plannen en ideeën te realiseren. Desondanks is er nog wel
plek voor jongens en meisjes van 10 tot 16 uit de wijk.
Jongeren die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden via de groepen die op dit moment al draaien. Of anders via de jongerenwerkers [zie onderaan].
De kosten hoeven geen belemmering te zijn. Er wordt
slechts een kleine vergoeding gevraagd. Jongeren van
16+ met leuke ideeën kunnen contact opnemen met Sivo.
Samen met de jongeren wordt bekeken of de plannen
haalbaar zijn.
‘Meiden’: Niki: 06 504 593 42
Jongens: Appie 06 116 255 52
16 +; Sivo; 06 467 68 43

DE AANHOUDER WINT!

Door Marjolein Thijssen

Tussen het geluid van geboor en
getimmer door vertelt José Sluijter over de bewonerscomité en de
renovatie die gaande is.
Dat hebben ze als bewonerscomité
mooi voor elkaar gekregen! Nadat
Nellie, de buurvrouw, aangaf niet
genoeg tijd meer te hebben, nam
José haar stokje over.
Het bewonerscomité Memlincplein
bestaat uit 4 dames. Allen wonen ze
op het Memlincplein en zetten ze
zich in voor het wonen en welzijn
op hun plein. “Er werd al heel lang
gesproken over de renovatie dat
nodig was. Maar steeds werd het op
de lange baan geschoven. Er werden
wel wat dingen gedaan op het plein
gedaan zoals een speeltoestel
plaatsen en prikdoornstruiken verwijderen. Maar in de 12 jaar dat ik
hier woonde, was nog niets aan onderhoud van de woning gedaan. We
waren al eerder naar de woningbouw [Brabant Wonen] gestapt en
zij hadden wel voornemens maar
aan het eind van het liedje was
steeds het potje leeg”.

“Op een gegevens moment hebben
we een grote vergadering belegd
met onder andere Brabant Wonen,
de politie en de gemeente en wijkmanager. We wilden in ieder geval
de woningen en onderhoud bespreken. En toen kwam goed nieuws!
Alle 44 woningen zouden gerenoveerd worden, het ging eindelijk
door!”
“We hebben op verschillende manieren aangegeven wat we graag
wilden. Eerst kwam de woningbouw
bij ieder langs om te zien hoe de
woningen eruit zagen en welke verbeteringen nodig en gewenst
waren. Zo zijn er keukens vervangen, douches vernieuwd, nieuwe
ramen en kozijnen met dubbel glas
geplaatst. De gevels zijn geschilderd en de voordeuren worden vervangen. We hebben zelf ook wensen
ingebracht: zo had een bewoonster

nog een foto van het Memlincplein
van 1953. Die is voor alle bewoners
gekopieerd en rondgestuurd met
een bijgevoegde enquête. Het resultaat van dat initiatief en de uitkomsten van die enquête is dat we
de originele buitenlampen terugkrijgen die er vroeger ook hingen.
Niet alle wensen waren realiseerbaar, zoals het model voordeur uit
1953. Maar ze komen dan wel met
3 mogelijke voordeuren waar we uit
kunnen kiezen. Zo ging dat met de
keuze van tegels ook”.
Renoveren levert mooi resultaat op
maar je moet er ook wat voor over
hebben. “Er is troep en als men
bezig is om bijvoorbeeld asbest te
verwijderen of sanitair aan het vervangen is, kun je in je eigen huis
niet echt uit de voeten. Wat mooi
bedacht is dat in een woning die
vrij stond, een wasmachine en droger is geplaatst. Ook is de douche
te gebruiken en er is een zitgedeelte gemaakt. Als je de verbouwing thuis even wilde ontlopen of
niet van je eigen sanitair of spullen
gebruik kon maken, kon je daar te-

recht. Heel goed geregeld door Brabant Wonen. Er zijn ook
tegenvallers maar de jongens werken heel hard.”
José noemt als succesfactoren: Initiatief nemen, volhouden, met
meerdere mensen samenwerken
[zoals bewonerscomité dat opgericht is] en de noodzaak aangeven
bij de woningbouw en gemeente.
“We hebben ook nog andere wensen
voor het plein, zo zou de bestrating
verbeterd moeten worden, vooral
voor de mensen met rollator en/of
die slecht ter been zijn. Maar eerst
hopen dat de renovatie voor de
bouwvakantie klaar is!”
“En uiteindelijk wordt het resultaat
gevierd met een barbecue op het
plein met iedereen die ermee te
maken heeft gehad. Dan kan de vlag
die we van de gemeente hebben gekregen als attentie voor de overlast,
na het WK, nog een keer uit!”

ZOLANG IK ER PLEZIER IN HEB, BLIJF IK DOORGAAN. IDEEËN GENOEG!
Door Marjolein Thijssen

De vrijwilliger. Onmisbaar in onze maatschappij. De wijk Oost heeft er veel. En in
iedere krant komt er 1 aan het woord
Aan het woord is Toon van de Kerkhof, van de
Wijkwerkplaats, voorheen houtwerkplaats genoemd. Toon is een bekend gezicht want is
hij is al jaren actief in het wijkgebeuren. “Ik
was begeleider in de Bartjeswijk en ben indertijd door Piet Willems gevraagd of ik mee
wilde doen met jeugd vakantiewerk in Oost.
En ik ben hier blijven hangen”.
Toon werd op verschillende manieren actief in
Oost. Hij speelde Sinterklaas, Kerstman, was
een belangrijke kracht voor de carnaval, hij
werkte mee bij het Sluske, was voorzitter van
de oudervereniging van de Zevensprong en de
Nutsschool.
Hoe komt iemand tot al die activiteiten? Toon:
“Je begint ergens aan en via je kinderen ga
je er in mee”. Het werken met kinderen heeft
een grote plaats in zijn hart. “Met de kinderen van het Sluske nemen we al jarenlang deel
aan de kinderoptocht tijdens de carnaval, al
22 jaar deden we mee! En we hebben alle
jaren prijs gehad. Je begint met een hoop
fantasie en dat stimuleer je binnen zo’n
groepje kinderen. Op die manier verzinnen ze
zelf het idee. Zo hebben we in 1995 eens de
snoepzak van de week gehad en elk kind was
een snoepje, een dropje, toffee…hadden we
opeens 22 snoepjes van kinderen rondlopen!

Helaas was het afgelopen jaar de groep te
klein om aan de slag te gaan maar wie weet
is aankomend jaar weer anders.”
Ook op de wijkwerkplaats maakt hij veel voor
kinderen en bedenkt hij dingen waar ze plezier aan hebben. Er wordt speelgoed ontworpen en gemaakt. Ook repareren ze speelgoed.
In opdracht maakt men zelfs poppenhuizen,
compleet met inventaris zoals meubeltjes en
een badkamer! Toon vertelt: “ het poppenhuis in het Sprookjesbos is door ons gemaakt
met behulp van de BIG gelden. Eigenlijk kan
iedereen bij ons een opdracht neerleggen, we
kunnen hartstikke veel en zitten vol ideeën.
Dus als iemand vragen heeft, moet die zeker
eens langskomen. Echter, hele grote dingen
maken kunnen we niet aan, dat wil zeggen;
opdrachten waar we grote machines voor
nodig hebben. De huidige locatie leent zich
er niet voor en daar komt nog bij dat machines ook goed onderhouden moeten worden.
Dat gaat allemaal teveel geld kosten. Nu kunnen we tegen kostprijs hele mooie en leuke
dingen maken. Met 3 man zijn we 5 dagen per
week aanwezig. Zelf ben ik 2 morgens aanwezig en houd ik me vooral bezig met maquettebouw. Klaas Smits is er altijd op donderdag
en hij houdt zich vooral bezig met ontwerpen
en begeleiden van figuurzagen. We werken op
de wijkwerkplaats ook samen met kinderen en
jongeren zodat zij ook een fijne bezigheid
hebben en ze dat kunnen ontwikkelen”.
Maquettebouw? De ogen gaan echt glimmen
als Toon laat zien aan welke maquettes hij

met de wijkwerkplaats heeft meegebouwd.
Toon: “Nu zijn we bezig met de maquette van
de Eendenkooi. Maar we hebben meegebouwd
aan de maquette van de stad Den Bosch zoals
die er in 1700 uitzag. Deze maquette staat nu
in het Noord Brabants museum. Ook de maquette van de Oosterplas is hier op de wijkwerkplaats gemaakt.” Als timmerman werkte
Toon bij de gemeente als maquettebouwer. In
zijn archief heeft hij prachtige foto’s van de
maquettes die gemaakt zijn. Compleet met
stukjes uit de [wijk]krant.
Wie weet heeft 2016, het Jeroen Bosch jaar,
nog leuke verassingen in petto waarmee men
op de wijkwerkplaats aan de slag kan gaan.
En dan niet alleen de volwassenen van de

werkplaats, nee ook kinderen kunnen dan
meehelpen. Want daar is het mee begonnen
en dat is nog steeds de motivatie. “Het is
leuk om je vakmanschap uit te dragen en over
te dragen. Het mooiste compliment daarover
was dat ik op het Trefpunt een jongen trof die
bij ons op de wijkwerkplaats had gewerkt. Hij
wist alles nog precies, wat hij gemaakt had
en hoe hij het gedaan had. Nou, dan weet ik
dat ik goed werk geleverd heb!”.
Op 25 juli aanstaande houdt de wijkwerkplaats een open dag. Kom gezellig langs en
laat u verassen en inspireren!
De wijkwerkplaats is te vinden in het gebouw
waar de Oosthoek zat, in de Piet Slagerstraat

MENSEN BLIJ MAKEN MET WAT JE ZELF GRAAG DOET...
Door Marjolein Thijssen

In deze rubriek komen mensen uit
de wijk met een passie aan bod.
Deze keer: Daniëlle van Trigt.
Ogen gaan glimmen en een grote
lach verschijnt op het gezicht als
Daniëlle van Trigt over zingen en
optreden praat. “Van zingen krijg ik
energie, het is echt een kick”.
Muziek heeft altijd een belangrijke
rol gespeeld in het leven van Daniëlle.
“Bij ons thuis was er ook altijd muziek, mijn vader speelde bij de Koninklijke Harmonie en zelf wilde ik
graag majorette worden”. Dat veranderde sinds ze vanaf haar 11e jaar
in de wijk Oost kwam wonen. Ze
sloot zich aan bij het koor van de
Heilige geest parochie. Een modern
kinderkoor waarin liedjes werden
gezongen zoals “we are the World”.
Daniëlle: “Mijn eerste solo was
‘reach out and touch’”. Het smaakte
naar meer. Uit het kinderkoor ontstond een gospelkoor compleet met
een combo waarin o.a. Sjef van
Rooij als toetsenist meespeelde.
Vooral bij huwelijksmissen zongen
ze de sterren van de hemel.
“Muziek is emotie voor mij”. Muziek, emotie en huwelijk, Daniëlle
kan ook uit eigen ervaring putten..
Zij en haar man Jan vonden elkaar
door de muziek. Zingen is een passie en Jan wist Daniëlle te strikken

door haar als zangeres te benaderen
voor zijn eigen band. Een passie
werd gedeeld en groeide verder uit.
Voor de muziek betekende dat de
formatie van een band die nu de definitieve vorm heeft gekregen in ‘Orkest Forever’ met Daniëlle als
zangeres, haar Jan als drummer en
Rien als gitarist/zanger en Marco
als toetsenist. “Tijdens mijn eigen
huwelijksmis heb ik voor Jan gezongen, het nummer “the power of
love”.
Nu zingt Daniëlle nog steeds tijdens
huwelijken; samen met vriendinnen
Dorene en Desiree vormt Daniëlle
‘de 3 D’s’. “Het is intiemer dan optreden tijdens een feest. Het zijn
twee zulk verschillende optredens
die eigenlijk niet te vergelijken zijn.
Dat vind ik eigenlijk ook het leukste, om bij wijze van spreken in de
kerk het Ave Maria te zingen en tijdens het feest lekker alles te geven
met nummers zoals River Deep,
mountain high van Tina Turner of
Girl van Anouk …..”
Met Orkest Forever repeteren ze elke
twee weken in de Stolp. Als dank
treden ze elk jaar een keer op, onlangs op 5 juni. Ook op het KOM
festival in Rosmalen op 12 september zijn ze van de partij. “We vinden
optreden fijn en spelen graag en
veel. Laat ons maar spelen op een
feest, dan genieten wij dubbel door

het plezier van anderen te zien. Onlangs op een familiedag of tijdens
braderieën in Kerkdriel waar ze ondertussen herkend worden als een
‘BNer’.
Soms repeteren ze even thuis.
“Laatst repeteerde ik met Dorene en
Desiree bij ons thuis, met de ramen
open. Loopt de buurvrouw voorbij
die haar duim omhoog steekt! Dat
zijn leuke onverwachte complimenten”. Daniëlle zingt solo in de band
maar vormt in het dagelijks leven
een duo met Jan. Ook dat klinkt als
een klok. “als je zo’n passie als zingen en optreden hebt moet je elkaar
echt steunen. Na een optreden zijn
we ‘s nachts laat thuis. De dag erna
moet je ook bijkomen. Toen Daniëlle zwanger werd meende ze met
het zingen te moeten stoppen.
“maar dat vond ik eigenlijk helemaal niets”. Er werden audities gehouden voor een andere zangeres.
Ondanks dat er best goede zangeressen bij waren, misten de andere
bandleden de chemie. Daniëlle: “En
ik miste het zingen ook. Dus ik besloot om het zingen toch weer op te
pakken. Dat betekent ook veel voor
de kinderen. Het is geweldig om te
merken dat zij helemaal met ons
meeleven. “ Daphne [9 jaar] speelt
saxofoon en Mitch [4 jaar] wil
drummer worden, net als zijn vader.
“Waar ik het meest trots op ben is

de combinatie van het zingen met
mijn gezin thuis. Zoals ik Daphne

trots hoorde zeggen; “die zangeres,
dat is mijn mamma”.

...DAT IS ZINGEN VOOR MIJ

Activiteiten september:
Vrijdag 5 september
Vrijdag 10 september
Zaterdag 11 september
Vrijdag 17 september
Vrijdag 24/25 september

Rommel-/Jaarmarkt
Kaarten
Knutselen*
Kinderdisco
Mini-kamp

11.00u
20.00u
10.30u
10.30u

–
–
–
–

17.00u
00.30u
12.00u
12.00u

ROMMEL-/JAARMARKT
Op zondag 05 september opent Werk-

tracties. De entree bedraagt €1,- vanaf

groep Graafsewijk Noord haar nieuwe sei-

16 jaar. De opbrengst komt geheel ten

zoen

goede aan het vrijwillig jeugd- en jonge-

traditioneel

met

een

rommel-/jaarmarkt met meer dan 50 kra-

renwerk in de Graafsewijk Noord.

men op de speelplaatsen aan de Lucas
van Leijdenstraat met o.a. Discotheek

Datum: zondag 05 september 2010

/Diverse artiesten/Carnavalsvereniging

Tijd: 11.00 – 17.00 uur

‘De Eldorado’s/Diverse uitvoeringen dans-

Plaats: speelplaatsen aan de Lucas van

groepen/Rad van Avontuur/Diverse at-

Leijdenstraat

ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN 55+
IN SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM ‘DE BIECHTEN’

HENRI BAYENSSTRAAT 3 / 5246 AL HINTHAM / TEL. [073] 641 90 72
MAANDAG 6 SEPTEMBER BEGINT ER WEER EEN NIEUW ACTIVITEITENSEIZOEN.
MELDT U AAN! ER IS NU NOG PLAATS!

MAANDAG
• Spaanse les voor van 10.30-12.00u
• Computercursus Windows Vista
voor senioren deel 1 van 13.0015.00u
• Kaarten maken 3-D en andere tech
nieken van 13.30-15.30u
• Schaken/dammen van 14.00-16.00u
• Tekenen/schilderen van 14.0016.00u
• Koersbal 14.30-16.30u
DINSDAG
• Naailes van 10.00-12.00u
[Wilt u gastvrouw zijn bij de naailes? Neem dan s.v.p. contact met
ons op.]
• Kantklossen van 10.00-12.00u
• Bloemschikken van 14.00-16.00u
[Deze activiteit zit vol.]
• Dansen van 14.00-16.30u

WOENSDAG
• Computercursus van 9.30-11.30u:
Creatief met foto’s of Digitale
fotobewerking of internet en
E-mail of WORKSHOP
DONDERDAG
• Breien en haken van 10.00-12.00u
• Patchwork van 9.30-11.45u
• Computercursus Windows Vista
voor senioren deel 1 of 2 van
13.00-15.00u
• Internet en E-mail 5 lessen van
15.15-16.30u. Alleen bij voldoende inschrijvingen
• Bingo elke 1e 2e 3e donderdag van
14.00-16.00u
VRIJDAG
• Mozaïek van 09.30-11.30u

DE STOLP: Rijnstraat 497 Tel. [073] 6132289.
Bingo elke 2e 3e 4e maandag van 14.00 -16.00 uur
ATTENTIE!
29 November start de computercursus Windows 7 deel 1
2 December start de computercursus Windows 7 deel 2
DUS GEEN WINDOWS VISTA MEER
INFORMATIE en/of aanmelding:
De heer F. Wening.Tel. [073] 6130657
Mevr. C. Breteau.Tel. [073] 6147791
AANMELDINGEN COMPUTERCURSUSSEN:
Mevr. G. van Daal.Tel. [073] 6414587
BETALING cursussen/workshops: Mevr. C. Breteau. Tel. [073] 6147791
Let op publicaties in dagblad, radio, tv, wijkkrant, huis - aan - huis bladen en de website van Divers: http://www.divers.nl
Zoekt u vrijwilligerswerk en vindt u besturen leuk?
Wij zoeken met spoed een voorzitter en secretaris!

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM DE STOLP
winnares kinderplayback Graafsewijk
Noord Sam Schouten als Sieneke

20.00u Boeren Kroonkapel
20.00u Improvisatiever. Zoetelieve

MAANDAG

• Maandag 19.30u-20.30u
Beat Ballet Volwassenen

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
19.00 Zumba Toning
20.00 Zumba
20.30u boerenkapel de Dreuglopers

• Dinsdag 19.00u-20.00u
Zumba Volwassenen

DINSDAG

VASTE GROEPEN VAN

BUURTHUIS

GRAAFSEWIJK NOORD
• Maandag 18.30u-19.30u
Steps Volwassenen

Computerles
Jazzballet
vrij kaarten
Computerles
jeugdorkest Glorieux
Harmonie Glorieux
C.V. Tot de laatste Snik

• Donderdag 18.00u-19.00u
Kinderdansgroep 4 t/m 7 jaar

09.00u
09.30u
13.00u
14.00u
19.00u
20.00u
20.00u

• Donderdag 19.00u-20.00u
Tienerdansgroepvanaf 7 jaar

WOENSDAG

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

09.15u
09.30u
09.30u
13.00u
13.00u
14.00u
18.00u
18.30u
19.00u

• Woensdag 14.00u-15.30u
Kinderknutselclub 5 t/m 9 jaar

DONDERDAG
13.00u
13.30u
19.00u
19.30u
20.00u

vrij kaarten
de Bossche Jankers
Jazzballet
Bossche hengelvereniging
C.V. De Mexicanen

VRIJDAG
09.00u
13.00u
19.00u
19.30u

yoga
vrij kaarten
Zumbales
percussieband Matakabra

ZATERDAG
18.00u CV ’t Heuveltje

ZONDAG

Yoga Do-in
computerles
Weight Watchers
vrij kaarten
fysiotherapie Kiniton
computerles
Weight Watchers
Biljarten BSV
Yoga Do-in

11.00u
11.30u
15.00u
19.00u

CV De Vrolijke Vagebonden
CV Veur Mekaor
CV De Piassen
de 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
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN [MBVO] IS EEN VERZAMELNAAM VAN BEWEGINGSACTIVITEITEN IN
GROEPSVERBAND VOOR MENSEN VAN 65 JAAR EN OUDER.
HET PLEZIER IN BEWEGEN STAAT VOOROP!
ALLE MBVO LESSEN WORDEN VERZORGD DOOR BEVOEGDE DOCENTEN.
OOST
Wat: MBvO yoga
Waar: Wijkcentrum De Stolp,
Rijnstraat 497,
5215 EJ ’s-Hertogenbosch
Tijd: maandag
09.30 – 10.30 uur
maandag
10.45 – 11.45 uur
Wat: MBvO gym
Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord,
Lucas van Leydenstraat 27,
5213 BB ’s-Hertogenbosch
Tijd: maandag
13.30 – 14.30 uur *
maandag
14.30 – 15.30 uur *
donderdag
09.30 – 10.30 uur
donderdag
10.30 – 11.30 uur
Wat: MBvO yoga
Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord,
Lucas van Leydenstraat 27,
5213 BB ’s-Hertogenbosch
Tijd: dinsdag 09.30 – 10.30 uur
dinsdag 11.00 – 12.00 uur
* wordt gegeven door een BeweegKuur instructeur.

PRIJS PER SEIZOEN VAN 40 LESSEN
MBvO: € 70,00
MBvO yoga: € 105,00
Eenmalig inschrijfgeld: € 7,50
De eerste drie lessen kunt u gratis meedoen.
In veel gevallen kunt u bovendien een deel van uw
contributie terug ontvangen via uw ziektekostenverzekering.
Ook kunt u bijzondere bijstand aanvragen als uw
inkomen niet hoger is dan 110%van de bijstandsnorm.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u op bovengenoemde
tijden op de locaties binnenlopen [echter niet bij
MBvO Yoga!].
U kunt ook bellen met: Vivent, 0900-5152535
[€0,10 per minuut] of met Servicepunt Sport en
Bewegen, [073] 615 97 77

Wijkgericht
Wijkgericht Werken Oost, juli 2010
Editie Wijkkrant Oost

Van kleine reparaties tot een luisterend oor
Als sociaal wijkbeheerder houdt Pepijn Meijs zich bij woningcorporatie Zayaz bezig met de leefbaarheid in
buurten en wooncomplexen. ‘Het is belangrijk dat je er bent voor de mensen. Ik los graag dingen op, maar
bewoners moeten vooral ook zelf actie ondernemen.’
Stel dat je buren zorgen voor geluidsoverlast. Pepijn Meijs: ‘Dan kun je daar als
bewoner het beste zelf op af stappen. ‘Je
wil samen goed wonen in je buurt, dus is
het belangrijk dat je elkaar niet ontwijkt.
Je kunt iedereen op een normale toon
aanspreken, zonder er meteen iemand bij te
roepen die het oplost. Voor de leefbaarheid
is dat het beste.’
Divers
Pepijn houdt van zijn werk en hij houdt van
de wijk Oost. ‘Het is hier heel divers. In Oost
staan koop- en huurwoningen door elkaar,
zodat er een gemengde groep mensen
woont. Ook mijn werk is heel divers.
’s Ochtends handel ik mijn telefoons en
emails af en dat is geen dag hetzelfde. Soms
spreekt iemand alleen in: kunt u even
langskomen? En verder niets. Ik doe op een
dag wat zich voordoet: van kleine
reparaties, zoals een lamp vervangen bij de
voordeur of in algemene ruimtes, tot een
luisterend oor zijn. Of bemiddelen in

Wooncomplex van Zayaz aan de Rijnstraat.

buurtruzies. Voor dat laatste schakel ik
trouwens vaak buurtbemiddeling in. Zoals ik
heel vaak een doorgeefluik ben voor
problemen die ik niet zelf kan oplossen.’
Gewoon bellen
Zayaz heeft in Oost diverse wooncomplexen
en andere huurwoningen. Pepijn: ‘De
leeftijd van onze bewoners loopt uiteen van
twintig tot tachtig-plus. In wooncomplexen
voor ouderen heb ik een brievenbus waarin
mensen al hun vragen over leefbaarheid
kwijt kunnen. Maar iedereen kan me ook
gewoon bellen.’

Hebt u vragen over beheer, schoonmaak
of leefbaarheid van uw woonomgeving?
Hebt u technische klachten over de
algemene ruimtes? Is er sprake van
overlast of onveiligheid in de buurt? Bel
dan rechtstreeks met Pepijn Meijs: (06)
511 50 332.
Voor klachten in uw woning zelf, zoals
een lekkende kraan, een WC die niet
doorspoelt of een reparatie in uw keuken
belt u met de onderhoudsafdeling van
Zayaz: (073) 64 82 400.

‘Hee straatcoaches!’
Sinds maart van dit jaar zijn in de wijken Oost, West en Hambaken straatcoaches actief. Ze fietsen
zeven dagen per week door de wijk, ze gaan veel in gesprek met jongeren en zorgen dat jongeren
geen grote groepen vormen. Zo blijft de overlast beperkt. Halim Abdellaoui en Mohammed Akkouh
zijn straatcoaches in Oost. ‘We maken op een ongedwongen manier contact met de jongeren.’
De straatcoaches zijn in dienst van PPS
Investment Protection. Voor veel mensen in
Oost zijn Halim en Mohammed al bekende
gezichten. Halim: ‘De meeste winkeliers
hebben ons nummer. En de kinderen roepen
ons vaak: hee straatcoaches!’
Rivierenplein
Sommige plekken krijgen speciale aandacht.
Mohammed: ‘Op het Rivierenplein verzamelen
zich de meeste jongeren. Niet alleen uit Oost,
maar ook uit andere wijken van de stad. Verder
zijn er ook een paar plekken bij de Oosterplas.
Wij laten vooral zien wie we zijn. We kennen de
jongeren en zij kennen ons. We sussen ruzietjes,
bijvoorbeeld bij voetbalveldjes. Laatst zorgden
kinderen in een bepaalde buurt voor overlast:

belletje trekken en bloemen uit tuinen
plukken. We zijn toen met die kinderen naar
hun ouders gegaan en de ouders hebben bij
de bewoners hun excuus aangeboden. Nu is
de sfeer in die buurt goed.’
Rustiger
Sinds de straatcoaches er zijn, is het rustiger
geworden in de Bossche wijken. Halim: ‘Je
kunt jongeren nu eenmaal niet wegsturen. Op
bepaalde tijden zijn ze er. Zeker in Oost, waar
geen buurthuis is waar ze terecht kunnen. Wel
kun je hen zeggen dat ze bijvoorbeeld hun
muziek zacht moeten zetten. Daar houden ze
dan rekening mee. En als bewoners kun je
gewoon een babbeltje met de jongeren
maken. Dan blijft de sfeer ook goed.’

Mohammed Akkouh (links) en Halim Abdellaoui als straatcoach aan het werk op het Rivierenplein.

Feestje voor vrijwilligers

Vernieuwde website Hinthamerpark
De afsluitende avond van de week van vijfhonderd vrijwilligers. Het roze pak van wijkmanager en
voorzanger Paul Hilgers behoort niet tot de standaard dienstkleding van de gemeente.

Hoe weet ik wat er volgend jaar met Koninginnedag te doen is in de buurt? Hoe zag onze
straat er voor de oorlog uit? Wanneer is het volgende buurtoverleg? Hoe vind ik iemand die
op de kinderen past? Ga naar de vernieuwde website voor antwoord op alle vragen in en
over het Hinthamerpark. www.hinthamerpark.nl

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.

Wiikkrant
Oost
j

10 JAAR!

10 JAAR WIJKKRANT OOST
In maart 1979 zag een wijkkrant in de wijk Oost het daglicht. Wijkbewoner Arie van den Dungen stond aan de wieg van die krant en met behulp van een vast ploegje vrijwilligers
werd er regelmatig een krant in elkaar gezet. Een groot deel van het budget wat nodig was om de krant uit te brengen kwam van adverteerders maar geld bleek voortdurend een bron
van zorg. Er was [en is] geen speciale subsidie voor kranten, dus het vroeg veel van de vrijwilligers om geld te verzamelen. Met veel hangen en wurgen lukte het toch steeds de krant
uit te laten komen maar na ruim 20 jaar werd begin 2000 besloten om te stoppen met die wijkkrant. Met als argument de beperkte financiën en het moeizaam vergaren
van nieuwsfeiten. Met heel veel pijn in het hart nam de redactie afscheid.

WIJKKRANT
DE NIEUWE KRANT

2000

2000

In maart 2000 werd er een
bijeenkomst georganiseerd
door Hulpsector Oost [destijds
een samenwerkingsverband
van vrijwilligers en professionals] met één agendapunt;
doorstart wijkkrant. Na het
stoppen van de wijkkrant
bleek dat velen toch vonden
dat die eigenlijk onmisbaar
was en werd er een plan van
aanpak voor de herstart van
de wijkkrant gemaakt. Tijdens
die vergadering van 16 maart
lukte het een groepje bij elkaar te krijgen die zich wilde
inzetten voor een nieuwe
wijkkrant.
Bijzonder blij was dit groepje
dat ook Femke zich als
vrijwilliger meldde, een
professioneel grafisch ontwerper. Zij is nog steeds actief en
ze is er verantwoordelijk voor
hoe de wijkkrant er uiteindelijk uitziet.
In de ‘oude’ wijkkrant stond
vermeld dat Oost de wijk is
waar de zon opkomt. Besloten
werd om de ondertitel van de
wijkkrant te blijven handhaven als een soort eerbetoon
aan de vorige redactie. Maar
verder kwam de wijkkrant
er heel anders uit te zien,
mede doordat door de computer het hele handmatige gebeuren verdween.

2007

De redactie heeft voor deze
uitgave 10 jaar wijkkranten
uitgespit. Interessant is het
om te zien dat er via de
wijkkrant de ontwikkeling
van organisaties en clubs
te volgen is.

‘de wijk waar de zon opkomt’

WIJKBUDGET

DE STOLP

2000

2003

2004

2005

Na het succesvolle experiment wijkbudget 2000 besloot de gemeente dit uit te gaan
breiden over de hele stad, het z.g. wijkgericht werken met Biggeld:

2005

KRUIMELTJE

2004

2009

JAVASTRAAT

2003

2003

JAVASTRAAT

2004

2007

WOONTORENPLANNEN

2002

2002

2002

SAMEN BETER

2000

2005

2000

2010

OOSTERPLAS

2005

2009

OOSTERHOF

BUURTSCHOOL

