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TROTS OP 10 JAAR WIJKPLATFORM OOST
Door Mariet Paes en Marjolein Thijssen

Het is een tijd van terugblikken en feestjes! In
de vorige wijkkrant heeft u de geschiedenis van
wijkkrant Oost kunnen lezen in de kleurrijke bij-
lage.  In deze krant huldigen we het wijkplatform
met het 10 jarig bestaan. Een periode waarin
veel is gebeurd en veel mensen hun schouders
onder de belangen van de wijk Oost gezet heb-
ben.

Hoe is het wijkplatform eigenlijk ontstaan?
In 2000 dreigde de wijkkrant te verdwijnen, een
noodkreet volgde. In reactie daarop bedachten
een tiental vrijwilligers samen met de hulpsector
Oost een reddingsplan. Met dat reddingsplan zag
het wijkplatform Oost in 2000 het levenslicht!
Het Wijkplatform Oost is aanspreekpunt voor de
gemeente en ontvangt een subsidie voor de
communicatie met deze wijk. Hiermee wordt
vanaf 2000 de wijkkrant gesponsord die met
deze bijdrage een basis heeft voor haar voortbe-
staan. 
Veel vrijwilligersorganisaties uit de wijk sluiten
zich bij het Wijkplatform Oost aan. Er wordt elke
maand overlegd over thema’s en knelpunten die
in de wijk Oost aan de orde zijn.
Het maandelijkse overleg doet denken aan het
oude projectenoverleg van Welzijnsproject Oost
[vroegere welzijnswerk in de wijk met de legen-
darische opbouwwerker Piet Willems]. 
Naast het maandelijkse overleg organiseert het
Wijkplatform ook thema avonden om uitgebrei-
der stil te staan bij belangrijke onderwerpen
voor mensen uit de wijk. Deskundigen worden
uitgenodigd  Zie bijvoorbeeld de aankondiging
voor de thema avonden over de WMO op 3
november. Op de thema-avonden worden deskun-
digen uitgenodigd en is er ruimte voor bewoners
om hun ervaringen in te brengen en te bespre-
ken.
Het Wijkplatform Oost publiceert over alle bij-
eenkomsten in de wijkkrant. De wijkkrant is hèt
communicatiemiddel van het platform naar de
wijkbewoners. Het gebied waarvoor het wijkplat-
form werkt is hetzelfde gebied als waar de wijk-
krant komt.
Het Wijkplatform Oost ontvangt in de beginjaren
als experiment een wijkbudget en kan in korte
tijd vele wijkactiviteiten ondersteunen
Er komt een wijkambtenaar die het contact tus-
sen de gemeente en de wijk Oost onderhoudt. 
Deze hele  beginperiode wordt positief geëvalu-
eerd en de gemeente zegt toe dat deze ervarin-
gen gebruikt zullen worden in het ontwerp van
het wijkgericht werken van de gemeente. 

Dat klinkt als rozengeur en maneschijn vanaf het
begin! Helaas…
Ondanks een bemoedigende start in 2000 zijn er
vanaf het begin problemen in de afstemming
met de gemeente over de wijkgrenzen. De
gemeente hanteert een andere wijkindeling dan
het wijkplatform Oost waardoor de activiteiten
van het wijkplatform bemoeilijkt worden. Zo
moet er steeds met verschillende afdelingen en
contactpersonen gesproken worden, wat de com-
municatie met de gemeente niet bevorderde.
In 2003 is er een gesprek met de wethouder hier-
over. Hij vertelt dat de gemeente een wijkgerich-
te aanpak aan het voorbereiden is en dat de pro-

blemen over de wijkgrenzen snel tot het verle-
den zullen behoren. 
Dus als de gemeente in 2004 het plan wijkge-
richt werken introduceert, hoopt het
Wijkplatform op een verbetering van het contact
met de gemeente! De werkelijkheid zou anders
uitpakken. De gemeente oppert het instellen van
zogenaamde ”wijktafels”.  Dat voorstel hield in
dat de wijk Oost in tweeën gedeeld bleef, zoals
de gemeente de wijkgrenzen hanteerde. Concreet
betekende dat: Aawijk Zuid zou bij Zuid gevoegd
worden en de overige delen van wijk Oost zou-
den bij Hintham gevoegd worden. Dat had als
gevolg dat de bewoners uit Oost  aan twee ver-
schillende wijktafels zouden moeten meepraten
over de prioriteiten in “hun” wijk.  Het wijkplat-
form Oost is het niet eens met het voorstel van
de gemeente en weigert. 
Er volgen diverse gesprekken met de wijkmana-
ger. De emoties tijdens deze gesprekken lopen
hoog op. Een van de leden van het Wijkplatform
schrijft een boze brief aan de wethouder. Een
passage hieruit: 
“Maar wat er nu bedacht is door de gemeente is

niet iets waar ik me bij betrokken voel.
Persoonlijk ken ik geen enkele wijkbewoner uit
Oost die gevraagd heeft om een wijktafel. Het is
een van bovenaf gedropt initiatief waarvan ik
denk dat dat op Oost niet werkt. Ik wil best aan-
nemen dat het wel werkt in wijken waar nog
niets was, die geen historie van overleg kennen
en waar geen netwerk bestaat. Maar waarom
wordt alles wat in de wijk Oost gedaan wordt
niet naar waarde geschat en wordt het alleen
maar geaccepteerd als het in een door de
gemeente bedacht model past?”
Deze brief en andere uitingen door actieve vrij-
willigers resulteren in 2006 in een gesprek op
initiatief van de wethouder met een afvaardiging
van het Wijkplatform. De gemeente noteert naar
aanleiding van het gesprek: “De gemeente hecht
eraan de gebiedsindeling voor Wijkgericht
Werken in stand te houden, omdat deze is geba-
seerd op verschillende overwegingen zoals
omvang, aantal inwoners, herkenbare gebieds-
grenzen en logische beheerseenheden. Ook de
partners Politie, Divers en corporaties hebben
hun organisatie gericht op deze gebiedsindeling.

Als bestaande organisaties, zoals het Wijkplatform
Oost niet passen binnen deze gebiedsindeling 
zal primair gezocht worden naar maatwerk in 
de wijze van samenwerken en niet direct 
naar aanpassingen van de gebiedsindeling.”
[Gemeente ’s-Hertogenbosch aan Wijkplatform
Oost d.d. 15-06-06]
Met andere woorden: ook al blijft de gemeente in
de praktijk uit gaan van hun eigen administratie-
ve indeling, “Oost blijft Oost” en zo verwoordt
de wethouder het ook in een artikel in de krant. 

Het wijkplatform Oost blijft zich, ook in de toe-
komst, hard maken voor de onderwerpen die voor
‘onze’ wijk belangrijk zijn..Voor een indruk van
de afgelopen 10 jaar, zonder volledig te kunnen
zijn, verwijzen we u naar  de volgende pagina

Het moge duidelijk zijn dat alle initiatieven van
het wijkplatform en wijkkrant vallen en staan
met de inzet van de mensen uit de wijk. in de
volgende krant komt extra  aandacht voor de per-
sonen die voor de wijk Oost zo belangrijk zijn en
zijn geweest•

16 JANUARI 2011
10 JAAR WIJKPLATFORM OOST EN WIJKKRANT OOST 
NOTEER DEZE DAG IN UW AGENDA EN HOUDT HET VRIJ!! 

THEMA-AVOND WMO 
WOENSDAGAVOND 3 NOVEMBER 

ORGANISEERT DIVERS IN SAMENWERKING MET HET WIJKPLATFORM OOST 
EEN THEMA-AVOND OVER DE WMO.

PLAATS: BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD, 
LUCAS VAN LEIJDENSTRAAT [TIJD 20.00u – 22.00u]

WE STARTEN MET EEN INLEIDING OVER DE WMO EN HET WMO-LOKET

DAARNA GAAN WE IN OP DE MOGELIJKHEDEN DIE DE BUURT HEEFT 
OM MENSEN TE ONDERSTEUNEN.

HOUD DE AFFICHES [DIE DE KOMENDE TIJD 
IN DE BUURT KOMEN TE HANGEN] IN DE GATEN VOOR MEER INFORMATIE.

OP 20 NOVEMBER BRENGT 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 

EN WETHOUDERS 

EEN BEZOEK AAN DE WIJK OOST! 

NADERE INFORMATIE VIND U T.Z.T.

OP: WWW.WIJKPLATFORM-OOST.NL

10 JAAR WIJKPLATFORM OOST
1999 - Een Lagerhuisdebat: een intiatief van de oprichters van het Wijkplatform



Op 6 september bezochten burgemees-
ter Ton Rombouts, wethouder
Eigeman, korpschef Ingrid Zwaag en
vertegenwoordigers van de gemeente,
Divers en het Wijkplatform het
Rivierenplein. Zij spraken ruim 1½ uur
met bewoners en winkeliers.
Boos zijn de winkeliers van het
Rivierenplein. Vooral nijdig op de journa-
listen van het Brabants Dagblad met hun
negatieve berichtgeving over hun plein
en over de wijk Oost. De winkeliers zijn
trots op hun plein en tevreden over de
wijk Oost. Het heeft geen pas vinden zij,
een wijk die zo bruist van activiteiten in
de media af te schilderen als een trooste-
loze probleemwijk. De winkeliers ontken-
nen niet dat er problemen zijn. Sinds de
inzet van straatcoaches en meer politie-
inzet is de overlast op het plein de afge-
lopen 4 maanden aanmerkelijk afgenomen. 
Een ketting van incidenten, zoals bedrei-
gingen, vernielingen hebben deze zomer
voor veel commotie gezorgd bij bewo-
ners, winkeliers, maar ook politie en onze
stadsbestuurders. 
Zichtbaar en onzichtbaar zijn er door
politie en het stadsbestuur uiteenlopen-
de acties ondernomen. 
De Rivièrabar, waar uiteindelijk drugs en
wapens gevonden zijn, is gesloten. De
bar blijft dicht voor minstens 1 jaar. In
een groepje rustig bij elkaar staan is op
het Rivierenplein gewoon toegestaan.
Maar de politie treedt streng op als per-
sonen zich misdragen in de openbare
ruimte , overlast veroorzaken en intimi-
deren. Er moet dus echt sprake zijn van
zichtbare dreiging of calamiteit wil de
politie kunnen optreden. Dat geldt overi-
gens voor de hele stad en dus ook voor
het Rivierenplein e.o.
Een groep van 28 jongeren, grotendeels
van buiten de wijk, veroorzaakt met de
regelmaat van de klok forse problemen op
het plein. Alle ouders van de jongeren
zijn bezocht en geïnformeerd, maar min

of meer ook gewaarschuwd, dat hun kind
wanneer nodig een individueel verbod
kan krijgen. Daarnaast heeft de burge-
meester een gesprek gevoerd met de
imam, met als doel via hem ouders aan te
sporen hun kinderen zich als deugdzame
burger te laten gedragen. 
Bewoners in de buurt van het Rivierenplein
concluderen echter dat door deze maatre-
gelen de problemen zich verplaatsten naar
elders in de wijk. De overlastveroorzakers
gaan gewoon ergens anders staan. Dit
wordt door politie en het stadsbestuur
erkend. ‘En’, zeggen deze bewoners, ‘voor-
al oudere mensen voelen zich onveilig’. 
Ook mist men reactie van de politie als er
geklaagd wordt. Sommige bewoners bel-
len niet eens meer, omdat de politie ‘toch
niet komt’ of omdat zij bang zijn voor
represailles. Dit alles geeft gevoelens van
onveiligheid en grote onmacht, die kan
escaleren.
Het advies is en blijft: bellen met de
politie als er overlast gesignaleerd wordt.
Wethouder Eigeman, die onder andere
‘Schone en veilige wijken’ in zijn porte-
feuille heeft, kan en wil niet accepte-
ren, dat er een groep jongeren is die
structureel problemen veroorzaakt en er
bewoners zijn die niet meer naar her
Rivierenplein durven. Hij heeft geen
kant en klare oplossing, maar laat er
tegelijk geen gras over groeien. Twee
dagen na het bezoek aan het
Rivierenplein is hij verder gaan overleg-
gen met de winkeliers, bewoners en
wijkplatform. Dit heeft als voorlopig

resultaat dat hij in gesprek zal gaan met
mensen die geen vertrouwen hebben in
politie, gemeente enzovoorts. Met een
stel positief ingestelde mensen gaat hij
gedurende langere tijd aan de slag, te
beginnen in de buurt waar de overlast nu
wordt veroorzaakt. 
Welzijnsonderneming Divers herkent ook
dat het probleem zich steeds verplaatst.
Divers heeft de werkzaamheden richting
jongeren geïntensiveerd en richt zich
vooral op de niet criminelen in de groep.
Het wijkplatform blijft intensief bij de
ontwikkelingen betrokken en zal de
bewoners via de wijkkrant en haar websi-
te [www.wijkplatform-oost.nl] op de
hoogte blijven houden. 

Er is veel, heel veel gebeurd op het
Rivierenplein, maar het moet duidelijk
zijn en blijven dat alles geen probleem
was VAN het Rivierenplein maar dat er
een probleem was OP het Rivierenplein. 
Den Bosch Oost is een wijk die bruist van
activiteiten en veel actieve bewoners
dragen een steentje bij aan een goede
sfeer in hun buurt. Dat moet niet verge-
ten worden! Het is en blijft gewoon jam-
mer, dat alleen mopperaars de krant
halen en de positieve en actieve krachten
nooit in het nieuws komen. 

2001 WIJKBUDGET
De gemeente lanceert de start van een
wijkbudget onder verantwoordelijkheid
van wijkbewoners. Het 1e experiment
start in den Bosch-Oost.

2002 WOONTORENS
Er waren allerlei plannen rond over
hoogbouw in Oost. Bewoners vragen
steun aan het Wijkplatform Oost om de
plannen voor een woontoren aan de
Acaciasingel tegen te houden. Een actie
die lukt. 

2003 VAN JONG TOT OUD IN OOST
In 2003 initieert Wijkplatform Oost een
wijkproject ‘Van jong tot oud in Oost’. De
start ligt bij onrust in de wijk, veroor-
zaakt door overlast en criminaliteit rond
een winkelcentrum door een groep jon-
geren. Er worden allerlei activiteiten
ontwikkeld voor jongeren, die in 2008
worden overgedragen aan Divers.

2004 NIEUWE HUISVESTING VOOR DE
BEWONERS VAN HUMANITAS
Wijkplatorm Oost ijvert voor bouw van
geschikte huisvesting in de wijk voor de
bewoners van Humanitas aan de
Waalstraat en attendeert de gemeente en
het comité Javastraat op de mogelijkheid
om i.p.v een winkel/appartementencom-
plex op het braakliggend terrein aan de
Javastraat voor deze doelgroep te bou-
wen. Dit idee is opgepakt.

2005 OOSTERPLAS
De Oosterplas is door het wijkplatform
via de media, affiches en wijkavonden
onder de aandacht gebracht van buurt-
bewoners en verenigingen die rond de
Oosterplas hun locatie hebben. De werk-
groep Oosterplas wordt gevormd om in
overleg met de gemeente een toekomst-
plan te bedenken. Op 15 juli 2009 wordt
de Oosterplas officieel heropend na een
grondige opknapbeurt. 

2006 MULTICULTURELE WIJK
Samen met het buurtvadercomité is een
openbare wijkbijeenkomst ‘de multicultu-
rele wijk’ georganiseerd, waarop de buurt-
vaders zich hebben gepresenteerd. In dat-
zelfde jaar organiseren enkele leden van
het Wijkplatform met een groep alloch-
tone vrouwen een multicultureel vrou-
wenfeest, dat door ruim 100 vrouwen is
bezocht. 

2007 WIJKONTMOETINGSDAG
Op 23 juni j.l. organiseerde het
Wijkplatform Oost, de werkgroep
Graafsewijk Noord en het Werkers-
overleg Oost een wijkontmoetingsdag
‘Meedoen en erbij horen’ voor wijkbewo-
ners, beroepskrachten, politici en ambte-
naren. Dat is wat vooral de bewoners op
die dag lieten zien. Er was een flinke
opkomst van ruim 130 deelnemers ver-
spreid over de dag. In oktober wordt de
wijkontmoetingsdag nog een over gedaan
maar nu in aanwezigheid van het voltalli-
ge college van B&W en vele ambtenaren.
Er keerde een enthousiast college terug
van de diverse bezoeken in de wijk en er
volgde een geanimeerde discussie na
afloop. Die ontmoeting legde de basis
voor het Centrum Jeugd & Gezin in
gezondheidscentrum Samen Beter.

2008 VAN ROOSMALENPLEIN
In 2007 is de werkgroep ‘Van
Roosmalenplein’ opgericht na twee druk
bezochte wijkbijeenkomsten. In 2008
heeft de werkgroep vooral tijd gestoken
in [taai] overleg met gemeente, Zayaz,
Dela en andere betrokkenen bij het win-
kelcentrum. De omgeving van het win-
kelcentrum is enigszins opgeknapt en in
de loop van 2008 zijn de leegstaande
winkelruimten weer in gebruik genomen.
Hiermee zijn enkele problemen opgelost,
maar lang niet alle. Een lange termijnop-
lossing voor het hele gebied waarin het
gekraakte gemeenschapsgebouw de Patio
en een open plek, die oogt als een stort-
plaats is gelegen, zal de komende jaren
nog de aandacht behoeven. Een totaal-
plan met een nieuw winkelcentrum, met
huisvesting voor mensen met en zonder
een beperking, met een sociaal restau-
rant zoals gepresenteerd door de werk-
groep Van Roosmalenplein heeft voorals-
nog geen voet aan de grond gekregen.

2009 DOORSTART DE KRUIMEL
‘t Kruimeltje is al vele jaren een begrip in
de wijk. Vele kinderen en - inmiddels vol-
wassenen- hebben goede herinneringen
aan deze kleinschalige halve dagopvang in
de wijk Oost. Helaas heeft 
‘t Kruimeltje  medio 2007 haar deuren
moeten sluiten. Het bestuur van het
Kruimeltje nam toen deze beslissing uit
financiële overwegingen; ook was de
belasting voor de medewerkers te groot.
Tijdens een wijkbijeenkomst georgani-
seerd door Wijkplatform Oost ontstond
het initiatief voor de ‘doorstart van ’t
Kruimeltje’. Hiervoor kwam steun van het
Steunpunt Opvoedings-ondersteuning,
PvdA, Kanteel kinderopvang en Divers. Er
is hard gewerkt aan een nieuwe, levens-
vatbare Kruimel met behoud van de lage
drempel, de werkwijze en de samenwer-
king met de wijk. Dat is gelukt met steun
van de gemeente. De officiële opening is
16 januari 2009. 

2010 WEGVALLENDE VOORZIENINGEN
Vol  verbazing  leest Wijkplatform Oost in
2009 in het Brabants Dagblad de aankon-
diging over de sluiting van de Oosthoek.
Het Wijkplatform Oost protesteerde tegen
dit besluit vanwege de consequenties die
de sluiting van de Oosthoek heeft voor
enkele zeer kwetsbare doelgroepen die
onderdak vinden in de Oosthoek. Het
betreft de groepen mensen van de
Wijkwerkplaats en Trefpunt Oost. In het
najaar 2009 bleek eveneens dat de Stroom
niet langer onderdeel kon blijven van de
stedelijke voorziening voor de maatschap-
pelijke opvang. De vrouwen van de
Stroom kwamen op straat te staan. Wat
ooit als een wijkvoorziening voor vrouwen
met ernstige sociaal-psychische proble-
men opgezet was en onderdak vond bij
een stedelijke voorziening met steun van
de gemeente, eindigde op straat. Trefpunt
Oost, Wijkwerkplaats Oost en de Stroom
zijn voorzieningen waarin wijkbewoners
op een bijzondere manier aandacht
besteden aan contacten tussen buurtbe-
woners. Contacten tussen buurtbewoners
was een speerpunt dat samen met de
gemeente was benoemd voor 2009. Het
jaar 2010 wordt een jaar om deze teleur-
stellingen te boven te komen. 
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VRAAG VAN DE WIJKBEWONER
Er is van alles toe doen over de speeltuin aan de Westenburgerweg. Wat gaat er nu eigenlijk met de speeltuin gebeuren?
De speeltuin aan de Westenburgerweg bij de IJzeren Vrouw zou dichtgaan. Op deze locatie plande de gemeente een hon-
denuitrenveld, een onderdeel van de herinrichting van het park. De speeltuin is decennia lang een belangrijke voorziening
geweest voor de buurt en omliggende wijken.
Afgelopen zomer heeft Inke Katoen, raadslid voor de PvdA, in samenwerking met het Wijkplatform Oost een protestpicjnick
in de speeltuin georganiseerd. Ook werden er heel veel handtekeningen tegen de sluiting verzameld. Daarmee werd de slui-
ting even uitgesteld. Inke Katoen heeft deze tijd gebruikt om druk te gaan overleggen met andere partijen in het college
van B&W. Inke kreeg veel steun voor haar strijd en overleg. Uiteindelijk van de voltallige gemeenteraad. 
Resultaat? Op dinsdag 21 september heeft de gemeenteraad eensgezind besloten dat: De wijkspeeltuin aan de
Westenburgerweg toch open blijft .
De redactie complimenteert Inke Katoen met dit geweldige het resultaat.

BELANGRIJKE TOPICS VAN HET WIJKPLATFORM 
DOOR DE JAREN HEEN, EEN GREEP UIT VELE…

RIVIERENPLEIN



Foto’s: Inke Katoen

wisselvallig weer met de picknick op 29 augustus als ludieke actie 
om de speeltuin aan de Westenburgerweg te behouden.

Nieuw apothekersduo: Joost van
Roosmalen en Ilse Brouwers 
Welke medicijnen mag ik gebruiken als
ik zwanger ben? Waarom vergoedt mijn
zorgverzekeraar  mijn geneesmiddel niet
meer? Kan ik zonder problemen de pijn-
stillers van mijn man slikken? Wat moet
ik doen als ik last heb van bijwerkingen
door mijn geneesmiddel?
Dit zijn een paar voorbeelden van vra-
gen die dagelijks gesteld worden in de
apotheek door onze patiënten. Deze
vragen beantwoorden wij graag aan de
balie of in de spreekkamer. 

Sinds 1 juli ben ik werkzaam als apothe-
ker in Kring-apotheek Cleij, als opvolger
van Anouk Kesseleer. Dit betekent dat
er in de apotheek weer twee apothekers
werkzaam zijn: Ilse Brouwers en ikzelf.
Samen met ons team zullen Ilse
Brouwers en ik ons uiterste best doen
om u de best mogelijke farmaceutische
zorg te verlenen.

Ik ben na mijn studietijd in Groningen
twee jaar in opleiding geweest tot
openbaar apotheker in Kring –apotheek
Schanswiel in de wijk Maaspoort. Nadat
ik deze specialisatieopleiding succesvol

had beëindigd, ben ik naar Schaijk
gegaan om daar in de dorpsapotheek te
werken. Hier heb ik ruim vijf jaar met
zeer veel plezier gewerkt en goed con-
tact gehad met de artsen en patiënten.
Ik schreef maandelijks een rubriek in de
lokale krant over algemene gezond-
heidszaken en de apotheek. 

Afgelopen voorjaar werd mij de moge-
lijkheid geboden om te komen werken
in Kring-apotheek Cleij en deze kans
heb ik met veel plezier aangepakt. Ik
vind het een mooie uitdaging om te
mogen werken in een van de grotere
apotheken van Den Bosch.
Ook vanuit Apotheek Cleij zal ik artike-
len schrijven. Voor de Wijkkrant Oost zal
ik iedere editie een artikel verzorgen
dat gaat over gezondheidszaken in het
algemeen of specifiek over gezond-
heidszaken in de wijk. Als u vragen
heeft naar aanleiding van zo’n artikel,
dan kunt u altijd langskomen in de apo-
theek.

Wie weet tot ziens in de apotheek of
in de wijk...
Joost van Roosmalen, 
apotheker 

Advertentie

JOHN'S HAIRSTYLING
DAMES EN HERENKAPSALON

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

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

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

1 x supersnelbruiner: 25 min. € 5,50

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

de Vadergroep
Wat gebeurt er in de vadergroep? 
Op een gezellige manier met andere
vaders  praten over de opvoeding en
de leuke en minder leuke dingen die
dat met zich mee brengt. 
•Elkaar tips geven over het opvoeden.
•Uitbreiden van je sociale netwerk.
•Bespreken van door jullie zelf 
ingebrachte onderwerpen.
•Over onderwerpen die je zelf 
bedenkt zoals bijv. geld, relaties, 
gezondheid of vragen als zitten 
mijn vrouw en ik op dezelfde lijn 
met opvoeden, enz.
Omdat de meeste vaders overdag
werken hebben we besloten de
vadergroep om de 14 dagen op
woensdagavond van 19.00u tot
20.30u te doen. De geplande start
van de groep is in september maar
er is mogelijk nog plaats. 
Heeft u zin en tijd om aan de groep
deel te nemen neem dan contact op
met: Agnes Kuipers of Kim Meijs.

DeKruimel
van Broeckhovenlaan 6
5213 HX ’s-Hertogenbosch
tel. [073] 6106505
tel. 06-17888608

DE KRUIMELAPOTHEEK CLEIJ

MEEDOEN EN ONTMOETEN
BIJ ‘TAALONTMOETINGEN’

VRIENDENDIENST DEN BOSCH/
ROSMALEN ZOEKT VRIJWILLIGERS

De Vriendendienst Den Bosch brengt men-
sen met psychische problemen in contact
met vrijwilligers. Veel mensen dreigen in
een sociaal isolement te raken, zij verlie-
zen door psychische problemen of psychi-
atrische problematiek contact met familie,
vrienden en andere mensen in hun omge-
ving. Mensen die zich somber voelen of
bijvoorbeeld last hebben van angststoor-
nissen trekken zich steeds vaker uit de
samenleving terug, de drempel om aan-
sluiting te zoeken ligt steeds hoger. Voor
hen is het belangrijk om het gevoel te
krijgen dat ze erbij horen en dat er aan-
dacht is voor datgene waar ze goed in zijn
of plezier in hebben.

De Vriendendienst organiseert en bege-
leidt individuele contacten tussen vrijwil-
ligers en deelnemers, samen vormen zij
een maatjeskoppel. Belangrijk daarbij is
dat er een ‘klik’ is tussen de vrijwilliger en
de deelnemer en dat zij elkaar minimaal
een half jaar regelmatig ontmoeten.
Bezoek ontvangen van een vrijwilliger die
een luisterend oor biedt kan voor iemand
die zich eenzaam voelt veel betekenen.
Maar ook samen sporten, naar de markt
gaan of gewoon een wandeling maken kan
een deelnemer helpen. Op dit moment
ontvangt de Vriendendienst veel aanvra-
gen van deelnemers. Door een tekort aan
vrijwilligers kunnen zij nu niet gekoppeld
worden. 
Vrijwilligers die bereid zijn om zich voor
deze doelgroep in te zetten zijn daarom
van harte welkom. Als vrijwilliger kunt u
rekenen op professionele begeleiding en
een redelijke reiskostenvergoeding. 

Voor informatie kunt u bellen naar: tel.
[073] 6585903 / [073] 6585959. Mailen
kan ook: vrijwilligerswerk @RvAgroep.nl

VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE
DEELNEMERS AAN DE CURSUS
‘TAALONTMOETINGEN’ ZOEKT DIVERS
WELZIJNSONDERNEMING ENTHOUSIAS-
TE VRIJWILLIGERS DIE DE DEELNEEM-
STERS TIJDENS DE LESSEN WILLEN
HELPEN EN ACTIVITEITEN MET HEN
WILLEN ONDERNEMEN.
Wil je meedoen? 
Of wil je ons meehelpen om deze activiteit

succesvol te maken?
Neem dan contact op met: Divers, Wilma
van der Aalst, tel. [073] 6124488 toestel
219, of tel. 06 55791362. Aanmelden kan
ook per mail: MEER@divers.nl

TROMPETTISTEN GEVRAAGD
Seniorenmuziekgezelschap MCC zoekt
trompettisten. Blaast U trompet of heeft
U trompet geblazen dan nodigen wij U
vrijblijvend uit om eens op onze repetitie
te komen kijken.
De Biechten woensdag 09.30u-11.45u.
De koffie staat klaar.
Als U zelf geen trompet meer heeft hoeft
dat geen bezwaar te zijn.
Kijk op www.mccseniorenorkest.nl
tel. [073] 621 23 41.

DOE MEE! WE HEBBEN JOU NODIG!
DRINGEND GEZOCHT: NIEUWE VRIJWIL-
LIGERS VOOR HUMANITAS MIM/HOME-
START:

Steun bij [lichte] opvoedproblemen in
jonge gezinnen.
Pas gescheiden moeder zoekt een
gesprekspartner en iemand om samen met
de kinderen erop uit te gaan
Buitenlands gezin met 3 kinderen van 2, 4
en 6 jaar wil graag de weg leren kennen in
’s-Hertogenbosch. Samen naar de biblio-
theek of speeltuin en een speelzaal zoeken
voor de jongste.
Moeder van een pittig peuter vindt het
moeilijk om grenzen te stellen en het toch
gezellig te houden. Wie helpt haar?

Spreken deze voorbeelden u aan? Meld
u zich dan nu aan!

Wij vragen:
• ervaring met opvoeden
• halve dag per week

Wij bieden:
• gratis training [ 7 keer]
• professionele begeleiding
• contact met leuke collega’s 
• verzekering via Humanitas 

Interesse?
Vraag voor meer informatie naar Ineke De
Nijs of Marjon van den Meerendonk.
Tel: 073 – 6910482 of 06-10003412 [Ineke
De Nijs] of 06-49055595 [Marjon van den
Meerendonk].

E-mail: mim-homestart.db@humanitas.nl

Zie ook: www.homestart.nl of: 
www.humanitas.nl/afdeling/’s-hertogen-
bosch/projecten 

DE VACATUREBANK

Taalontmoetingen richt zich op vrou-
wen van niet-westerse allochtone
afkomst, die hun Nederlands willen ver-
beteren en geïnformeerd willen worden
over allerlei zaken in de samenleving.
Het bevorderen van participatie en ont-
moeting staan voorop, waarbij taalles
tot ontmoeting leidt én tot een eerste
stap op weg naar zelfredzaamheid en
deelname aan het maatschappelijke
verkeer. 
In Den Bosch Oost is in september een
groep allochtone vrouwen met deze
Taalontmoetingen-bijeenkomsten
gestart. Onderwerpen die aan de orde
komen: naar de dokter, openbaar ver-
voer, vrijwilligerswerk, de buurt etc.
Voorwaarde is wel dat je nog geen offi-
ciële inburgeringscursus hebt gevolgd.
Voor de ondersteuning van de deelne-
mers zoeken we ook naar enthousiaste
vrijwilligers die de deelneemsters tij-
dens de lessen willen helpen en activi-
teiten met hen willen ondernemen. 
Wil je nog meedoen? Of wil je ons
meehelpen om deze activiteit suc-
cesvol te maken? Neem dan contact
op met: Divers, Wilma van der Aalst,
tel. [073] 612 44 88 toestel 219, of
tel. 06 55791362. Aanmelden kan
ook per mail: 
MEER@divers.nl



Voor oecumenisch ingestelde katho-
lieken, protestanten en andere leden
van Christengemeenschappen in 
Den Bosch-Oost houdt de O.O.O.
[Oecumenisch Overleg Oost] dit
najaar weer een Agapèmaaltijd

Thema’s: 
‘In een ander licht’ en de liedtekst
‘Het lied van God’ [Stef Bos].
Voor deze  gezamenlijke maaltijd

zorgt men voor elkaar. De deelne-
mers brengen zelf brood met toebe-
horen mee. Het OOO-team staat borg
voor een welkomstdrankje, soep
vooraf, koffie en thee. Een prima
gelegenheid om elkaar weer eens te
ontmoeten en bij te praten. 
De toegang is vrij. Iedereen is van
harte welkom op donderdag 14 okto-
ber van 17.30u tot 19.30u in de
podiumzaal van de Wederkomstkerk
aan de Rijnstraat, bij de rotonde. 
De collecte na afloop is voor De
Stichting Vrienden van het
Inloopschip.
Aanmelden uiterlijk zondag 10
oktober 2010 per e-mail: 
tjiftjaf2@planet.nl 
of bij Marion Bruigom: 
tel. [073] 6130198 

Medio September starten wij weder-
om een cursus computeren.

DINSDAGS zijn alle mensen welkom
die kennis willen maken met de
wondere wereld van de computer.
Deze cursus is bedoeld voor diege-
nen die nog geen ervaring hebben
met omgaan met de computer.
VRIJDAGS houden wij een cursus
foto bewerken. 

Beide avonden aanvang van
19.00u - 21.00u.
Om iedereen in de gelegenheid te
stellen deze cursussen te volgen
wordt er slechts een kleine bijdrage
gevraagd.
UW BELANGSTELLING GEWEKT?

U kunt contact opnemen met:
Dhr W.v.Goethem; tel. [073] 6414510
Mevr M.v.Herpen; tel. 06 10479048

COMPUTERLESSEN VOOR WIJKBEWONERS 

IN BBS AAN DE AA

Door Marie-Louise Sanders

Door steun van de Riki stichting wordt aan 10 vrijwilli-
gers van Zorgcentrum De Grevelingen de kans geboden
een Zomerhartenwens van een bewoner uit te voeren.
[De RIKI stichting is gericht op het verbeteren van het
welbevinden van kwetsbare groepen waaronder ouderen.
Zij werken samen met organisaties zoals Zonnebloem en
Nationaal Ouderenfonds]. Alle bewoners hebben in mei
van de Riki stichting een doosje met harten-chocolaatjes
ontvangen met daarop de uitleg over de actie. Daarop
volgde een middag met medewerking van kinderen van
groep 8 van basisschool Het Rondeel waarop bewoners
zonodig werden geholpen hun zomerhartenwens in te
vullen.
Het is de bedoeling dat de 10 wensen worden uitgevoerd
in de zomermaanden omdat is gebleken dat ouderen dan
het meest eenzaam zijn. Iedereen geniet in deze maan-
den van dagjes uit of vakantie waardoor ouderen vaak
minder bezoek krijgen.
Het gaat bij deze actie om één op één activiteiten. Juist
die exclusieve aandacht maakt het zo bijzonder.
Een aantal Zomerhartenwensen hebben al plaats gevon-
den.
Zo is een mevrouw naar Park Sonsbeek in Arnhem
geweest waar zij vele jeugdherinneringen heeft liggen.

Het was echt een dagje mijmeren over vroeger, herinne-
ringen werden opnieuw beleefd. Mevrouw heeft de hele
dag zitten stralen. Genoten van de prachtige natuur, de
heerlijke koffie en lunch.
Een andere mevrouw had de wens om haar ver weg
wonende zus, die zij al jaren niet gezien had weer te ont-
moeten. Na even zoeken hoe we dit het beste zouden
kunnen regelen, is besloten om de zus op de verjaardag
van mevrouw naar ’s-Hertogenbosch te laten komen.
Mevrouw was totaal verrast en enorm blij haar zus weer
te zien. Onder het genot van een heerlijke lunch hebben
de zussen een middag van elkaars aanwezigheid kunnen
genieten.
Een derde mevrouw heeft altijd veel gefietst. Dat gaat nu
niet meer. Zij is samen met een vrijwilliger een heuse
toertocht gaan maken op de Duofiets.
Geweldig leuke momenten dus voor deze ouderen! Er
staat nog meer te gebeuren, welke wensen er precies uit-
gevoerd gaan worden hangt af van de inzet van de vrij-
willigers. De keuze is aan hen gelaten. Vrijwilligers
bedankt!
De medewerkers van Zorgcentrum De Grevelingen
waarderen ook de inzet van de Riki stichting enorm.
Wilt u meer informatie over de Riki stichting kijk dan
op: www.rikistichting.nl

VRIJWILLIGERS VAN ZORGCENTRUM DE GREVELINGEN VERVULLEN IN SAMENWERKING
MET DE ACTIVITEITENBEGELEIDING 10 ZOMERHARTENWENSEN VAN BEWONERS

17 juli jl werd er ter promotie van
de Bossche Markt een aardbeien fes-
tival gehouden. De veiling in
Zaltbommel stelde aardbeien
beschikbaar voor Marktbezoekers. 
Daarnaast kwamen een aantal zorg-
instellingen in aanmerking voor een
aantal dozen heerlijke aardbeien. 
Het wooncentrum van Humanitas
DMH aan de Javastraat heeft zich
hiervoor ook aangemeld. Een aantal
cliënten van de het wooncentrum
zijn, samen met de nieuwe leiding-
gevende op het bordes van het stad-
huis uitgenodigd om een grote doos
aardbeien in ontvangst te nemen.
Wij bedanken de Bossche Markt voor
de heerlijke aardbeien. 

WOONCENTRUM HUMANITAS
DMH UITGENODIGD OM AARD-
BEIEN IN ONTVANGST TE NEMEN

AGAPÈMAALTIJD

Zaterdag 9 oktober 2010 geeft Harmonie Glorieux in samenwerking
met Harmonie Oude Post  [voorheen TNT] een gezamenlijk concert
in: WIJKCENTRUM DE STOLP, RIJNSTRAAT 497 TE ’S-HERTOGENBOSCH.

Aanvang van dit spetterende concert is 20.00u. 
De entree is gratis, maar ben op tijd want vol is vol.

NAJAARSCONCERT HARMONIE GLORIEUX EN HARMONIE OUDE POST 

Foto’s: Marion Bruigom 

HEEL RUSTIG EN VEILIG VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Dat de wijkkrant goed wordt gelezen weet de redactie van de wijkkrant, we
zijn daar trots op. Maar wanneer wijkbewoners zelf kopij en foto’s aanle-
veren zijn wij ècht tevreden!
Van Marion Bruigom ontvingen wij het volgende bericht:
“Als grootouders zijn wij heel enthousiast over het strandje op het nieu-
we terrein voor de kinderboerderij. Onze twee kleinkinderen van 1½ en
2½ jaar kunnen daar veilig spelen in de paar meter waterstrook. Dus heel
[klein]kindvriendelijk. Ze kunnen heerlijk in het schone zand spelen en in
het water het grint oprapen om dat dan weer lekker in het water terug te
gooien. Ook de buis is erg leuk om door te lopen en de liggende stammen
om op te klimmen en om tevens de parasol aan vast te binden. 
Al met al een ideale plek. Het verbaasde ons dat wij de twee keer dat we
er waren , de enigen waren.”

NATUURSPEELPLAATS AAN
DE OOSTERPLAS

Aan de start van het schooljaar heeft het
team van Het Rondeel enthousiast gespro-
ken over de plannen voor dit nieuwe
schooljaar. Na een positief inspectiebe-
zoek net voor de zomervakantie, heeft het
team er zin in om met de kinderen allerlei
leuke activiteiten te ondernemen. Naast
de vaste onderwerpen zoals de
Kinderboekenweek en Sinterklaas worden
er dit schooljaar ook twee projectweken
georganiseerd. Voor de eerste projectweek
in het najaar, Omgaan met geld wordt
samengewerkt met het Centrum voor
jeugd en gezin.  In het voorjaar wordt de
tweede projectweek georganiseerd over
Verschillen tussen culturen. Bij de uitvoe-
ring van dit project is Muzerije nauw
betrokken. In de winter zal de speelzaal
van de school worden verbouwd tot thea-

terzaal compleet met tribune, podium,
een licht- en geluidsinstallatie. Ook
bestaan dit schooljaar de Brede Bossche
Scholen 10 jaar. Dit feest gaan we vieren
met een leuke themadag. Het thema en de
datum houden we nog even geheim maar
daar zult u vast nog meer over horen. 
Meer informatie over de verschillende
activiteiten kunt u vinden op de website
van de school www.hetrondeel.nl Ook kunt
u daar de foto’s bekijken van de projecten
en de groepen van de school. Als u de
school van binnen wilt zien bent u welkom
voor een kennismakingsbezoek. U kunt
daarvoor een afspraak maken via ons nieu-
we telefoonnummer: [073] 8511333. 

We gaan er samen een leuk en actief
schooljaar van maken!

EEN ACTIEF SCHOOLJAAR VOOR HET RONDEELOPROEP AAN WIJKBEWONERS

DE WIJKKRANT HEEFT EEN
RUBRIEK, WAARIN MENSEN MET
EEN BIJZONDERE HOBBY OF 
PASSIE AAN HET WOORD
KOMEN. VOORBEELDEN?

IEMAND DIE POSTZEGELS UIT
OEZBEKISTAN VERZAMELT,

IEMAND DIE ALLES WEET OVER
DAKPANNEN OF 

KLEDING VAN PAKWEG
NEANDERTHALERS, EEN PASSIE
HEEFT VOOR SCHILDEREN VAN
INSECTEN OF HET BORDUREN
VAN LANDKAARTEN, NIETS IS
ONS TE GEK. MAAR OOK IETS 

‘NORMALERE’ HOBBY’S KRIJGEN
ONZE AANDACHT.

BENT U ZO IEMAND OF KENT U
ZO IEMAND, LAAT HET ONS

WETEN. MAIL NAAR: 
WIJKKRANTOOST@HOME.NL 



Op 25 augustus is de Zonnebloem,
afdeling Oostelijk Zon,  weer gastvrij
ontvangen in de kantine van B.V.V.,
waar zij dit jaar weer een picknick heb-
ben gehouden voor zo’n 85 gasten, die
zowel binnen als op het terras zaten.
Het was heel gezellig met belegde brood-
jes en heerlijke spiesen waar van alles
opzat .Natuurlijk ontbraken koffie en thee
niet en daarna volgde nog een drankje. De
broodjes werden geschonken door Dirk van
den Broek aan het van Roosmalenplein; de
sapjes waren afkomstig van slijterij Dirck III
aan het zelfde plein. Grote dank aan deze
twee winkeliers!
Op 12 september was het Nationale
Ziekendag, de vrijwilligers van de
Zonnebloem hebben een bloemetje

gebracht bij hun gasten, samen met een
Zonnebloemtijdschrift en een gedicht.
Op woensdag 29 oktober is er weer een
bingo, deze begint om 10.00u.
De berichten daarover zijn inmiddels ont-
vangen. Deze zomer zijn weer 10 gasten
dankzij de Riki stichting een dagje uitge-
weest. Daar hebben de gasten heel erg
van hebben genoten.
Bent U ziek thuis of in het ziekenhuis,wilt
U graag bezoek, laat het ons weten.
Als U gaat verhuizen of naar het bejaarden-
huis gaat, geef het aan ons door: tel.
[073] 6146892
De vrijwilligers van de Zonnebloem,
afdeling Oostelijke Zon wensen U een
fijne nazomer en zien u graag bij de
Bingo.

PICKNICK ZONNEBLOEM ‘OOSTELIJKE ZON’

Foto’s: Arie Bonjour

Op zondag 05 september  j.l. opende
Werkgroep Graafsewijk Noord haar
29e activiteitenseizoen met een
grandioze rommel-/jaarmarkt op de
speelplaatsen aan de Lucas van
Leijdenstraat. Er kan teruggekeken
worden op een gezellige en vooral
drukke dag. Er viel genoeg te snuffe-
len op de markt. Voor de kinderen
waren er gratis traktaties [snoep, ijs,
poffertjes, suikerspin] en zij konden
zich vermaken op het springkussen,
een foto laten maken op de politie-
motor of zich laten schminken. De
gehele dag werd muzikaal onder-
steund door Discotheek ‘Showtime’.
Daarnaast waren er diverse optre-
dens van o.a. Michel Pieters, Zanger
Joey en Peter Hollander en CV ‘De
Eldorado’s’. Er werden ook weer vele
prijzen weggegeven tijdens het Rad
van Avontuur. Dit is een loterij waar-
van de opbrengst geheel ten goede
komt aan het vrijwillig jeugd- en
jongerenwerk in de wijk.

AL DE PRIJZEN HIERVOOR ZIJN
BESCHIKBAAR GESTELD DOOR DE
VOLGENDE VASTE SPONSORS EN
WINKELIERS UIT DE DIRECTE OMGE-
VING:
•Koopjeshal Pijnenburg 
•Lauwrence Pennings
•Pizzeria da Lino / Princen Sport  
•v. Woensel Bloemen  
•Ruiterman IJzerwaren  

•Tuincentrum Groenrijk  
•L&P Afbouw en Montage  
•Lanny Mei  
•Videotheek Hollywood  
•Albert Heijn  
•Dirck III  
•Dirk van den Broek  
•Cafetaria Piccadilly  
•Cafetaria De IJsbeer  
•Croissanterie Le Jardin  
•FC Den Bosch  
•Glasservice Noord 
•John’s Hairstyling  
•Fabricom-GTI  
•Joep vd Donk/TWS
•Tegelzettersbedrijf Hoedemakers
•VOF Sars Verhuizingen en  
Verpakkingen

•Mevr. Janissen 
•Nelson Cafetaria  
•Fred van der Heijden 
•Bakkerij Humblé  

•Bakkerij René 
•Bloemsierkunst Peter Kuys
•Dierenspeciaalzaak v.d. Veer  
•Fam. Libregts 
•Johan en Miep  
•Piet v. Dalsen  
•Rik en Tineke  
•Kapsalon Meili 
•Rodain 
•Schouten Automaten  
•Little Car Company 
•Dave Linnenbank Montage
•Drankenhandel Dennis Nelissen
•Sportiom 
•Kuijpers Installaties bv 
•Kevin Damen 
•Schilderwerken Jos Hoffman 
•Lika Den Bosch  
•Friethuis De Dageraad
•Nail & Beautysalon Marieza Taks 
•GSM Today 
•Romy en Piet

Werkgroep Graafsewijk Noord dankt
alle sponsors, vrijwilligers en bezoe-
kers voor deze grandioze dag!
De opbrengst komt geheel ten goede
aan het vrijwillig jeugd- en jonge-
renwerk in de Graafsewijk Noord.

Door Mieke Verberne

Wie regelmatig een ‘rondje’ Oosterplas
loopt zal het misschien opgemerkt heb-
ben. De 4 trimtoestellen op het grasveld
ter hoogte van de hockeyclub. Het lijkt
alsof ze er zo maar in één keer staan maar
daar is wel wat aan vooraf gegaan. Want
wat was het geval? Henk Verschuur van
het BOR [beheer openbare ruimte] is o.a.
verantwoordelijk voor het groen rondom
de Oosterplas. Hij had nog wat in kas zit-
ten om de Oosterplas nog wat verder aan
te kleden. Toevallig kwam hij in gesprek
met mensen van trimclub de Trimmelaers.
Die club is 40 jaar geleden opgericht en al
die jaren zijn de leden iedere zondagoch-
tend rondom de Oosterplas actief. In over-
leg met deze club werd bedacht om een
aantal trimtoestellen te plaatsen. De trai-
ner van de trimclub, John Dodde, werd als
deskundige ingeschakeld voor advies over
het soort toestellen. Met een kleine
afvaardiging van die club ging Henk op
zoek naar een plek die geschikt was om de
toestellen te plaatsen en dat werd dus de

eerdergenoemde grasstrook. 
Het plaatsen van de toestellen is in
samenwerking met afdeling Sport en
recreatie van de gemeente ‘s-
Hertogenbosch tot stand gekomen. En de
trimbaan werd, als aanvulling op de reno-
vatie van de Oosterplas, symbolisch
geschonken aan de trimclub i.v.m. het 40
jarig bestaan. 
De trimclub heeft uiteraard niet het
alleenrecht van de toestellen, een ieder
die wil kan zich er op uitleven. Maar de
trainer van de Trimmelaers kan ze wel op
zondagochtend gebruiken voor een nog
gevarieerder aanbod van oefeningen voor
de leden.
De toestellen zijn dan wel vrij want op dat
vroege tijdstip [8.30u – 9.30u] zijn er nog
niet zoveel mensen actief bij de
Oosterplas is al die jaren wel gebleken.

De afdeling Sport en recreatie heeft al eer-
der 2 fitnesstoestellen geplaatst bij het
strand. Buurtbewoners hebben de vraag
gesteld of die twee toestellen niet bij het
trimbaantje geplaatst kunnen worden. 

Maar volgens de heer Verhagen van Sport
en recreatie zijn die toestellen meer
bedoeld als spelelement voor ‘de rijpere
jeugd’. En dan is het strand daar een goede
plek voor.

NIEUWE TRIMTOESTELLEN BIJ DE OOSTERPLAS Door Mieke Verberne
In de wijkkrant van november 2009 stond
vermeld dat het er naar uitzag dat vrou-
weninloop de Stroom haar deuren zou
moeten sluiten. En per 1 januari 2010 was
het een feit. De 2 professionele krachten
werden ontslagen en de deur van de loca-
tie aan de Lucas van Leijdenstraat werd
definitief gesloten. Dat was het einde van
de Stroom. De redactie is benieuwd hoe
het gegaan is met de vrouwen, voor wie
de Stroom een veilige vluchthaven was en
voor wie die sluiting eigenlijk onverteer-
baar was. Bets van Zoom is één van de
vrouwen die de Stroom heel frequent,
gemiddeld twee keer per week, bezocht.
Zij woont in de wijk Oost en met haar had
de redactie een gesprek. 

Zoektocht
‘Na de sluiting van de Stroom liepen we
echt met de ziel onder de arm. Soms kwam
ik vrouwen van de Stroom tegen op straat
of in de supermarkt en dan kwam steeds
weer dat gemis ter sprake”, vertelt Bets.
Reden voor haar om op zoek te gaan naar
een plek waar de vrouwen elkaar toch
weer zouden kunnen ontmoeten. Eerst
kwam ze uit bij de Patio, er was een zaal-
tje beschikbaar waar de dames gebruik
van mochten maken. Bets trommelden de
vrouwen bij elkaar en op een middag in
het het vroege voorjaar kwamen ze voor
het eerst in de Patio samen. Maar het was
er zo koud dat het bij die ene keer bleef.
Want om te investeren in een warmtebron
terwijl onduidelijk is wat er met de Patio
gaat gebeuren dat zagen de vrouwen niet
zitten. De zoektocht ging verder en zo
kwam ze uit bij de Sonniusstraat. In een
voormalig klooster zit Steunpunt Zelfhulp
en die biedt ruimte aan groepen aan die
elkaar willen ontmoeten als “lotgenoten “.
Een mooie locatie, dat wel, maar omdat de
meeste vrouwen uit Oost komen en som-
migen van hen niet zo mobiel zijn was dit
toch niet de plek die Bets voor ogen had.
Een aantal vrouwen vond dit gebouw wel
een optie en zij besloten daar te blijven.
Bets vervolgde haar speurtocht en via, via
kwam ze terecht bij de Brede Bossche
School aan de Aa. En daar was een mooie
ruimte beschikbaar waar de vrouwen wel-
kom waren. 

Vrouwen aan de Aa
Intussen zitten de vrouwen daar een klein
half jaar, tot groot genoegen van Bets.
Zo’n 13 vrouwen, de meesten afkomstig
vanuit de Stroom, komen nu 2 middagen
in de week bij elkaar. Het is een mooie
plek met een mooi uitzicht op de Aa. Er is
wel een groot verschil met de Stroom. Die
was de hele week geopend en werd profes-
sioneel begeleid. Dat is helaas niet meer
haalbaar. “Maar de sfeer die daar was is
ook hier weer terug te vinden”, vindt
Bets. Om te benadrukken dat het toch om
een andere groep gaat is voor deze activi-
teit de naam ‘vrouwen aan de Aa’ gekozen. 
Wat gebeurt er nu op zo’n middag? Het
elkaar ontmoeten staat centraal. Maar
soms slaan de vrouwen aan het knutselen
of aan het schilderen terwijl er intussen

gepraat wordt. ‘We hebben ook wel eens
met zijn allen voor het raam staan kijken
naar een eend met kleintjes”. Het gaat
vooral om het samenzijn en elkaar onder-
steunen als daar behoefte aan is. En
intussen gewoon lekker bezig zijn. 

Traditie
Bets vindt het heel fijn dat het gelukt is
om weer bij elkaar te komen. De meeste
vrouwen hebben het nodige meegemaakt,
ze weten veel van elkaar en ze kunnen
elkaar tot steun zijn. Bij de Stroom was
het de gewoonte iedere week een klein
bedragje opzij te leggen en dan één keer
per jaar uit eten te gaan. Die traditie wil-
len de dames voortzetten en toen er
onlangs genoeg in kas zat [ nou ja, bijna
genoeg] zijn ze daar samen, zoals van-
ouds, naar een restaurant gegaan. Een
andere gewoonte was om één keer per jaar
een uitstapje te maken. Bets hoopt dat
ook dat idee weer opgepakt wordt maar of
dat gaat lukken is de vraag. Want zoiets
kost best veel geld en de meesten kunnen
dat niet missen. En er moet iemand zijn
die het wil organiseren. En dat is toch wel
wat werk. Ondanks dat Bets heel erg blij is
dat de groep weer bij elkaar komt vindt ze
het ook wel zwaar. Er is op dit moment
geen begeleiding en omdat Bets initiatief-
nemer is voelt ze zich verantwoordelijk
voor het hele gebeuren. Maar met haar
74[!] jaar zou ze eigenlijk veel liever
gewoon als bezoeker komen. Ze hoopt dan
ook dat er iemand opstaat die als vrijwil-
liger de groep zou willen begeleiden.
Activiteiten verzinnen, persoonlijk in
gesprek gaan met vrouwen die daar
behoefte aan hebben en zo nodig vrouwen
doorverwijzen. Dat zou zo iemand dan
kunnen doen.

Brede Bossche School aan de Aa
Bets is heel tevreden met de locatie. Er is
echter wel een punt waar zij en de overi-
ge vrouwen zich aan storen. Tijdens de
vakantie kunnen ze 7 weken niet terecht
op hun plekje. Omdat de basisschool
zomervakantie heeft mogen zij ook niet
naar binnen. Terwijl een BBS juist bedoeld
is om buurtbewoners binnen te krijgen.
“En als we dan komen dan mogen we er
zo’n lange tijd niet in”, aldus Bets. “En
dat alleen omdat de basisschool dicht is,
terwijl wij daar verder niks mee te maken
hebben.” De gedwongen vakantie is voor
de vrouwen vervelend. Juist in de zomer
als veel mensen [die het zich wel kunnen
permitteren] op vakantie gaan is er verder
weinig te doen. En juist dan zou het heel
fijn zijn om elkaar te kunnen ontmoeten.
Bets hoopt dat daar een oplossing voor
gevonden wordt want een paar weken
dicht zou niet zo erg zijn maar 7 weken is
gewoon te lang.

Op dit moment is er geen ruimte voor
nieuwe deelnemers. Misschien in de toe-
komst als er een begeleider gevonden
wordt dat er dan weer nieuwe vrouwen
welkom zijn. 
De Stroom is verleden tijd maar de vrouwen
aan de Aa zijn er weer.

VROUWEN AAN DE AA

Op zondagochtend worden de trim-
toestellen gebruikt door de Trimmelaers. 

Foto: Arie van Dungen

ROMMELMARKT-/JAARMARKT WERKGROEP GRAAFSEWIJK NOORD

PROGRAMMABOEKJE 2010/2011
Het nieuwe programma met alle
activiteiten voor het seizoen 
2010 – 2011 ligt voor u klaar 
in Buurthuis Graafsewijk Noord,

Lucas van Leijdenstraat 27 
te ’s-Hertogenbosch.



Door Mieke Verberne

Voor de rubriek vrijwilligers uit de
wijk richten we deze keer de schijn-
werpers op Yamina Loukili. Zij is een
van de vrouwen die niet mauwen
maar gewoon de handen uit de mou-
wen steken en helpen waar het
nodig is.

Yamina heeft een Marokkaanse ach-
tergrond, ze is 42 jaar, woont 20 jaar
in Nederland waarvan 10 jaar in
onze wijk. Na een moeilijke tijd
kwam ze hier alleen met haar 3
dochters wonen in de buurt van het
Rondeel. Een fijne buurt vindt ze
zelf en de school lekker dichtbij. In
het begin kende ze er niemand maar
dat veranderde toen iemand uit de
buurt haar uitnodigde om deel te
gaan nemen aan een activiteit voor
Marokkaanse vrouwen in de Graaf, de
BBS aan de Graafseweg. 
Daar kwamen een keer per week
vrouwen bij elkaar om met elkaar te
praten en thee te drinken, maar daar
werd ook voorlichting gegeven over
godsdienst, gezondheid en de
Nederlandse samenleving. 
Al snel hielp Yamina daar een hand-
je mee, thee zetten, zaakjes regelen
voor diegene die voorlichting kwam
geven. Vier  jaar lang ging zij daar
als bezoeker naar toe. Maar op een
gegeven moment nam ze er toch
afscheid en begon zij met een eigen
groep in de BBS aan de Aa. Al snel
werd ze voorzitter van… ”ja waarvan
eigenlijk… Noem het maar het vrou-
wencomité ”, zegt ze zelf. Het vrou-
wencomité begon met ontmoetings-
middagen. Iedere dinsdagmiddag
kwamen en komen de vrouwen bij
elkaar voor naailes. De eerste jaren
werd er les gegeven door leraressen,
maar toen de een na de ander het af
lieten weten, besloten ze toch door
te gaan en van en aan elkaar te
leren. Ook op donderdagmiddag zijn
de vrouwen in de BBS te vinden. Dan
praten ze met elkaar over van alles,
het kan gaan over opvoeding,
gezondheid of over problemen die ze
tegen komen. Maar het kan ook
gewoon over leuke dingen gaan.
Soms handwerken ze wat tussendoor.
Één keer per maand wordt er iemand
uitgenodigd voor voorlichting, de
GGD, Samen Beter, de school,
Centrum voor Jeugd en Gezin. Het

aantal vrouwen dat deze activiteiten
bezoekt ligt tussen de 10 en 20
vrouwen. De kinderen van Yamina
zijn intussen van de basisschool af,
maar toen ze daar nog opzaten hielp
Yamina ook regelmatig mee op
school. Vier jaar geleden is zij in
samenwerking met Rika van de Water
van de GGD samen met enkele ande-
re vrijwilligers begonnen met kook-
les voor kinderen en dat doet ze ook
nog steeds. In groepjes van 8 krij-
gen kinderen van groep 8 van het
Rondeel 4 keer achter elkaar kookles.
Deze lessen vinden plaats in de keu-
ken van verpleeghuis Oosterhof. Het
idee is om kinderen meer bekend te
maken met [gezonde] voeding en
hen samen te leren werken. Het is
een groot succes, de kinderen vinden
het heel leuk en ook Yamina geniet
ervan. Alsof ze nog niet genoeg doet
heeft Yamina ook nog een kookacti-
viteit voor vrouwen gestart in
Oosterhof. Eén keer per week komen
de vrouwen bij elkaar van half 5 tot
half 9 en gaan ze gezellig samen
kokkerellen. Ze leren van elkaar en
na het koken wordt er samen gegeten.
En verder…och als er iets te doen is
‘Ontmoeting aan de Aa’, ‘Buurten in
beweging’ of noem maar op, dan kan
er altijd een beroep gedaan worden
op Yamina. Ze is altijd bereid een
handje te helpen, boodschappen te
doen, dingen te regelen….. 

Op de vraag wat het vrijwilligerswerk voor
haar betekent zegt ze dat het iets is wat
ze vanuit haar hart doet. Dit is wat ze
wil en ze voelt dat het haar goed doet.
Een kanjer is ze, die Yamina. Vrouwen als
zij zijn onmisbaar in deze samenleving.

SPOT OP VRIJWILLIGER YAMINA LOUKILI

Op zondag 11 juli jl. werd de jaarlijk-
se rommelmarkt op en rond het
Lingeplein weer gehouden, er was
een gezellige sfeer en bezoekers
konden weer voldoende snuffelen en
genieten van een hapje en een
drankje, kinderen konden zich prima
vermaken op de bungeejump of de
klimtoren, ook was er de mogelijk-
heid voor onze jeugd om een potje
te voetballen onder begeleiding van
Jongerenwerk Divers, en kinderen
konden zich gratis laten schminken.
Iedereen was in goede stemming
voor de finale van het WK dat die
avond door Nederland – Spanje
gespeeld zou worden, we waren er
allen van overtuigd dat ons landje
dit ging winnen, we waren inmiddels
al zover gekomen.. helaas is dit niet

gebeurd. Erg jammer.. We kunnen
terug kijken op een zeer gezellige en
geslaagde dag!! Hopelijk volgend

jaar weer zo`n succes. Wij willen bij
deze onze vrijwilligers en Divers
bedanken voor hun goede inzet.

Brabant Wonen
Woninginrichting Rudi vd Zande
Café ‘In de kleine werelt’
Oud-ijzerhandel Kivits
Ruiterman IJzerwaren
Rachid Export
Totaal Adviesgroep
Ron Berends Brillenmode
Super de Boer
Purvis Bloemen en Planten
Jan de L`or
Janneke`s Beestenboel

Cafetaria Big Bread
Primera v Sleeuwen
Vishandel Tom
Kapsalon L&M
Frans Mandemakers Naaimachines
DA  O`chelle
Vishandel Huiskens
Kapsalon Hair & Beauty

B.C. Lingeplein e.o. - 
www.lingeplein.nl

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Op vrijdag 8 september hadden het
wijkplatform Oost en een aantal
actieve vrijwilligers in de wijk een
excursie naar Deventer. Ook wethou-
der Bart Eigeman, als coördinator
van ‘Schone en Veilige Wijken’ was
van de partij en Wilma van Aalst,
manager bij Divers nam ook deel aan
de dag. 

Doel van de reis was het kennisne-
men en leren van stedelijke- en
buurtprojecten in deze stad.
Het was een leerzame dag voor het
reisgezelschap, dat bij aankomst
werd ontvangen door wethouder
Margriet de Jager, die een toelich-
ting gaf op de Wijkaanpak in haar
stad.

Wat die wijkaanpak kan inhouden
zag het reisgezelschap bij Cambio,
dat werkt aan de leefbaarheid van de
wijken in Deventer onder het motto
‘schoon-heel-veilig’. Ook activeert
Cambio buurtbewoners met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt en tot

slot zet deze stichting zich in voor
het vergroten van de bewustwording
van de Deventernaren op onderwer-
pen als leefbaarheid, zwerfafval en
activering. 

Vervolgens werd op locatie kennis
genomen van een scala aan senio-
renprojecten en het buurtsportwerk
op wijkniveau in Deventer . 

De dag werd afgesloten met een
bezoek aan het project Alledaagse
Kansen. Dit project biedt mensen
ondersteuning bij het verwezenlijken
van hun wensen. Dat kan van alles
zijn: zaken die met het gezin of kin-
deren te maken hebben, met buurt-
contacten, met de gezondheid [bijv.
afvallen], maar ook met scholing of
werk. Geen hoge doelen, maar alle-
daagse dromen. Doelstelling is dat
alle bewoners op eigen kracht één of
twee stappen verder komen ten
opzichte van hun huidige sociale
positie.

Moe, voldaan èn met heel veel nieu-
we dromen keerde het wijkplatform
en alle anderen terug naar Den Bosch. een van de wijkprojecten in Deventer- een kleinschalige zuivelwinkel met

eigen gemaakte- en streekproducten

WERKBEZOEK WIJKPLATFORM OOST AAN DEVENTER

de producten uit deze zuivelwinkel liet het wijkplatform zich goed smaken

Mijn naam is Mieke Reijner, werkzaam bij Divers als opvoedings-
ondersteuner. 
Ik werk al 9 jaar bij Divers in verschillende wijken. Zelf heb ik drie
zonen die inmiddels volwassen zijn. Ik ben graag met mijn handen
aan het werk maar een praatje maken vind ik ook heel fijn.
Vanaf 13 september kom ik in Oost voor opvoedingsondersteuning,
dus als je vragen hebt, kun je me bellen. Het lijkt mij leuk om een
nieuwe activiteit op te zetten in de wijk Oost. Hier volgt nog meer
informatie over.
Mijn werkplek wordt dan de ouderkamer binnen de school het
Rondeel.
Kom gezellig eens binnen lopen, dit mag ook om een kopje koffie of
thee te drinken.
Daar komen meerdere ouders bijeen, die het ook gezellig en fijn vin-
den om elkaar te ontmoeten. 

Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer: tel. 06 50459340
Graag tot dan!

ROMMELMARKT LINGEPLEIN E.O.

EVEN VOORSTELLEN…MIEKE REINER



NAAM: LOWIESJE
GESLACHT: TEEF
RAS: BOEREN FOX
KLEUR: BRUIN/WIT
GEBOORTEJAAR: 25-03-03
GROOTTE: MIDDELGROOT
GESTERILISEERD: ONBEKEND
WAAKS: JA

GOED MET ANDERE HONDEN: ONBEKEND
GOED MET KATTEN: NEE
GOED MET KLEINE KINDEREN: JA
GOED MET VREEMDEN: JA
GOED IN DE AUTO: ONBEKEND
KAN ALLEEN THUIS ZIJN: ONBEKEND
KAN AAN DE LIJN: JA

ACTIVITEITEN OKTOBER
Vrijdag 01 oktober Kaarten inschrijving vanaf 20.00u
Zaterdag 02 oktober Dierendag* 10.30 – 12.00u
Zaterdag 09 oktober Tafelvoetbaltoernooi* aanvang 20.00u
Vrijdag 15 oktober Kinderdisco 18.30 – 20.00u
Vrijdag 29 oktober Dropping/ Halloween* aanvang 20.00u

ACTIVITEITEN NOVEMBER
Vrijdag 05 november Kaarten inschrijving vanaf 20.00u
Zaterdag 06 november Kinderbingo* 14.00 – 15.30u
Vrijdag 12 november Kinderdisco 18.30 – 20.00u
Zaterdag 20 november Kokkerellen* 10.30 – 12.00u
Zaterdag 27 november Sinterklaas* aanvangstijd volgt

ACTIVITEITEN DECEMBER
Vrijdag 03 december Kaarten inschrijving vanaf 20.00u
Vrijdag 10 december Kinderdisco 18.30 – 20.00u
Woensdag 15 december Kerstknutselen* 14.00 – 15.30u
Woensdag 15 december Kerstknutselen Volw* 20.00 – 22.00u

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

Maandag 18.30u – 19.30u Steps Volwassenen
Maandag 19.30u – 20.30u Beatballet Volwassenen
Dinsdag 19.00u – 20.00u Zumba Volwassenen
Woensdag 14.00u – 15.30u Kinderknutselclub 5 t/m 9 jaar
Donderdag 18.00u – 19.00u Kinderdansgroep 4 t/m 6 jaar
Donderdag 19.00u – 20.00u Tienerdansgroep vanaf 7 jaar

Voor meer informatie over één van deze clubs kunt u contact opnemen
met de vrijwilligers van Buurthuis Graafsewijk Noord op tel. [073] 612
47 68 [avonduren] of kom gewoon eens een kijkje nemen.

VASTE GROEPEN VAN BUURTHUIS GRAAFSEWIJK NOORD

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
19.00 Zumba Toning 
20.00 Zumba
20.30u boerenkapel de Dreuglopers

DINSDAG

09.00u Computerles
09.30u Jazzballet
13.00u vrij kaarten
14.00u Computerles
19.00u jeugdorkest Glorieux
20.00u Harmonie Glorieux

WOENSDAG

09.15u Yoga Do-in
09.30u computerles
09.30u Weight Watchers
13.00u vrij kaarten
13.00u fysiotherapie Kiniton
14.00u computerles
18.00u Weight Watchers
18.30u Biljarten BSV
19.00u Yoga Do-in

20.00u Boeren Kroonkapel
20.00u Improvisatiever. Zoetelieve

DONDERDAG

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

VRIJDAG

09.00u yoga
13.00u vrij kaarten
19.00u Zumbales 
19.30u percussieband Matakabra

ZATERDAG

18.00u CV ’t Heuveltje

ZONDAG

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

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

ACTIVITEITENKALENDER WIJKCENTRUM DE STOLP

U ZORGT VOOR EEN ANDER? 
WIE ZORGT VOOR U?
Veel mensen van jong tot oud zor-
gen voor een zieke partner, voor
vader of moeder die het zelf niet
meer redt, voor een gehandicapte
zoon of dochter, vriend of vriendin,
of een goede buur. Deze hulp uit
liefde of persoonlijke betrokkenheid
wordt Mantelzorg genoemd. De zorg
kan zo zwaar zijn, dat de
Mantelzorger er zelf aan onderdoor
dreigt te gaan, of niet weet waar
men ondersteuning kan halen.

Het doel van het Mantelzorgcafé is:
Ontmoeting, Ontspanning en
Informatie

Waar: Buurthuis Graafsewijk Noord,
Lucas van Leijdenstraat 27, 
Den Bosch
Wanneer: Iedere 3e donderdag van
de maand
Tijd: 13.15u-15.30u
Toegang: gratis

Programma Mantelzorgcafé najaar
2010
• Donderdag 14 Oktober:
Grenzen stellen door  Dymph
Driessen, Juvans 

• Woensdag 10 november:
Dag van de Mantelzorg

• Donderdag 18 November: Gesloten

• Donderdag 16 December:
Thema in de sfeer van Kerst
Kinderen van groep 3 BBS de Graaf

ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN 55+ in
Sociaal Cultureel Centrum de Biechten 
Henri Bayensstraat 3. 
5246 AL Hintham / ‘s-Hertogenbosch.
Tel. 073 6419072   

MAANDAG 6 SEPTEMBER 2010 IS HET
NIEUWE ACTIVITEITENSEIZOEN BEGON-
NEN. MELDT U AAN! ER IS NU NOG
PLAATS! 

MAANDAG
• Spaanse les: 10.30u-12.00- 
• Computercursus Windows Vista 
voor senioren deel 2: 13.00u-15.00u

• Kaarten maken 3-D en andere tech-
nieken: 13.30u-15.30-

• Schaken/dammen: 14.00u-16.00u
• Tekenen/schilderen: 14.00u-16.00-
• Koersbal: 14.30u-16.30u 

DINSDAG
• Kantklossen: 10.00u-12.00u
• Bloemschikken: 14.00u-16.00u
[Deze activiteit zit vol.]

• Dansen: 14.00u-16.30u

WOENSDAG
• Computercursus: 9.30u-11.30u: 
Creatief met foto’s of Digitale fotobe-
werking of internet en E-mail of
WORKSHOP

DONDERDAG
• Breien en haken: 10.00u -12.00u  
• Patchwork: 9.30u-11.45u
• Computercursus Windows Vista voor
senioren deel 1: 13.00u-15.00u
• Internet en E-mail 5 lessen: 15.15u-
16.30u [Alleen bij voldoende 
inschrijvingen]

Bingo elke 1e 2e 3e donderdag:
14.00u-16.00u

VRIJDAG
Mozaïek: 09.30u-11.30u

DE STOLP:  
Rijnstraat 497 Tel. 073 6132289.
Bingo elke 2e 3e 4e maandag van
14.00u-16.00u

ATTENTIE: ATTENTIE: ATTENTIE:
* 29 November start de computercur-
sus 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! 

INFORMATIE: Mevr. C. Breteau. 
Tel: 073-6147791

OUDERENWERK GROOTOOST: DEN BOSCH-HINTHAM

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 13.00 – 14.00 uur *
maandag 14.00 – 15.00 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 ziektekosten-
verzekering.
Ook kunt u bijzondere bijstand aanvragen als uw
inkomen niet hoger is dan 110%van de bijstands-
norm.

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

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN [MBVO] IS EEN VERZAMELNAAM VAN BEWEGINGSACTIVITEITEN IN GROEPS-

VERBAND VOOR MENSEN VAN 65 JAAR EN OUDER.
HET PLEZIER IN BEWEGEN STAAT VOOROP!

ALLE MBVO LESSEN WORDEN VERZORGD DOOR BEVOEGDE DOCENTEN.

DIERENTEHUIS ’S-HERTOGENBOSCH E.O.

MANTELZORGCAFÉ
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Bewoners beoordelen locaties voor hostel

Samen genieten van de buurttuin

Een werkgroep van zeven bewoners uit verschillende buurten in het stadsdeel Oost 
beoordeelde in september de 25 mogelijke locaties voor een hostel. Begin oktober brengt de 
werkgroep advies uit. Vóór 1 november wijst het college van burgemeester en wethouders de 
defi nitieve locatie aan.

Sophie Gruijters en Janneke Kannemans wonen aan het Van Roosmalenplein. Dit voorjaar 
startten zij op het toen nog braakliggende  veldje naast de Patio het buurttuinenproject de 
Graafse Hof. Zeker tien buurtbewoners, kinderen en volwassenen, beleven hier veel plezier 
aan hun eigen moestuin. Andere bewoners genieten van de tuin door gezellig even langs te 
komen en te buurten. Goed nieuws: de buurttuin gaat volgend seizoen door en u kunt 
meedoen!

‘Ik vind het leuk om samen met buurt bewo-
ners hun leefomgeving mooier te maken,’ 
zegt Sophie. ‘Ik ben kunstenaar en werk het 
liefst op locatie, samen met bewoners. 
Janneke studeert biologisch dynamische 
landbouw. De ideale combinatie om samen 
een buurttuinenproject op te zetten.’ Sophie 
en Janneke vroegen BIG-geld aan. ‘Maar we 

‘De bewoners hebben een belangrijke rol 
gekregen bij de keuze van de locatie voor een 
hostel. Dat is anders dan de vorige keer,’ 
vertelt projectleider Wouter Smits. 

Werk mee aan 
een schone stad

Wilt u komend seizoen meedoen 
aan het buurttuinenproject de 
Graafse Hof? Mail of bel dan naar 
mail@sophieslap.nl , 06 - 43 03 77 16.

Voor meer informatie over de hostels 
kunt u contact opnemen met projectleider 
Wouter Smits via (073) 615 91 00 of 
hostels@s-hertogenbosch.nl. Kijk ook eens 
op www.s-hertogenbosch.nl, onder de 
knop ‘hostels’.

kregen ook veel gratis. Toen we een oproepje 
in de wijkkrant zetten, belden er bewoners op 
of kwamen spontaan dingen brengen.’ 

Eigen groenten
Sophie noemt het ook wel een 
stadslandbouwproject. Het gaat dan vooral 
om locaal produceren en om bewustwording 

van de herkomst van ons voedsel. ‘Het 
brengt op allerlei manieren bij mensen 
iets teweeg. Het geeft een goed gevoel 
om je eigen groenten te produceren. 
Ook kinderen doen het graag. Voor 
anderen is het vooral lekker ont-
spannend om naast een drukke baan in 
de eigen tuin te werken. Er is ook een 
buurtbewoonster die het onderhoud 
doet. Zij kan daarin haar energie kwijt. 
Weer anderen komen alleen langs om te 
kijken of te kletsen. Met name oudere 
bewoners komen vaak vertellen over 
hun eigen moestuin van vroeger.’

Nog een seizoen
Ook woningcorporatie Zayaz, de 
eigenaar van het veldje, is enthousiast 
over het buurttuinenproject. Aanvanke-
lijk zou het slechts één seizoen draaien, 
maar het kan nu nog een jaar doorgaan. 
Sophie: ‘Op 25 september hebben we 
het seizoen afgesloten met een 
oogstfeest, compleet met  kook-
workshop en openluchtfi lm. Mensen die 
volgend jaar mee willen doen kunnen 
zich nog steeds opgeven. Samen met de 
nieuwe groep, het liefst ook met een 
tuinarchitect erbij, gaan we een plan 
verzinnen voor het volgende seizoen.’ 

Sophie en Janneke.

Losliggende stoeptegels gezien? Een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speel toestellen? Last 
van zwerfvuil, hondenpoep of graffi ti? Of van 
auto’s die fout geparkeerd staan? Ziet u dat 
illegaal afval is gestort of water is vervuild? 
Merkt u dat een rioolput is verstopt? Of dat 
het groen nodig aan onderhoud toe is? Meld 
problemen in de openbare ruimte en werk 
mee aan een schone stad.

Bel het enige en centrale meldpunt: 
073 - 615 55 55.

Alle informatie
‘Deze locaties neemt de werkgroep van 
bewoners nu onder de loep. Ook de locatie 
aan de Henri Bayensstraat gaat mee in die 
beoor deling. We willen de blik van de 
bewoners bij de locatiekeuze meenemen. 
Bewoners zijn nu aan zet. Hierbij krijgen ze 
advies van de in stellingen die de hostels gaan 
runnen, van de politie, de woningcorporaties 
en de gemeente. In combinatie met hun eigen 
blik hebben ze zo alle informatie die nodig is 
om een goed oordeel te kunnen geven,’ aldus 
Smits. 

Vóór 1 november
Begin oktober brengen de bewonerswerk-
groepen van Oost en Zuid hun advies over 
twee à drie mogelijke locaties per stadsdeel 
uit aan een gezamenlijke stuurgroep voor 
twee hostels. In de stuurgroep zitten de 
instellingen Novadic-Kentron en Reinier van 
Arkel, de woningcorporaties, politie, 
gemeente en ook weer bewoners uit de 
stadsdelen Oost en Zuid. De stuurgroep 
adviseert het college over mogelijke locaties. 
Het college voert na dit advies gesprekken in 
de buurten rond die locaties. Uiteindelijk wijst 
het college dan vóór 1 november defi nitief 
twee locaties aan: één in Oost en één in Zuid. 

Alternatieven
Vorig jaar ontstonden er actiecomités van 
ver ontruste bewoners, nadat bekend werd dat 
er hostels zouden komen in de Geert Groote-

straat in Zuid en de Henri Bayensstraat in 
Hint ham, stadsdeel Oost. Rodney Weterings is 
sinds dit voorjaar projectwethouder hostels. Hij 
heeft met alle betrokkenen gepraat. Er is een 
plan van aanpak opgesteld en aan alle be woners 
is gevraagd alternatieve locaties te zoeken. 
Wouter Smits: ‘Daarop zijn zo’n drie honderd 
reacties gekomen. Na een eerste toetsing bleef 
er een aantal mogelijke locaties over.’

Oost
 1.  Aartshertogenlaan 23
 2.  Geldersedam 31 (28-34)
 3.  Graafseweg 194a
 4.  Graafseweg 294
 5.  Graafseweg 354-356
 6.  Henri Bayensstraat 3
 7.  Jasmijnstraat 38
 8.  Kapelaan Koopmansplein 113
 9.  Lucas van Leijdenstraat 31 e.o. 

(Elzenstraat 4)
10. Lucas van Leijdenstraat 59
11. Mgr. Van Roosmalenplein 32
12. Aartshertogenlaan 

ongenummerd
13. Aartshertogenlaan - 

Transferium ongenummerd
14. Graafseweg ongenummerd 

(naast 346)
15. Tweeberg/Hintham 

ongenummerd
16. Van Broeckhovenlaan 

ongenummerd
17. Vliertsesteeg ongenummerd
18. Ophoviuslaan 158

19. Pelssingel 548
20. Ridderspoorstraat 2
21. Rijnstraat 4
22. Seringenstraat 20-22
23. Sonniusstraat 3
24. Van Grobbendoncklaan 83
25. Rogier van der Weydenstraat 2

Zuid
 1. Adriaen Willaertstraat 18
 2. Chopinstraat 10
 3.  Geert Grootestraat 31 / 

Brugmanstraat 8/8a
 4.  Jacob van Maerlantstraat 4
 5.  Mozartsingel 3
 6.  Meerendonk/Nieuw Zuid 

(nieuwbouwwijk) ongenummerd
 7.  Zuiderparkweg ongenummerd
 8.  Poeldonkweg 1
 9.  Schubertsingel 32
10.  Weberstraat 2
11.  Zuiderparkweg 282
12.  Zuiderparkweg 284
13.  Zuiderparkweg 301

Mogelijke locaties voor een hostel in de stadsdelen Oost en Zuid.
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