
Door Ingrid Nijskens

Eind oktober is bekend geworden dat er binnen twee
jaar aan de Van Broeckhovenlaan een hostel zal ver-
rijzen, die volgens de verwachting in 2012 in gebruik
kan worden genomen. In dit hostel zullen mensen
komen wonen die dak- of thuisloos zijn geweest en
een chronisch psychiatrische beperking en versla-
ving hebben. Zij verblijven nu meestal elders in de
stad, binnen instellingen die niet geschikt zijn voor
hen.
In het hostel krijgen de bewoners begeleiding en 24-
uurs zorg. Doel van het wonen in een hostel is, dat
deze groep medeburgers daardoor minder rondzwer-
ven in onze stad en zo minder overlast en criminaliteit
veroorzaken. In een hostel komen ± 30 mensen te
wonen.

Ruim 60 mensen kwamen op woensdagavond 2 novem-
ber naar de Stolp aan de Rijnstraat voor een informa-
tiegesprek met de gemeente, die haar besluit voor de
locatie in Oost wilde toelichten. Deze uitleg werd
gegeven door de verantwoordelijke wethouder
Rodney Weterings en onze burgermeester Ton
Rombouts. Zij werden vergezeld door onder andere
de directeur van woningbouwvereniging Brabant
Wonen Henk Roozendaal, die het hostelpand gaat
bouwen. Tekst en uitleg over wie de hostelbewoners
zijn kwam van mevrouw Marie-Louise van der Kruis,
directeur bij de Reinier van Arkel groep. Politiechef
Sjaak Santegoets was er om toelichting te geven over
de veiligheid en openbare orde.

De zorgen en onrust van de bewoners klonken luid
en duidelijk tijdens de bijeenkomst.
Een vertegenwoordigster namens een actiegroep in
oprichting uitte vooral haar zorgen over de beheers-
baarheid van overlastproblemen en de gevoelens
van onveiligheid, die men met komst van deze groep
bewoners verwacht. Men heeft vraagtekens bij de
draaglast van de wijk, die al een aantal groepen
mensen met een psychiatrische beperking huisvest.
Ook werd er forse kritiek geuit over de juistheid in
de procedure en werd de gemeente schijninspraak
verweten. Bewoners van het Van Roosmalenplein
hadden vooral vragen over de waardedaling van hun
eigen woning. Ook werden er ernstige twijfels geuit
ten aanzien van de samenstelling van de diverse
werkgroepen in het voortraject om te komen tot een
locatiekeuze. 
Weer andere bewoners uitten hun zorgen over de
veiligheid van hun [klein-]kinderen en nog meer over-
last in de vele brandgangen in de wijk.
Ook werd er geklaagd over het gedrag van een aantal
bewoners van de Reinier van Arkelgroep aan de
Seringen- en Pater van de Elzenstraat.

Een aantal bewoners, die een hostel niet in een
woonwijk willen, verweten de gemeente niet vol-
doende te hebben gekeken naar mogelijkheden aan
de rand van een woonwijk in plaats van zoals nu
gepland, middenin een woonwijk. 

Op alle vragen en punten van kritiek werden ant-
woorden gegeven, al dan niet afdoende voor de aan-
wezige bewoners. 
Bewoners hebben sinds mei kunnen aangeven mee
te willen denken en doen in het traject om te komen
tot een locatiekeuze in de eigen wijk. Zij zijn daar-
toe veelvuldig opgeroepen via de diverse media,
zoals huis- aan - huis verspreidde informatiebulle-
tins, weekkranten. 
Ondanks dat niet bewezen is dat de komst van
hostelbewoners problemen oplevert, zal de politie alert
zijn en indien nodig optreden. Politiechef
Santegoets refereerde daarbij diverse malen aan de
ervaringen van bewoners van een Utrechtse wijk met
een hostel, bij wie de gevoelens van veiligheid juist
toenamen na de komst van bewoners met een psy-
chiatrische beperking. 
Volgens het bestemmingsplan van de Van
Broeckhovenlaan is de bouw van een hostel toege-

staan, waardoor van eventuele waardedaling van
onroerend goed in juridische zin geen sprake zal
zijn. Er zijn in de stad tientallen plekken waar een
opvang of iets soortgelijks is en er is niets gebleken
van een waardedaling.

De burgemeester zegde toe om tijdens het college-
bezoek op 20 november a.s. met bewoners die zich
zorgen maken over een toename van overlast in de
brandgangen, persoonlijk de situatie in ogenschouw
te nemen. En beloofde hij ‘Samen met bewoners
wordt er gekeken naar een goede toezichtregeling,
gedegen huisregels voor bewoners, zaken als ver-
lichting etcetera’. Maar vooral zegde de burgemees-
ter veelvuldig overleg vooraf en nà de ingebruikna-
me van het hostel toe. 
BrabantWonen nodigde bewoners nadrukkelijk uit
met hen mee te denken over de bouw van het pand
en de inrichting van het terrein. 
Mevrouw van der Kruis van de Reinier van Arkelgroep
legde de bewoners uit, dat de bewoners van een
hostel chronisch verslaafde gebruikers zijn, met een
psychiatrische beperking. Voordat zij in een hostel
worden toegelaten worden zij gescreend. Dit betekent
dat het kleine gebruikers zijn, die methadon krijgen
verstrekt. Zij worden niet behandeld, dat is niet meer
mogelijk. In een hostel krijgen zij begeleiding, dat wil
zeggen: een bed, bad, brood en een zinvolle dagbe-
steding. Hostelbewoners zijn niet aantrekkelijk voor
dealers. Het proletarisch winkelen door deze groep is
niet meer of minder dan bij gemiddelde bewoners
van een stad of dorp. Wanneer bewoners zich schul-
dig maken aan wat voor overtreding dan ook, in of
buiten het hostel, krijgen zij een ‘gele kaart’. Drie maal
‘geel’ is ‘rood’ en dan dient men het hostel te verla-
ten. Dan pas is er overlast te verwachten, omdat de
bewoners weer op straat moet leven of in een niet
voor hen geschikte opvang in de stad. 

Wethouder Weterings hield tussen de vragen door
een gepassioneerd pleidooi voor de hostelbewoners.
Hij riep bewoners van de wijk Oost op te kiezen voor
een ongedeelde stad. “Een stad waar ook mensen
kunnen wonen, waar wat mee is. We hebben duizen-
den mensen in de stad waar iets mee is. Zij hebben
ook principieel het recht net als u en ik op een nor-

maal bestaan. Daarom heeft de gemeenteraad er
principieel voor gekozen om de hostels in of aan de
rand van een woonwijk te plaatsen.”

De Reinier van Arkelgroep gaat in navolging van het
succesvolle 6-wekelijks overleg met een aantal
bewoners in de Seringenstraat, een spreekuur instel-
len en een 06-nummer beschikbaar stellen, om over-
lastklachten in behandeling te nemen. 
Ook zegde de Reinier van Arkelgroep toe, dat wan-
neer mocht blijken dat de concentratie bewoners
met een psychiatrische beperking de draaglast van
de wijk te boven gaat, de mogelijkheid van verhui-
zen bekeken wordt. 

Niet alle bewoners waren even tevreden toen wet-
houder Rodney Weterings de avond afsloot en bewo-
ners bedankte voor hun betrokkenheid en inbreng.
“Iedereen die aanwezig was bleek goed op de hoogte.
Dat hebben we nodig om op een goede manier met
elkaar in overleg te gaan. Nogmaals nodig ik u uit
om zelf aan te haken bij dit proces, zowel voor de
nieuwbouw als voor het omgevingsbeheer. 
“Wij zullen proberen er systematisch en consequent
voor te zorgen dat uw vragen beantwoord worden”,
aldus de wethouder. 

MEER INFORMATIE?
Wilt u het hele verslag van de avond nog eens door-
lezen, kijk dan op internet: 
www.s-hertogenbosch.nl/hostels 
Via email: hostels@s-hertogenbosch.nl kunt ook vragen
stellen of opmerkingen plaatsen.
Bellen kan ook met de Hostellijn: [073] 615 9100 op
werkdagen tussen 9.00u en 17.00u.

Stuurt u liever een briefje? Dat kan ook: 
Gemeente ’s-Hertogenbosch, t.a.v. Hostels CWS/DIR,
Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Telefonisch spreekuur Reinier van Arkelgroep
Opmerkingen of klachten over de voorzieningen op
Oost van de Reinier van Arkelgroep: [06] 1526 2938,
dagelijks te bereiken tussen 13.00 en 14.00 uur.
Krijgt u geen gehoor? Spreek dan de voice - mail in.
U wordt zeker teruggebeld. 
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EEN HOSTEL OP OOST

KERSTMARKT
Wijkplatform Oost organiseert op zondag
12 december van 11.00u tot 16.00u de
jaarlijkse Kerstmarkt in wijkcentrum de
Stolp, Rijnstraat 497. Er is een drankje en
een hapje voor u! Naast een sprankelend
optreden van een smartlappenkoor, zal
Discotheek El Loco het geheel muzikaal
omlijsten. Er zijn nog kramen te huur voor
de verkoop van nieuwe eigengemaakte
spulletjes. Voor een kraam kunt u bellen:
tel. 06 36126243

WIJKPLATFORM & WIJKKRANT OOST 
Op zondag 16 januari is de nieuwjaars-
receptie van Wijkplatform Oost, dit jaar
samen met Wijkkrant Oost. Deze dag staat
in het teken van het 10- jarig bestaan van
het Platform en de Wijkkrant.
Wijkbewoners zijn van harte welkom op de
receptie van 16.00u-17.30u in Buurthuis
Graafsewijk Noord, Lucas van Leydenstraat 27 

NIEUWJAARSRECEPTIE

BEZOEK COLLEGE B&W 
AAN DE WIJK OOST

Op 20 november jl. bracht het 
college van Burgemeester en Wethouders
een bezoek aan onze wijk. Wilt u lezen en

zien hoe deze dag was, kijk dan op: 
www.wijkplatform-oost.nl 



Door Ingrid Nijskens 

Op woensdagavond 3 november orga-
niseerde Divers in samenwerking met
het wijkplatform Oost een thema -
avond over de WMO oftewel de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. 
Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch
was aanwezig in de persoon van
Arjan Dijstelbloem, werkzaam bij het
WMO-loket. Een kleine 20 bewoners,
actief vrijwilliger, verzorgende of
mantelzorger, zijn op deze avond
aangeschoven rond de gesprekstafel.

WMO Loket
Bij het WMO – loket kunnen burgers
terecht met alle vragen op het
gebied van zorg, woonvoorzienin-
gen, welzijn, inkomensondersteu-
ning en informatie. Maar het WMO-
loket kan mensen ook gericht verwij-
zen of in ieder geval op weg helpen.
De gemeente biedt ondersteuning
waar dat echt nodig is, want zij wil
dat iedereen volwaardig kan mee-
doen in de samenleving. De gemeen-
te stimuleert dat bewoners zich voor
elkaar inzetten. Bijvoorbeeld door
ondersteuning van vrijwilligers en
mantelzorgers.

Het motto van de gemeente rond de
WMO is: ‘ Meedoen en erbij horen’.
Dat dit meedoen niet altijd eenvou-
dig is blijkt tijdens de gesprekken
die avond. 
Een goede indicatie voor zorg is en
blijft een heet hangijzer voor velen.
Maar ook de wirwar aan regels en
verschillen tussen de diverse
gemeentes, als het gaat over het
verstrekken van vervoersvoorzienin-
gen of hulpmiddelen drijft menig
patiënt of mantelzorger tot wan-
hoop. Of wat kan wel en niet met
een Persoons Gebonden Budget? Of
is zorg in natura beter en makkelij-
ker? Vragen waar menigeen mee wor-

stelt. Een bezoek aan het WMO-loket
of de inzet van een mantelzorgmake-
laar via Divers kan misschien soelaas
bieden.

Zorgzame buurt
Tijdens het tweede deel van de
avond spraken de aanwezigen over
de ‘zorgzame buurt’.
Een zorgzame buurt is een buurt van
mensen die zich bij hun eigen buurt,
maar vooral met elkaar betrokken
voelen. Dat kan op allerlei manieren.
Het zijn vooral de bewoners zelf die
bepalen op welke manier zij elkaar
helpen, steunen of bijstaan op de
momenten dat het nodig is.
De aanwezigen op de thema-avond
wisselden, soms zeer schrijnende,
voorbeelden met elkaar uit. Over de
toenemende eenzaamheid onder jong
en oud, over het niet meer communi-
ceren met elkaar, de buren niet ken-
nen enzovoort.
Er werden ook enthousiaste verhalen
verteld over een email cirkel in een
straat bij ziekte en andere leuke
gebeurtenissen. De tijdelijke hulp
van buren aan de mevrouw die graag
op zichzelf is, jongeren die op afroep
of voor een bepaalde klus bereid zijn
vrijwilligerswerk te doen of een
praatje maken met nieuwe bewoners
in de straat.
Suggesties waren er ook volop: maak
eens een praatje bij de kassa, de

bushalte of waar ook, bezoek eens
een zieke in jouw straat, doe de
boodschappen voor de slechte ter
been zijnde buurvrouw/ -man als er
weer zo’n pak sneeuw ligt als afgelo-
pen winter. Het is vaak een kleine
moeite en een heel groot gemak voor
de ander. 
Maar ook via Internet valt veel te
doen: maak een digitaal prikbord
voor jouw eigen straat met daarop
‘een vraag en aanbod rubriek’. 

Het was voor allen een boeiende
avond met een thema dat zeker
leeft! 

Handige websites:
• www.divers.nl
• www.informelezorgdenbosch.nl 
[o.a. Steunpunt mantelzorg]
• www.buurtlink.nl 
• www.cg-raad.nl De CG-Raad zet zich
in voor verbetering van de maat-
schappelijke positie van mensen met
een handicap of chronische ziekte
• www.mezzo.nl [voor mantelzorgers]
• www.handeninhuis.nl [mantelzorg-
ondersteuning]
• www.coalitieerbij.nl [bestrijding
eenzaamheid] 

Nog meer informatie over de WMO!
Zie hiervoor dan de gegevens op de
laatste pagina van deze krant met
gemeentelijke informatie.
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VRAAG VAN DE WIJKBEWONER

DE VACATUREBANK
KINDER- EN ZORGBOERDERIJ
OOSTERHOEVE
Het kost vaak moeite om vrijwilligers
te vinden die op de middagen de
boerderij willen openstellen.
Het betreft de doordeweekse midda-
gen, van maandag tot en met don-
derdag van half 3 tot 4 uur, en even-
tueel de vrijdag van 2 tot 4 uur.
In de weekenden is dat van 2 tot 4 uur.

Misschien weet u, of bent u, iemand
die best toezicht zou willen houden
op genoemde tijden,1 x per maand,
of meerdere keren per maand.
Meldt u zich dan alstublieft, want
zonder vrijwilligers kan de boerderij
zijn poort niet openen.

Op de middagen hoeft niet gevoerd
te worden. Men kan eventueel iets
vegen of schoonmaken, maar de eer-
ste prioriteit op de middagen ligt bij
het toezicht houden op de bezoekers
en de dieren. 

COMPUTERVRIJWILLIGERS GEZOCHT
In Den Bosch Oost bezoeken mensen
met psychische problemen/ psychia-
trische problematiek het kantoorpro-
ject van de Reinier van Arkel groep.
Zij leren hier in een nagebootste
kantooromgeving te werken met de
computer. De begeleiding van de
deelnemers is in handen van een
medewerker en twee vrijwilligers. Op
dit moment zijn nieuwe vrijwilligers
op verschillende dagdelen van harte
welkom. Spreekt het u aan om men-
sen wat te leren? Heeft u kennis van
de meest gebruikte computerpro-
gramma’s en werkt u graag samen in
een enthousiast team? Wij bieden u
leuk en uitdagend vrijwilligerswerk
met professionele begeleiding. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Caroline Douwes, 
telefoon: [073] 6585903 [bij geen
gehoor kunt u de voicemail inspre-

ken] of per mail:
vrijwilligerswerk@RvAgroep.nl

OUDERENWERK GROOTOOST: DEN
BOSCH HINTHAM
Zoekt u vrijwilligerswerk en vindt u
besturen leuk? 
Wij zoeken met spoed goede
bestuurders! 
Informatie: Mevr. C. Breteau. Tel:
[073] 614 77 91

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
HUMANITAS DOORSTART

EEN LUISTEREND OOR
EEN HELPENDE HAND
Heb jij het hart op de goede plaats,
ervaring met opvoeden, één dagdeel
per week tijd en wil je gezinnen met
kinderen van 7-14 jaar ondersteunen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden een voorbereidende cursus,
professionele begeleiding, onkosten-
vergoeding en contact met andere vrij-
willigers.

Bel of mail voor informatie en 
aanmelding naar Hannie Bankers,
tel. 06-83232335 of per e-mail:
doorstart.db@humanitas.nl of kijk
op: www.humanitas.nl 

BRABANT WONEN ZOEKT CONTACT-
PERSONEN
Bent u huurder van een huis van
Brabant Wonen dan kunt u zich aan-
melden als contactpersoon voor uw
straat. 

Voor meer informatie over deze func-
tie kunt u terecht bij Barbara
Janssens, wijkbeheerder Telefoon
[073] 6814500 e-mailadres: b.jans-
sens@brabantwonen.nl

Sinds bekend is dat het hostel op de
Van Broeckhovenlaan zal komen, zijn
een aantal leden van het wijkplat-
form overstelpt met telefoontjes en
brieven van bezorgde bewoners.
Het wijkplatform is al 10 jaar betrok-
ken bij de herinrichting van het win-
kelcentrum van Roosmalenplein en
omgeving. Steeds lopen deze plan-
nen tot grote teleurstelling muur-
vast.
De aankondiging van locatiekeuze
van Broeckhovenlaan kwam voor een
groot aantal leden van het
Wijkplatform dan ook als de spreek-
woordelijke donderslag bij heldere
hemel. 
De gang van zaken was voor het
Wijkplatform, dat er onder andere is
om de belangen van de bewoners
van Oost goed te behartigen, aanlei-
ding een gesprek aan te gaan met de

wijkmanager en het gemeentelijk
projectteam ‘hostels’.
In het traject van de locatiekeuze
heeft de gemeente met nadruk niet
de wijkraden of wijkplatforms
betrokken, om hen niet in een spa-
gaat te brengen naar de wijkbewo-
ners. Met andere woorden: de
gemeente heeft willen voorkomen
dat wijkbewoners het wijkplatform
de locatiekeuze kwalijk nemen. 
In het vervolgtraject naar de komst
van het hostel gaat het Wijkplatform
wel actief participeren.

Heeft u tips, suggesties of vragen die
het Wijkplatform kan meenemen in
deze overleggen, laat dit dan weten
per email: info@wijkplatform-oost.nl
of via de website: 
www.wijkplatform-oost.nl. 
Een briefje kan ook! Per adres: 
Lucas van Leijdenstraat 27, 5213 BB,
‘s-Hertogenbosch. Het Wijkplatform
houdt u op de hoogte! 

Soms wil ik eens wat nakijken in de wijkkrant maar dan heb ik die al weggegooid. Is het misschien
een idee de krant op Internet te zetten? 
Antwoord: de redactie heeft al langere tijd plannen in die richting. Maar tot nu toe was het er niet van geko-
men. Gelukkig is er nu iemand gevonden die op vrijwillige basis een website gemaakt heeft. De bedoeling is dat
in de toekomst iedereen de krant ook via de website kan lezen. De papieren versie blijft echter bestaan want
niet iedereen heeft de beschikking over een computer of is er mee vertrouwd. 

Hoewel er nog heel wat aan gesleuteld moet worden is de website al te bekijken: www.wijkkrantoost.nl 

WIJKPLATFORM EN DE KOMST VAN HET HOSTEL

THEMA-AVOND WMO 



We gaan vier middagen gezond en lekker koken en daar-
na natuurlijk alles zelf opeten. De laatste keer mag je 1
gast [je vader/moeder of broertje/zusje of een
vriend/vriendin] uitnodigen om van al het lekkers, dat jij
hebt gemaakt, te komen proeven.
We richten een echt restaurant in met mooi gedekte
tafels. Je krijgt een boekje mee met de recepten en
andere informatie over gezonde voeding.

Voor wie?
Voor alle kinderen van 8-12 jaar in het verspreidingsge-
bied van deze krant [Den Bosch Oost]. We kunnen per
cursus 8 kinderen plaatsen. We geven dit schooljaar nog
3 cursussen. Dus wees er snel bij.

Wanneer is het?
Op woensdagmiddag van 14.30u - 16.30u.

Waar is het?
In de keuken van verpleeghuis Oosterhof, Eemweg 114,
5215HR Den Bosch

Wat kost het?
Deelname is gratis!!

Organisatie: Een groep enthousiaste dames die een speci-
ale opleiding van de GGD en Divers hebben gevolgd.

Opgave
Vul het onderstaande strookje duidelijk in en stuur het
op naar GGD Hart voor Brabant Postbus 3166 5203DD
Den Bosch t.a.v. Rika van de Water. Je krijgt zo spoedig
mogelijk bericht. Heb je vragen……??!!. Bel Rika van de
Water GGD Hart voor Brabant 06-42313523

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]

GRIEP
Elk jaar komt over de hele wereld laat
in de herfst of vroeg in de winter op
grote schaal griep voor. Griep ver-
schilt duidelijk van verkoudheid, het
wordt door een ander virus veroor-
zaakt en geeft ernstiger symptomen.
Het griepvirus wordt verspreid door
inademing van druppeltjes die een
patiënt door hoesten of niezen heeft
verspreid.

Griep [influenza] is een infectie van
de luchtwegen. De verschijnselen zijn
koorts, een loopneus, keelpijn, hoes-
ten, hoofdpijn, spierpijn en een alge-
heel gevoel van ziekte [malaise].
Rillingen of een rillerig gevoel zijn
vaak de eerste aanwijzingen van
griep. Gedurende de eerste paar dagen
komt koorts vaak voor en de tempera-
tuur kan stijgen tot 40 °C. Het gehe-
le lichaam doet pijn, het ergst in de
rug en de benen. Vaak heeft de
patiënt ernstige hoofdpijn, met pijn
rond en achter de ogen. Eerst kunnen
de symptomen van de luchtwegen
relatief licht zijn, met een zere, geïr-
riteerde keel, een branderig gevoel op
de borst, een droge hoest en een
loopneus. Later kan het hoesten ern-
stiger worden en kan er slijm meeko-
men. De huid is warm en rood, vooral
in het gezicht. De mond en de keel
kunnen rood worden, de ogen kunnen
waterig zijn en het oogwit ook rood
worden. Vooral kinderen kunnen mis-
selijk zijn en braken. 

De meeste symptomen verdwijnen
spontaan na 2 tot 3 dagen. De koorts
houdt soms echter ongeveer 5 dagen
aan, het hoesten kan 10 dagen of lan-
ger aanhouden en het kan 6 tot 8
weken duren voordat de luchtwegirri-

tatie volledig is verdwenen. Zwakte en
moeheid kunnen enkele dagen tot
soms weken aanhouden.

WANNEER IS EEN BEZOEK AAN DE
HUISARTS NODIG?
Dit is in de meeste gevallen van griep
niet nodig omdat het spontaan
geneest. Echter, sommige mensen, bv.
ouderen of patiënten met een hart- of
longziekte, kunnen bij de griep een
longontsteking [pneumonie] krijgen
door een ander virus of een bacterie.
In beide gevallen zal het hoesten ver-
ergeren, de ademhaling moeilijker
verlopen, de koorts aanhouden of
terugkeren en soms is het opgehoeste
slijm wat bloederig. Dan is het zinvol
contact op te nemen met de huisarts. 
Door onderzoek van bloed of van een
keel- of neusuitstrijkje kan het griep-
virus worden geïdentificeerd, maar dit
onderzoek is zelden nodig. 

WIE MOET TEGEN GRIEP WORDEN
INGEËNT?
• iedereen van 65 jaar of ouder 
• bewoners van verpleeghuizen 
• volwassenen en kinderen van 6 

maanden of ouder met diabetes 
mellitus, hartziekte, chronische 
longziekte of problemen met het 
afweersysteem 

• familieleden en zorgverleners van 
mensen in bovengenoemde groe-
pen 

• artsen en werknemers in de 
gezondheidszorg 

• vrouwen in het tweede of derde 
trimester van hun zwangerschap 
tijdens het griepseizoen [vrouwen 
met medische aandoeningen waar-
door hun risico van griepcomplica-
ties toeneemt, moeten voor het 
griepseizoen worden gevaccineerd, 

ongeacht het stadium van hun 
zwangerschap] 

WIE DIENT HET GRIEPVACCIN NIET TE
ONTVANGEN
• mensen met een ernstige allergie 

voor eieren 
• mensen die het syndroom van 

Guillain-Barré hebben gehad 
• mensen die op dat moment een 

ziekte hebben die gepaard gaat met 
koorts [anders dan een lichte ver-
koudheid] 

BEHANDELING
De belangrijkste behandeling bij griep
is bedrust, veel drinken en inspanning
vermijden. Koorts en pijn kunnen wor-
den behandeld met paracetamol of
een ontstekingsremmer zoals ibupro-
fen of naproxen. Evenals bij verkoud-
heid kunnen neusdruppels en stomen
de symptomen helpen verlichten. 

Er zijn wel antigriep medicijnen op de
markt zoals Tamiflu en Relenza. Deze
middelen werken echter alleen indien
ze in de eerste 48 uur van de ziekte
worden ingenomen en ze bekorten de
periode van koorts en symptomen van
de luchtwegen met slechts 1 of 2
dagen. Voor het lichaam is spontane
genezing, uitzieken, echter het beste.

Door Joost van Roosmalen, Apotheek Cleij

Is het erg als ik af en toe mijn
medicijnen vergeet in te nemen?
Wat moet ik doen als ik last heb
van bijwerkingen van medicijnen?
Waarom moet ik een kuur afma-
ken als ik alweer beter ben? Mag
ik ook twee keer in plaats van drie
keer per dag oogdruppelen? Deze
vragen worden ons vaak gesteld in
de apotheek.

Alleen als medicijnen op de juis-
te manier worden gebruikt,
komen ze volledig tot hun recht.
Het juist gebruiken van uw medi-
cijnen wil zeggen dat u uw medi-
cijnen gebruikt volgens de aan-
wijzingen in de bijsluiter en op
het etiket. Het is zeer belangrijk
om uw medicijnen volgens voor-
schrift te gebruiken. Het gaat
daarbij om het totale aantal
dagen, hoe vaak per dag, de
dosering, het tijdstip en de
manier van innemen. Wijkt u
hiervan af, dan verandert de wer-
king. Verkeerd medicijngebruik
kan vervelende gevolgen hebben
voor de gezondheid. 

Ruim de helft van de chronisch
zieke patiënten die medicijnen
gebruikt, stopt voortijdig met de
behandeling. Een veel gehoorde
reden is dat mensen zich weer
beter voelen. Wat vaak vergeten
wordt, is dat dit waarschijnlijk
komt door het medicijngebruik.
Wordt met de medicijnen
gestopt, dan komen de klachten
ook weer terug. Andere redenen
om te stoppen of iets te verande-
ren in de medicatie zijn bijvoor-
beeld het hebben van twijfel
over de noodzaak, last van bij-
werkingen of het lastig in te pas-
sen in het dagritme. Bedenk dat
u zich niet altijd ziek hoeft te
voelen om toch een medicijn te
nemen [bijvoorbeeld tegen hoge
bloeddruk of een te hoog choles-
terol]. Soms zijn medicijnen
bedoeld om ziekte te helpen
voorkomen. 

Veel mensen denken bij medicij-
nen direct aan bijwerkingen. Hoe
u op bepaalde medicatie reageert
en of er bijwerkingen optreden,
hangt van veel factoren af.
Wanneer uw lichaam eenmaal is
ingesteld op uw medicijn, gaan
bijwerkingen vaak vanzelf over.
Als de bijwerkingen ernstig zijn,
of langer dan twee weken aan-
houden, is het verstandig om uw

arts of apotheek te raadplegen.
Soms kan het nodig zijn om de
dosering van uw medicijn te ver-
lagen. Ook kan uw arts een ander
medicijn voorschrijven dat onge-
veer hetzelfde werkt, maar bij u
misschien geen bijwerkingen
geeft. Helaas zijn niet alle bij-
werkingen te vermijden en zult u
ze soms moeten accepteren.

Wat kan de apotheek voor u
doen?
Lees altijd het etiket dat op de
medicijnverpakking is geplakt.
Daar staat wat precies de bedoe-
ling is. Is de informatie op het
etiket voor u niet duidelijk?
Neem dan contact op met de
apotheek. Beter een telefoontje
te veel dan het verkeerd innemen
van uw medicijn. 
In de apotheek kunt u informatie
krijgen over de werking en het
gebruik van medicijnen en moge-
lijke bijwerkingen. Wist u dat u
ook een gesprek kunt aanvragen
met uw apotheker? Wij hebben
een spreekkamer, waar u in alle
rust met een van de twee apo-
thekers kunt praten.
Als u meerdere medicijnen slikt
is het soms lastig om het over-
zicht te houden. Ook kan het zijn
dat u uw medicijnen moet inne-
men op momenten die niet goed
passen in uw dagelijkse ritme. Of
de medicijnen zijn lastig toe te
dienen. Is het bijvoorbeeld moei-
lijk om een inhaler te gebruiken
of om oogdruppels toe te die-
nen? Wij geven u graag een extra
instructie en kunnen kijken of
het gebruik van een hulpmiddel
het toedienen makkelijker maakt.
Kom gerust langs in de apotheek,
we kunnen dan samen met u naar
een passende oplossing kijken
om uw medicijnen juist te
gebruiken. 

Kring apotheek Cleij, 
telefoon: [073] 613 74 58

JUIST MEDICIJN GEBRUIK
JE BENT ER GOED ZIEK VAN MAAR HET GENEEST SPONTAAN!

VIND JIJ HET LEUK OM TE KOKEN? GEEF JE DAN OP VOOR HET KINDERKOOKCAFÉ 

DUIDELIJK INVULLEN!!!

NAAM: ............................................................................................
BASISSCHOOL: ……………………………………………GROEP: …………..
GEB.DATUM: ......................................................................................
[MOBIELE] TEL NR: ............................................................................
EMAIL: ………………………………………………………………………….
ADRES: ……………………………………………………............................
........................................................................................................
POSTCODE: ...............
ALLERGISCH VOOR: ……………................................................../ NIETS.



’s-Hertogenbosch – Peuters en
kleuters kunnen sinds november
sporten in ‘s-Hertogenbosch Oost.
Flik-Flak start op de dinsdagen
een dependance in de gymzaal van
basisschool Aquamarijn. Iedereen
is welkom, ook na november.
Onder deskundige leiding van
Flik-Flak krijgen peuters en kleu-
ters uitdagende beweegvormen
aangereikt, zoals kruipen, lopen,
springen, rollen en draaien.

Kinderen kruipen steeds vaker op
jonge leeftijd achter de computer en
kijken televisie. Het grote gevaar is
dat door bewegingsarmoede, kinde-
ren ontwikkelingsachterstanden kun-
nen krijgen. Overgewicht, pesterij-
en, motorische achterstanden, lig-
gen op de loer. ‘S-PORT en Flik-Flak
hebben de handen ineen geslagen en
willen het jonge kind veel en vaak
laten bewegen. 
Voor sommige ouders is de afstand
naar de Flik-Flak Hal in de Maaspoort
nog even een brug te ver. Daarom
start Flik-Flak in ‘s-Hertogenbosch
Oost een dependance voor jonge kin-
deren van 2 tot 6 jaar. Peuter- en
kleutergymnastiek onder verant-
woorde, deskundige leiding met uit-
dagende lessen waar kruipen, klim-
men, balanceren, werpen en vangen
een greep zijn uit het aanbod.
Samen met vriendjes, vriendinnetjes
uit de straat/wijk kunnen ze lid wor-
den van Flik-Flak. De kinderen en

hun ouders zullen vooral ervaren dat
bewegen héél erg leuk is om te
doen. Peuters zijn iedere dinsdag
vanaf 23 november welkom van
10.30 tot 11.15 uur. Ouders doen in
deze lessen zelf actief mee. Er star-
ten 2 cursussen. Kleuters kunnen
van 14.30 tot 15.15 uur terecht en
er is ook een kleutergroep van 15.15
tot 16.00 uur. Zorg voor makkelijke
kleding en sportschoenen. 

Geïnteresseerd? Meld je aan bij Toos
van de Mosselaer [06 40146515] of
bij de combinatiefunctionaris in de
wijk Kim van Dungen [06
33340349]. De totale cursuskosten
bedragen 98 Euro [28 lessen]. Bij
tussentijds instromen worden de
cursuskosten bepaald op basis van
het nog te volgen lessen. Iedereen
kan dus op willekeurig moment
instromen.
Voor mensen met een laag inkomen
is in sommige gevallen financiële
ondersteuning mogelijk door het
Jeugdsportfonds. Aarzel niet! De
combinatiefunctionaris kan u hier-
over informeren.

’S-PORT en Flik-Flak bieden je de
kans om eerst kennis te maken met
deze sportlessen. Voor een voordeli-
ge prijs [10 euro] kun je vijf kennis-
makingslessen volgen. Deze lessen
vinden op dezelfde dagen en tijden
plaats als de reguliere peuter- en
kleutergymlessen. 

Souad Lakahal geeft sportlessen aan
vrouwen van alle leeftijden en van
allerlei achtergronden. De inhoud
van de lessen is heel gevarieerd, er
zitten elementen in van yoga, van
dansen, van zumba, fitness enz. enz. 
Souad ontwikkelt haar eigen lessen
en is steeds op zoek naar nieuwe
oefeningen waarbij zij rekening
houdt met wat de vrouwen willen en
kunnen. Zo blijven de lessen leuk.
Op een relaxte ontspannen manier
worden de deelnemers gestimuleerd
om mee te doen. In de groep zitten
beginners en gevorderden. 
Het doel van de lessen is om vrou-
wen in beweging te krijgen maar ook
dat vrouwen met verschillende 
culturele achtergronden elkaar ont-
moeten. 
Souad geeft niet alleen les maar sti-
muleert de vrouwen ook om zelf ini-
tiatieven te ontplooien voor bewe-

gings - en ontmoetingsactiviteiten
buiten de sportlessen om. 

Wilt u ook kennismaken met deze
sportactiviteiten dan kan dat. Er is
nog plaats voor nieuwe deelneem-
sters. 
De lessen worden gegeven op woens-
dagavond van 19.00u tot 20.00u in
de Brede Bossche School aan de Aa,
ingang Acaciasingel. 
En verder [ tot op heden] op donder-
dagavond in de Brede Bossche
School de Graaf. Omdat er echter
veel vraag naar is wil Souad de
avondlessen van donderdagavond
verplaatsen naar overdag. 
Ze is daarvoor op zoek naar ruimte. 

Wilt u meer informatie dan kunt u
Souad bellen of mailen. Haar e-mail-
adres is s.lakahal@hetnet.nl en haar
telefoonnummer: 06 44860214 

NIEUW SPORTAANBOD IN OOST

SPORTEN VOOR VROUWEN 
VAN ALLE LEEFTIJDEN

In november bestaat Be on Dance alweer 1 jaar en dat
moet gevierd worden! Sinds 1 november 2009 ver-
zorgt gecertificeerd docent Bianca van der Steen
wekelijks dans- en fitness groepslessen in Den Bosch,
onder meer de populaire Zumba-lessen. Ook verzorgt
zij Streetdance of Hip-Hop workshops. 

Van der Steen is gecertificeerd Zumba basic 1 en 2 en
Zumba Toning docent en allround instructrice. Op maan-
dag geeft zij Zumba en Zumba Toning en ook op vrijdag
kun je Zumba volgen in Wijkcentrum De Stolp. Zumba
Fitness is een combinatie van fitness- en dansbewegin-

gen op wereld- en latinmuziek, zoals Salsa, Merengue,
Cumbia, Flamenco en Hip Hop. 
Zumba kent geen moeilijke choreografie en is dus heel
geschikt voor iedereen die van swingende muziek houdt.
De naam Zumba is afkomstig uit het Colombiaans-
Spaans, waar het zoveel betekent als ‘snel bewegen’ en
‘lol hebben’. 
Wil jij in deze winter je conditie op peil houden op tro-
pische klanken? Schrijf je dan nu in voor een gratis
proefles via de website www.beondance.nl of bel Bianca
[06-21905964]. Be on Dance is ook op Hyves te vinden:
http://beondance.hyves.nl/

BE ON DANCE BESTAAT 1 JAAR!

DE NEDERLANDSE CVA - VERENIGING ‘SAMEN VERDER’
HEEFT VOOR MENSEN DIE EEN CVA [BEROERTE] HEB-
BEN GEHAD EN DAAR AFASIE AAN HEBBEN OVER
GEHOUDEN EEN TAALTRAININGSGROEP. 
OOK IN ’S-HERTOGENBOSCH.
De groep bestaat bijna 10 jaar. Mensen met Afasie heb-
ben een taalspraakprobleem en door middel van trai-
ning willen de vereniging mensen helpen het niveau te
behouden en waar mogelijk te verbeteren. 
De mensen die deelnemen aan de groep hebben veelal
geen therapie meer. Toch is het belangrijk dat mensen
met taal blijven oefenen om niet achteruit te gaan.
De bijeenkomsten worden heel afwisselend opgezet.
Gezelligheid en elkaar ontmoeten is een belangrijke
factor in deze groep.

De taaltrainingsgroep is een sociaal gebeuren en is er
voor iedereen met afasie: jong en oud, met of zonder
partner! De groep komt elke week bijeen op woensdag-
middag in de St. Theunislaan 3, ’s-Hertogenbosch, van
14.00u tot 16.00u.
Hebt u belangstelling kom dan gerust eens een keer kij-
ken en meedoen.

U BENT VAN HARTE WELKOM! 

U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon 
van de taaltrainingsgroep;  
• Mevrouw H. Bertens: tel. [073] 621 94 42 
• Secretariaat van de Vereniging: tel. [013] 533 10 35 
• Website vereniging: www.cva-samenverder.nl

LOTGENOTENCONTACT VOOR MENSEN MET AFASIE

In de maand oktober heeft de activiteitenbegeleiding
van Zorgcentrum De Grevelingen een speciale week geor-
ganiseerd genaamd Nazomerweek. Het was prachtig weer
buiten dus dat deed de week eer aan. De week begon met
een mooi en enthousiast optreden van Operettekoor
Rosmalen. De middag werd druk bezocht en het is voor
een aantal bewoners van het zorgcentrum ook altijd weer
leuk om voor hen bekende mensen te zien optreden.

Op maandag kregen de bewoners volop positieve energie
tijdens de lachmeditatie en het optreden van een fla-
menco danspaar.
Op deze maandag 4 oktober was het ook Dierendag. Voor
de groep dementerende bewoners kwamen er dieren op
bezoek. Twee konijntjes, een cavia en twee vrolijk flui-
tende vogeltjes. De dieren werden beschikbaar gesteld
door Jannekes Dierenwinkel van het Rivierenplein. “Het
zijn de kleine dingen die het doen.” zegt men hier vaak
en zo was het ook met deze kleine lieve knuffeldiertjes.
Het roept warme herinneringen op, veel ouderen hebben
natuurlijk vroeger huisdieren gehad. Je ziet mensen zo
enorm opleven van het contact met dieren. Helaas kun-
nen wij hier in huis geen dieren houden in verband met
allergieën en daarom is het fijn als je op deze manier
toch voor gelegenheden terecht kunt bij de dierenwinkel.

Op dinsdag werd er gekookt met producten van het sei-
zoen. De beleving van het koken, ruiken, proeven en

samen bezig zijn maakt het soms voor bewoners gemak-
kelijker om contacten te leggen en zorgt zo voor een
sfeervolle middag.

‘s Avonds werd door de groep Fifty One een rondrit aan-
geboden langs de lichtjesroute in Eindhoven. Een grote
groep mensen had zich hiervoor opgegeven en het was
ook beslist de moeite waard om een keer mee te maken. 

Verder in de week was er nog een feestelijke Bingo met
Nazomerse prijzen, een mooie filmvoorstelling en een
liederentafel.

De week werd afgesloten met een Nazomermarkt.
Bewoners van Zorgcentrum De Grevelingen vinden het
altijd een feest als er een markt wordt georganiseerd
want dan is het tijd om jezelf eens te verwennen. Vaste
kraampjes op een dergelijke markt worden bezet door de
bloemist Purvis en de Visboer van het Rivierenplein. Op
deze mensen kunnen wij altijd weer rekenen. Dit keer
waren er daar ook een imker en een kruidenvrouwtje op
de markt. 
En… omdat De Grevelingen van oorsprong een verzor-
gingshuis is voor Indische bewoners werd er ook nog lek-
ker Indisch eten verkocht. 

Al met al weer een geslaagde week voor bewoners en
personeel.

DE GREVELINGEN WISSELDE HET SEIZOEN MET EEN WEEK VOL SFEER



Op woensdag 20 oktober hebben de
kinderen en de ouders van basisschool
Oberon feestelijk afscheid genomen
van hun directeur, Kees van de Berk.
Hij is ruim 40 jaar werkzaam geweest
in het onderwijs, waarvan de laatste
21 jaar als directeur van Oberon
[voorheen de Norbertusschool]. 

In zijn woordje naar de kinderen gaf
hij aan tot het laatste toe het vak van
onderwijzer leuk te hebben gevonden.
Hij vond het fantastisch om kinderen
iets te kunnen leren en zaken mee te
geven waar ze in hun latere leven iets aan hebben. Hij
heeft zijn werk als leerkracht en als directeur altijd met
veel plezier gedaan.

Meneer Kees van de Berk werd ’s ochtends eerst feeste-
lijk onthaald op de speelplaats. En daarna gaven alle
groepen in de aula van Oberon een mooi optreden.
Daarna kon iedereen genieten van de prachtige trucs van
een goochelaar. Ook waren er voor de kinderen nog aller-
lei leuke activiteiten in de klassen en een springkussen
op de speelplaats georganiseerd. 

Na schooltijd zijn de ouders in de gelegenheid gesteld

om afscheid te nemen. Vanaf half vier was er nog een
drukbezochte receptie voor allerlei mensen waar Kees
van de Berk in het verleden mee heeft samengewerkt.
Via het nieuwsblad van de school heeft hij iedereen heel
hartelijk bedankt voor deze dag. “Het was een geweldig
afscheid”.

Nieuwe directeur Oberon
Inmiddels is ook bekend wie de opvolger is van meneer
Kees van de Berk. Het is meneer Thijs van Hooft, afkom-
stig van Kindcentrum De Troubadour in Rosmalen. Loop
gerust eens bij hem binnen! De deuren van Oberon staan
altijd open.

Door Marjolein Thijssen 

Aan het woord is Meggy van
Kruijsdijk, huisarts bij gezondheids-
centrum Samen Beter èn in novem-
ber 25 jaar in dienst. Een mooie
gelegenheid om in gesprek te gaan
over haar ervaringen en haar ideeën
over de rol van Samen Beter in de
wijk Oost. De titel zegt het al: Meggy
voelt zich onderdeel van Samen
Beter, het maakt duidelijk hoe
betrokken zij is.

Dat is ook niet gek, 25 jaar is niet
niks! Meggy vertelt over de verschil-
len tussen de beginperiode van
Samen Beter en nu. De verhuizing
van een woonhuis naar de locatie
waar het centrum nu zit, de verande-
ringen in de zorg en in de wijk.
Meggy licht toe: Samen Beter is
mede door de bewoners van Oost
gecreëerd. De contacten in de begin-
periode waren nauw en informeel.
Echter, er is de loop van de tijd in de
gezondheidszorg veel veranderd en
dat heeft ook zijn invloed gehad op
Samen Beter. Er is bijvoorbeeld veel
zorg van de specialist naar de huis-
arts verschoven, mensen liggen
onder andere veel korter in het zie-
kenhuis. Dit betekent voor de huis-
arts meer en complexere [na]zorg.
Menigmaal komt een patiënt bij de
huisarts om nadere informatie over
diagnoses die in het ziekenhuis
gesteld zijn en vraagt “wat er nu
eigenlijk aan de hand is”. Er kwamen
meer taken voor de huisarts. Dat
heeft er toe geleid dat Samen Beter
uitgebreid werd met meerdere disci-
plines. Momenteel zijn er in het
gebouw van Samen Beter diverse
hulpverleners te vinden: van onder
meer fysiotherapeuten, maatschap-
pelijk werkers en een diëtiste tot
praktijkondersteuners voor de chro-
nische zorg en de geestelijke
gezondheidszorg. 

Meggy vindt haar werk binnen Samen
Beter nog steeds inspirerend. “Ik

vind het geweldig dat mensen mij
hun zorgen toevertrouwen, me ver-
trouwen en me waarderen. Tegelijk is
het mooi om met de mensen mee te
groeien, de kinderen van toen zijn
de moeders van nu. En er blijft ook
altijd een inhoudelijke uitdaging,
het herkennen van symptomen van
een ziekte en dat na onderzoek in
het ziekenhuis bevestigd te zien”.

Binnen Samen Beter wordt met ver-
schillende hulpverleners samenge-
werkt. “Dat vraagt van een huisarts
ook dat hij/zij goed kan overleggen

en delegeren”. Het papierwerk is
hiermee ook toegenomen, niet alleen
door overleg overigens maar ook
omdat de gezondheidszorg daar
tegenwoordig om vraagt.

Goede zorg is een belangrijk item.
Meggy merkt dat de problemen waar
bewoners in Oost mee kampen in
grote lijnen hetzelfde bleven. Wel
worden tegenwoordig psychische
problemen eerder of gemakkelijker

ter sprake gebracht. Desondanks blij-
ven er genoeg kansen en uitdagin-
gen voor Samen Beter en Oost.
Meggy herkent een kans voor Samen
Beter in het laten zien wat er aan
[mogelijke] zorg in huis is. Ook moet
het centrum herkenbaar blijven voor
de bewoners van Oost. Een uitdaging
daarbij is volgens Meggy: ”van elkaar
op de hoogte blijven en zo voorko-
men dat er eilandjes van zorg ont-
staan waarbij de ene hulpverlener
niet weet wat de ander doet. Dat
hangt ook samen met het beschikba-
re geld om te kunnen overleggen,

dat is heel belangrijk voor uiteinde-
lijk goede zorg. “
En gelukkig blijven er ook persoon-
lijke kansen en uitdagingen. Meggy:
“de gezondheidszorg is voortdurend
in ontwikkeling en ik blijf me verdie-
pen. Per 1 januari word ik coördina-
tor van bij- en nascholing voor huis-
artsen in de regio den Bosch en
omstreken. Die combinatie van
diverse taken heeft mij altijd aange-
sproken in het beroep van huisarts.

“IK BEN EEN ONDERDEEL VAN SAMEN BETER”
Velen van u zullen het al hebben
opgemerkt: Ons paard Brigitte is een
paar maanden geleden overleden. Ze
was 28 jaar. Enkele weken geleden
hebben wij, als nieuw gezelschap
voor pony Sammy, die met het over-
lijden van Brigitte haar grote vrien-
din kwijtraakte, een minipaardje
mogen verwelkomen. Het paardje
heet Pluto en is 5 jaar oud. Hij heeft
een karretje dat hij kan trekken,
waar 2 mensen op kunnen. Dus zodra
de winter voorbij is zullen we eens
gaan kijken of we daarmee een rond-
je Oosterplas kunnen maken. 

We hadden verwacht dat de tekening
van de bouw van het nieuwe
gebouwtje op ons terrein al in volle
glorie te zien zou zijn, maar helaas
heeft de bouw weer wat vertraging
opgelopen. Misschien dat het tegen
de tijd dat deze wijkkrant verschijnt,
anders zal zijn. We wachten af.

Er zijn weer eieren te koop bij de
Oosterhoeve. De opbrengst komt ten
goede aan onze boerderij en de kin-
derboerderij op West.

Nog een leuk berichtje. Onlangs
heeft Henk Verweij een geslaagde
poging gedaan om het werelduur-
record darten te verbeteren. 61 uur

lang stond hij pijltjes te gooien.
Henk had een donatiepot geplaatst
en de opbrengst van €61,- was voor
de Oosterhoeve. Het zijn de kleine
dingen die het doen……

Het kost vaak moeite om vrijwilligers
te vinden die op de middagen de
boerderij willen openstellen.
Het betreft de doordeweekse midda-
gen, van maandag tot en met don-
derdag van half 3 tot 4 uur, en even-
tueel de vrijdag van 2 tot 4 uur. In
de weekenden is dat van 2 tot 4 uur.

Misschien weet u, of bent u, iemand
die best toezicht wil houden op
genoemde tijden, 1x per maand, of
meerdere keren per maand.
Meldt u zich dan alstublieft, want
zonder vrijwilligers kan de boerderij
zijn poort niet openen.
Op de middagen hoeft niet gevoerd
te worden. Men kan eventueel iets
vegen of schoonmaken, maar de eer-
ste prioriteit op de middagen ligt bij
het toezicht houden op de bezoekers
en de dieren. 

Graag tot ziens op kinderboerderij/
zorgboerderij Oosterhoeve, 
tel. 06 23910121

www.stichting_oosterhoeve.nl.

NIEUWS VAN DE OOSTERHOEVE

FEESTELIJK AFSCHEID VAN KEES VAN DE BERK, 
DIRECTEUR BASISSCHOOL OBERONDoor Ans van der Leeuw

Bingomiddag
De jaarlijkse Bingomiddag van de
Zonnebloem Oostelijke Zon is weer
geweest op 20 oktober 2010.
De middag vond plaats in de kanti-
ne van B.V.V.
Er waren ongeveer 80 gasten en
vrijwilligers aanwezig.
In de pauze werden lootjes ver-
kocht à 50 euro cent per stuk,
waarvan iedereen er twee mocht.
Met de lootjes waren hele leuke
prijzen te winnen.
De prijzen zijn geschonken zijn
door een aantal gulle sponsors uit
de wijk.

Onder het genot van een hapje en

een drankje was het een hele leuke
middag. En iedereen ging tevreden
naar huis, met mooie prijzen

Ander nieuws
Op dinsdag 21 december is de
Kerstviering in de Wederkomstkerk
aan de Rijnstraat.
Al onze gasten krijgen daar bericht
van, en dan kunnen zij zich aan-
melden.

Bent u ziek thuis of ligt u in het
ziekenhuis laat het ons weten! 
Tel. [073] 614 68 92

De dagen korten weer en wij kijken
uit naar de feestdagen! Namens alle
vrijwilligers wenst Zonnebloem
Oostelijke Zon u mooie dagen.

DE ZONNEBLOEM DE OOSTELIJKE ZON

DE SPONSORS VAN DE GESLAAGDE BINGOMIDDAG WAREN:

• DE FIRMA RUITERMAN
• SCHOENENZAAK T’JAPRI SHOES

• ZORBA DE GRIEK
• BLOEMEN ZAAK PURVIS
• JANNEKE’S BEESTENBOEL

• KANTOOR BOEKHANDEL PRIMERA
• SNACKBAR RIVIERENPLEIN

• DE MARSKRAMER EN 
• KAPSALON HOEPELMAN. 

WIJ WILLEN ZE DAARVOOR HARTELIJK DANKEN!



In de hele wijk staan huurhuizen van woningcorporatie
BrabantWonen. Behalve verhuren van huizen wil
BrabantWonen samen met anderen, de leefbaarheid van
buurten verbeteren. En daarvoor heeft zij een aantal
huismeesters, wijkbeheerders en wijkconsulenten in dienst.
Voor Den Bosch Oost was de wijkbeheerder tot op heden
Mark Hamers. Maar sinds 1 oktober is zijn plaats ingeno-
men door Barbara Janssens en is Mark elders in de stad
aan de slag gegaan. Barbara werkt deels in de wijk Zuid
en deels in Oost. Voor onze wijk betekent dat, dat zij
actief is in Aawijk Noord en Zuid en de Graafsewijk. 

Wijkbeheerder
Wat de functie van wijkbeheerder inhoudt vertelt Barbara
tijdens een gesprekje dat we met haar hadden. In het
kort gezegd is zij een ‘leefbaarheidsbevorderaar’. Door te
luisteren en te kijken in de haar toebedeelde wijken wil
zij te weten komen wat er zoal speelt. Daarbij wordt het
motto ‘schoon, heel en veilig’ gehanteerd. Bewoners zijn
graag zelf verantwoordelijk voor een goede leefomgeving
maar die kan verstoord worden door bijvoorbeeld vanda-
lisme, verwaarloosde tuinen en hinder- en overlastzaken.
En daar kan Barbara dan wat in betekenen. Het gaat dan
niet alleen om observeren, registreren en signaleren
maar ook om er daadwerkelijk wat mee te doen.
Bewoners kunnen Barbara informeren over overlast en
hinder in de buurt maar ook kunnen zij haar ook hun
zorg over vereenzaming en verwaarlozing van buurtbe-
woners melden. Barbara gaat dan bekijken hoe er een
oplossing kan komen. In sommige straten zijn er con-
tactpersonen waar bewoners hun signalen aan door kun-
nen geven en die zorgen dat die bij de wijkbeheerder
terechtkomen. Zij hoopt dat meer mensen zich aanmel-
den als contactpersoon, de zogenaamde oren en ogen
van de straat. Het gebied waar Barbara nu werkt is nieuw
voor haar maar het werk zelf doet zij al langer. Zij weet
dan ook als geen ander dat zij zaken als overlast en hin-
der niet alleen kan oppakken. 

Leefbaarheidsoverleg
Alle zaken die zij als wijkbeheerder tegenkomt en waarvoor
zij niet direct een oplossing kan aandragen worden bespro-
ken tijdens het Leefbaarheidsoverleg of het Netwerkoverleg
[waaraan de woonconsulent van BrabantWonen deel-

neemt]. In dit laatste overleg zitten organisaties zoals
woningcorporaties, Divers, de politie, de gemeente, maat-
schappelijk werk. Gezamenlijk wordt bekeken hoe proble-
men opgelost kunnen worden en wie dat op zich gaat
nemen. Nu Barbara in Oost werkt is zij ook al hard bezig
om contacten te leggen met het bestaande netwerk hier. 

Verfraaiing
Haar taak bestaat echter niet alleen uit het meedenken
over hoe problematiek kan worden aangepakt.
Leefbaarheid kan ook bevorderd worden door de straat
leuker te maken. Daarvoor beschikt zij over een budget
waarmee bewoners ondersteund kunnen worden als zij
sociale activiteiten willen organiseren in hun
straat/wijk. Bewonerscommissies en huurders kunnen een
plan indienen waarin wordt aangegeven op welke wijze
zij de leefbaarheid in hun complex of in hun wijk willen
verbeteren. Te denken valt daarbij aan; het verbeteren of
verfraaien van straat door het plaatsen van planten of
een kunstwerk, gezamenlijk voortuintjes aanpakken, het
organiseren van een gemeenschappelijke schoonmaakactie
met feestelijke afsluiting, het organiseren van een
buurtdag, activiteiten voor het verwelkomen van nieuwe
bewoners in de wijk. Maar ook het draaiende houden van
een actief bewonerscomité valt daaronder.

Bevorderen leefbaarheid
Als Barbara als wijkbeheerder te horen krijgt dat bewo-
ners iets willen, speelt zij dit door naar de 2 wooncon-
sulenten die BrabantWonen heeft. Voor de Aawijk Zuid en
Noord is dat Rainier Sewalt en voor Graafsewijk Noord
Liset Juffermans. Zij hebben bewonersparticipatie als
taak en gaan actief aan de slag met buurtbewoners om
de omgeving gezelliger te maken of een idee uit te wer-
ken waardoor de leefbaarheid  bevorderd wordt. 
Bewoners zelf kunnen daadwerkelijk werken aan een
betere leefbaarheid en huismeesters, wijkbeheerders en
woonconsulenten willen daar graag hun steentje aan bij-
dragen. 
Barbara hoopt dat mensen haar weten te vinden en
liet zich daarom vrijwillig fotograferen voor deze
krant. Zodat u haar kunt herkennen als u haar op
straat tegenkomt. U kunt haar gerust aanspreken
maar u kunt ook per mail of per telefoon contact met
haar opnemen.
Telefoon [073] 681 45 00 
e-mail: b.janssens@brabantwonen.nl

Ze zijn onmisbaar, wat zou een
samenleving zijn zonder hen. Zeker
met het oog op de enorme bezuinigin-
gen die te verwachten zijn zal er meer
en meer een beroep gedaan worden
op de vrijwilligers. De wijkkrant
streeft er naar in iedere wijkkrant
aandacht te besteden aan een vrijwil-
liger uit de wijk om zo de grote groep
vrijwilligers een gezicht te geven. Dat
vrijwilligerswerk niet alleen het hel-
pen van de ander inhoudt maar het
ook nieuwe wegen opent bewijst het
verhaal van Lea van ’t Schip. 

Hoe het allemaal begon
Lea is 45 jaar en nog niet zo heel lang
actief als vrijwilliger. Om precies te
zijn sinds februari van dit jaar. Zij
beschikte over nogal wat vrije tijd en
was zoekende naar een plek waar zij
zich nuttig kon maken. Een oproepje
in de wijkkrant van kinderopvang de
Kruimel waarin gevraagd werd naar
een vrijwilliger die wilde werken met
kinderen, deed haar besluiten te rea-
geren. Dat was eigenlijk wel spannend.
Lea heeft, doordat ze al heel vroeg
weduwe werd, alleen haar 2 zonen
opgevoed. Verder heeft ze niet zo heel
veel ervaring met kinderen. Hoewel…
al heel jong, toen ze 17 jaar was,
hielp zij op een basisschool mee met
handwerklessen. Maar dat is een erva-
ring van lang geleden. In het verleden
werkte Lea voor de Thuiszorg en daar
haalde ze veel voldoening uit het wer-
ken met ouderen. Ook dacht ze toen
wel eens aan het werken met kinderen
maar omdat zij echter geen opleiding
in die richting heeft leek dit dus niet
voor haar weggelegd. Door het
oproepje kwam de mogelijkheid om
met kinderen te werken dichterbij. En
zo meldde zij zich aan bij de Kruimel.

Zij werd door de coördinator van de
Kruimel goed geïnformeerd over de
werkzaamheden die van haar verwacht
werden. Het beperkt zich natuurlijk
niet alleen tot spelen met de kinde-
ren. Ook de gewone huishoudelijke
dingen moeten gedaan worden. 
Ruim een half jaar werkt ze nu bij de
Kruimel en het bevalt haar goed. Lea
zegt dat het veel voor haar betekent.
“Ik word voor vol aangezien, heb het
gevoel dat ik meetel. Ik zocht een
zinnige bezigheid en die heb ik
gevonden”. Er is van alles te doen bij
de Kruimel. Een groep bestaat uit 12
kinderen en er zijn een aantal kinde-
ren bij die de nodige aandacht vra-
gen. Dat ziet Lea niet als een pro-
bleem, eerder als een uitdaging. De

gediplomeerde krachten zijn maar wat
blij met de hulp die zij van de vrijwil-
ligers krijgen. Zij helpen mee met de
kinderen te verschonen, maken frui-
thapjes klaar en verrichten allerlei
hand -en spandiensten. En ook spelen
zij met de kinderen. Door hun aanwe-
zigheid kan er meer persoonlijke aan-
dacht zijn voor kinderen die dat nodig
hebben. Lea merkt hoe belangrijk het
is juist deze kinderen een goede
structuur aan te bieden. Zij staat
open voor tips die de collega’s haar
geven. Ze leert daar veel van, ook
voor wat betreft opvattingen over
opvoeden. “Er is toch veel veranderd
sinds mijn kinderen klein waren”,
vindt Lea. Ze merkt al dat het vruch-
ten afwerpt als ze de kinderen direc-
ter aanspreekt. 

Behalve het meehelpen wordt ook van
de vrijwilligers verwacht dat ze deel-
nemen aan de maandelijkse vergade-
ringen. Ook dat vindt Lea prima. Het
hoort bij het leerproces en het biedt
de mogelijkheid de collega’s op een
andere manier te leren kennen. Ze
vindt het prettig dat inbreng en eigen
initiatief bij de Kruimel gewaardeerd
wordt. Het geeft haar het echt het
gevoel dat ze meetelt.

Het duurde wel even voordat ze haar
plek gevonden had en in het begin
was ze heel erg moe. Maar nu voelt
het heel goed. “Het is fijn te merken
dat als kinderen je vertellen dat ze je
gemist hebben als je even niet
geweest bent. Of als het je lukt om
een verdrietig kind te troosten. Dat
geeft veel positieve energie“. Zoveel
energie zelfs dat het een oud verlan-
gen aangewakkerd heeft. Gestimuleerd
door het werken bij de Kruimel en
denkend aan de toekomst is ze inmid-
dels aan een opleiding voor onder-
wijsassistent begonnen. Hoewel deze
opleiding zich richt op een andere
leeftijdsgroep denkt ze toch wel veel
te hebben aan de ervaringen die ze nu
opdoet. Ze hoopt in de toekomst pro-
fessioneel aan de slag te komen. Lea
werkt 2 ochtenden in de week bij de
Kruimel. Helaas laat haar gezondheid
haar momenteel enigszins in de steek
en moet ze af en toe wat gas terugne-
men. Maar toch probeert ze zoveel
mogelijk te komen want ze wil niet
teveel missen. Tekenend voor de
echte vrijwilliger.

Lea wilde liever niet met een foto in
de wijkkrant dus u zult het moeten
doen met haar verhaal. 

LEA VAN ’T SCHIP 
VRIJWILLIGER BIJ DE KRUIMEL

NIEUWE WIJKBEHEERDER BRABANTWONEN

Sinds 1 juni heeft Escura Apotheek
Roosmalenplein een nieuwe apotheker. Zijn
naam is Henk Nooijens [zie foto]. Veel mensen
zullen hem nog kennen, want van 1991 tot 1995
heeft hij ook in deze apotheek gewerkt, toen die
nog op het Mgr. Van Roosmalenplein was geves-
tigd. Na zijn vertrek heeft hij als apotheker
gewerkt in apotheek de Helftheuvel en als
docent op het Koning Willem I college bij de
opleiding van apothekersassistenten. 

“Na 14 jaar was ik aan het uitkijken naar een
nieuwe omgeving, toen er een vacature kwam in
apotheek Roosmalenplein. Het voelt na al die
tijd als thuiskomen in een vertrouwde omge-
ving.”
Eén van de eerste taken voor de nieuwe oude
apotheker was het afronden van de certificering

in de apotheek. “Het was anderhalf jaar lang
heel hard werken voor de medewerkers om alle
processen, die we natuurlijk al uitvoerden in de
apotheek, in een kwaliteitssysteem te imple-
menteren. Zij hebben het met elkaar ingevuld en
we zijn met recht heel trots op deze certifice-
ring.”
Wat betekent deze certificering voor de cliënt?
“Door deze certificering hebben we alle proces-
sen onder de loep genomen en de puntjes op de
i gezet. Neem bijvoorbeeld het proces van con-
troles of de medicijnen veilig gebruikt kunnen
worden door de cliënt. Hiertoe moeten alle tus-
senliggende controles vanaf het inleveren van
het recept tot het overhandigen van de medicijn
aan de cliënt op één en dezelfde kwalitatieve
manier worden vastgelegd in de computer. En
dat geldt niet alleen voor medicijnen op recept,

maar ook voor bepaalde zelfzorgproducten, zoals
bijvoorbeeld pijnstillers als ibuprofen en
naproxen. We stellen bovendien aan cliënten,
die voor de eerste keer in onze apotheek komen,
meer vragen over bijvoorbeeld allergieën en de
ziektegeschiedenis. Zo kunnen we beter beoor-
delen of de voorgeschreven geneesmiddelen
geschikt zijn. Dit leggen we vervolgens vast in
het medicatiedossier. 

Wat ook bij een certificering hoort, is het heb-
ben en uitvoeren van een klachtenprocedure.
Zodat elke opmerking of suggestie van een cliënt
ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Zo kunnen we
blijven verbeteren. Want hoewel het certificaat
drie jaar geldig is, moet je elk jaar opnieuw
bewijzen dat de apotheek aan de kwaliteitseisen
voldoet.” 

NIEUWS VAN ESCURA APOTHEEK ROOSMALENPLEIN

Advertentie



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

Vrijdag 3 december Prijskaarten [Volwassenen]
Een gezellige avond jokeren of rikken met een hapje en drankje in een ontspannen sfeer. Er wordt gespeeld in twee 
rondes. Aanvang van het kaarten is om 20.00u Start om 20.30u. Entree € 2.00 incl. koffie en hapje.

Vrijdag 10 december Kinderdisco
Maandelijks wordt er een kinderdisco gehouden van 18.30u - 20.00u. Tijdens deze disco kan er op diverse muziek
gedanst worden. Natuurlijk kunnen de kinderen zelf drinken en diverse snoepjes halen aan de bar. Naast het tafelvoet-
balspel en de flipperkast worden er diverse spelletjes gedaan, zoals; ballonnendans, stoelendans, limbo dansen etc.
Entree € 1.50 incl. 1 gratis consumptie

Woensdag 15 december Kerstknutselen*
Vrijwel maandelijks knutselen wij samen met de kinderen. Het knutselen wordt altijd aan een thema verbonden: zoals;
vaderdag, moederdag, kerst, pasen, carnaval etc. Het kerstknutselen is van 14.00u - 15.30u. / Entree € 1.50

Woensdag 15 december Knutselen Kerst [Volwassenen]*
2 x per jaar organiseert Werkgroep Graafsewijk Noord een knutselavond voor volwassenen. De thema’s zijn altijd 
verbonden aan Pasen en Kerst. De knutselwerkjes zijn voor iedereen te maken. Heb jij ook zin om een leuk knutselwerk-
je te maken voor de feestdagen, geef je dan zo spoedig mogelijk op. Er is slechts ruimte voor 45 volwassenen. 
Tijd: 20.00u - 22.00u. Entree € 10.- inclusief koffie met wat lekkers, consumptie en knutselmateriaal.

Vrijdag 7 januari Prijskaarten [Volwassenen] / Nieuwjaarsreceptie
Een gezellige avond jokeren of rikken met een hapje en drankje in een ontspannen sfeer. Tevens zal er geklonken wor-
den op het nieuwe jaar. Er wordt gespeeld in 2 rondes. Aanvang van het kaarten is om 20.00u. Start om 20.30u. 
Entree € 2.- incl. koffie en hapje.

Vrijdag 14 januari Kinderdisco
Maandelijks wordt er een kinderdisco gehouden van 18.30u - 20.00u. 
Tijdens deze disco kan er op diverse muziek gedanst worden. Natuurlijk kunnen de kinderen zelf drinken en diverse
snoepjes halen aan de bar. Naast het tafelvoetbalspel en de flipperkast worden er diverse spelletjes gedaan, zoals; 
ballonnendans, stoelendans, limbo dansen etc. Entree € 1.50 incl. 1 gratis consumptie

Zaterdag 22 januari Creatieve activiteit*
Vrijwel maandelijks knutselen wij samen met de kinderen. Het knutselen wordt altijd aan een thema verbonden: zoals;
vaderdag, moederdag, kerst, pasen, carnaval etc. Het knutselen is van 10.30u - 12.00u. Entree € 1.50

Zaterdag 29 januari 20 jaar Buurthuis Graafsewijk Noord*
Naast het jubilea van de werkgroep vieren wij ook elk lustrum van ons eigen buurthuis. Op zaterdag 29 januari zal er
daarom ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het buurthuis een leuke dag worden georganiseerd voor de jeugd-
en jongeren. Meer informatie volgt hierover.

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

MELDT U AAN! ER IS NU NOG PLAATS!

MAANDAG
• Spaanse les van 10.30u – 12.00u 
• Vanaf 29 november 

Computercursus WINDOWS 7 DEEL 2
van 13.00u - 15.00u [dus geen Windows Vista meer]

• Kaarten maken 3-D en andere technieken
van 13.30u - 15.30u

• Schaken/dammen van 14.00 - 16.00 uur
• Tekenen/schilderen van 14.00 uur - 16.00 uur
• Koersbal van 14.30 – 16.30 uur 

DINSDAG
• Kantklossen van 10.00u - 12.00u
• Bloemschikken van 14.00u - 16.00u 

Deze activiteit zit vol.
• Dansen van 14.00u - 16.30u

WOENSDAG 
• Computercursus van 9.30u – 11.30u: 

Creatief met foto's of Digitale fotobewerking of internet
en E-mail of WORKSHOP

DONDERDAG
• Breien en haken van 10.00u - 12.00u 
• Patchwork van 9.30u - 11.45u

• Vanaf 2 december Computercursus WINDOWS 7 DEEL 1 
van 13.00u - 15.00u dus geen Windows Vista meer

• Internet en E-mail 5 lessen van 15.15u - 16.30u 
Alleen bij voldoende inschrijvingen

• Bingo elke 1e 2e 3e donderdag van 14.00u - 16.00u

VRIJDAG
• Mozaïek van 09.30u - 11.30u

DE STOLP 
RIJNSTRAAT 497 TEL: [073] 613 22 89.
• Bingo elke 2e 3e 4e maandag van 14.00u - 16.00u

Informatie en/of aanmelding: 
De heer F. Wening. Tel: [073] 613 06 57
Mevr. C. Breteau. Tel: [073] 614 77 91

AANMELDINGEN COMPUTERCURSUSSEN: 
Mevr. G. van Daal. Tel: [073] 641 45 87
BETALING cursussen/workshops: 
Mevr. C. Breteau. Tel: [073] 614 77 91 

Let ook op de publicaties in dagblad, radio, tv, wijk-
krant, huis - aan - huis bladen en de website van
Divers: http://www.divers.nl

OUDERENWERK GROOTOOST: DEN BOSCH-HINTHAM
ACTIVITEITEN EN CURSUSSEN 55+ 

ZOEKT U VRIJWILLIGERSWERK EN VINDT U BESTUREN LEUK?
WIJ ZOEKEN MET SPOED GOEDE BESTUURDERS INFORMATIE: MEVR. C. BRETEAU. TEL. [073]6147791

IN SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM DE BIECHTEN 
HENRI BAYENSSTRAAT 3, 5246 AL HINTHAM /‘S-HERTOGENBOSCH

TELEFOON: [073] 6419072 

ACTIVITEITEN AGENDA JONGERENWERK DIVERS
Zaalvoetbal jongens 11-14 jr.

Gymzaal Aquamarijn Maandag 15.30 - 17.00u

Besloten inloop jongens 11-14 jr.

Stolp Maandag 17.15 - 19.30 uur

Meidenvoetbal Rondeel groep 8

Gymzaal Aquamarijn Dinsdag 15.00 - 16.30 uur

Huiswerkklas Marokkaanse meiden 14 - 17 jaar

Stolp Dinsdag 16.00 - 17.30 uur

Besloten inloop Marokkaanse meiden 14 - 17 jaar

Stolp Dinsdag 17.30 - 19.15 uur

Creatieve projecten Rondeel groep 8

Stolp donderdag 16.00 - 17.00 uur

Ondersteuning zaalvoetbal Marokkaanse meiden 14 - 17 jaar

Gymzaal Rijnstraat Donderdag 16.30 - 17.30 uur

Zaalvoetbal Nederlandse meiden 12-15 jr.

Gymzaal Aquamarijn Donderdag 18.45 - 20.00 uur

Zaalvoetbal Nederlandse jongens 14 - 17 jaar.

Gymzaal Aquamarijn Donderdag 20.00 - 21.30 uur

ACTIVITEITEN DECEMBER 2010

ACTIVITEITEN JANUARI 2011



Wethouder Bart Eigeman:

‘Eerst contact, dan afspraken’
In september brachten burgemeester, wethouder, politie, Divers en straatcoaches een bezoek aan de 

Rivierenbuurt. Er zijn gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers. Er zijn nu duidelijke afspraken 

voor een veiliger buurt.

Bart Eigeman houdt zich als wethouder bezig 
met schone en veilige wijken. ‘Daarbij gaat 
het niet alleen om maatregelen, maar vooral 
om contact met de bewoners.  Als bewoners 
ervaren dat wij achter en náást hen staan, dan 
is er vertrouwen. Pas dan kun je samen 
afspraken maken.’ 

Afspraken
De belangrijkste gemaakte afspraken voor 
de Rivierenbuurt zijn ‘doen wat je zegt’ en 
‘rust brengen door een eind te maken aan 

de overlast’. Politie, gemeente, Divers, 
ondernemers en bewoners werken daaraan. 
De politie heeft een lik-op-stuk-beleid voor 
jongeren die nog overlast geven. Divers 
organiseert activiteiten voor jongeren. 
Ondernemers en bewoners spreken 
jongeren aan, houden direct contact met de 
wijkagent en proberen goede relaties op te 
bouwen in de buurt. Bart Eigeman: 
‘Complimenten voor de actieve 
ondernemers en bewoners, onder andere 
van het buurtcomité Lingeplein.’

Buurtbewoner  Piet Verheugt:

‘Rivierenbuurt is 
nu lekker rustig’
Piet Verheugt uit de Lingestraat 
doet als bewoner mee aan de 
gesprekken over een veilige 
Rivierenbuurt: ‘Ik heb voor de 
eerste keer het gevoel dat we 
worden gesteund.’

Piet Verheugt is lid van het actieve 
buurtcomité Lingeplein. Piet is 
daarin de man bij wie buurt-
bewoners regelmatig aankloppen 
met klachten en vragen. 

Meer duidelijkheid
‘De buurt heeft een hekel aan de 
groep jongeren die op het plein 
staat,’ weet Piet. ‘Toen van de 
zomer de Rivièrabar werd gesloten, 
wisten de bewoners niet dat er ook 
jongeren opgepakt waren. Zo leek 
het voor hen alsof alleen de ene 
partij werd gestraft.’ Sinds de 
gesprekken met gemeente, politie 
en Divers is er meer duidelijkheid. 
Piet: ‘We hebben samen punten 
opgeschreven wat we gaan doen, 
en hoe we dat gaan doen. Ik heb nu 
een beter contact met de wijkagent. 
Divers is actief met de jeugd bezig.’

Bellen
Bewoners moeten volgens Piet veel 
vaker de politie bellen. ‘Als er veel 
meldingen komen besteedt de 
politie er ook veel aandacht aan. Bij 
overlast moeten mensen dus niet 
denken: laat maar zitten, ze komen 
toch niet.’ Piet kan niet zeggen of 
de politie nu vaker komt dan 
voorheen. ‘Dat is nog niet nodig 
geweest, want het is nu lekker 
rustig in de buurt. Ik hoop dat het 
zo blijft. Dit is lekker wonen!’

Wie vragen heeft over wonen, zorg, welzijn of inkomensonder steuning kan in Oost terecht bij 
Wmo-consulent Rineke de Vrij. Zij houdt spreek uur in wijkwinkel De Kiek aan de Dageraads-
weg 39, elke derde woensdagochtend van de maand van 9.00 tot 11.00 uur.

Iedereen moet kunnen meedoen en erbij horen!
Iedereen moet kunnen meedoen. Sommige 
mensen lukt dat niet helemaal op eigen kracht. 
Zij hebben er hulp bij nodig. Familie, vrienden 
of buurtgenoten staan voor hen klaar. 
Welzijnsinstellingen, buurthuizen, ouderen-
adviseurs en maatschappelijk werk dragen ook 
hun steentje bij. Als dit niet voldoende is, geeft 
de gemeente ondersteuning.

Luisteren en informeren
‘Ik vind het belangrijk dat mensen op de 
hoogte zijn van wat er mogelijk is,’ vertelt 
Rineke. ‘Zowel op het gebied van inkomen en 
bijzondere bijstand als bij Wmo-voorzieningen 
zoals woningaanpassingen en hulp bij de 
huishouding. Ik merk regelmatig dat mensen 
zeggen: ‘Had ik dat maar geweten’. Als je met 
je vraag bij mij komt, vraag ik altijd door naar 
je persoonlijke situatie. Je komt bijvoorbeeld 
langs voor een Wmo-voorziening. Dan bekijk 
ik of je misschien ook recht hebt op 

Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te 
vinden over uw wijk. Hebt u vragen, neem dan contact op met 
wijk manager Paul Hilgers, telefoon nummer (073) 615 91 19 of mail 
naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.

Oproep
Toch zijn er volgens Eigeman nog punten 
van zorg. ‘Ik doe een oproep aan àlle 
bewoners en ondernemers om mee te doen. 
Want we zijn nog niet klaar. Het drugs 
dealen in de brandgangen moet ook 
afgelopen zijn. BrabantWonen werkt aan 
een oplossing, maar ook de particuliere 
huiseigenaren zullen iets moeten doen. 
Veiligheid is van en voor de buurt bewoners, 
en daar werkt de gemeente aan mee. We 
zoeken nog bewoners die als straatcontact-

personen onze ‘oren 
en ogen in de buurt’ 
willen zijn. Of die als 
vrijwilliger activi-
teiten met de jeugd 
willen doen.’ 

Kerstboom
Bart Eigeman vindt 
het belangrijk oog 
te hebben voor wat 
fout gaat en 
daaraan te werken, 
maar ook te laten 
zien wat er goed 
gaat. ‘Ik ben blij om 
van bewoners te 
horen dat het nu 
beter gaat. Ik hoop 
dat er een mooie 
kerstboom op het 
Rivierenplein komt, 
zodat iedereen ziet 
dat het een plein is 
waar je gezellig 
boodschappen kunt 
doen.’ 

V.l.n.r. buurtbewoner Piet Verheugt, wethouder Bart Eigeman en winkeliers Jan van Zon en Frans Mandemakers.

Wmo-consulent Rineke de Vrij.

Deze nieuwspagina is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

   

bijzondere bijstand. Mensen vertellen me 
soms ook dat ze zich eenzaam voelen of iets 
willen ondernemen. Dan verwijs ik ze door 
naar de juiste plek. Dat is het fi jne van mijn 
baan, je krijgt de ruimte om te luisteren en te 
ondersteunen.’

Vragen?
Hebt u ook vragen? Wmo-consulent Rineke de 
Vrij helpt u graag op weg. Of het nu gaat over 
schuldhulpverlening, kosten als iemand 
chronisch ziek is, de keuze van een basisschool 
voor uw kind of vragen over bijzondere 
vergoedingen bij een laag inkomen. Bel 
tijdens kantooruren (073) 615 93 33 of stuur 
een email naar wmo@s-hertogenbosch.nl. Wilt 
u een afspraak maken? Via internet kunt u 
zelf een tijdstip kiezen in de digitale agenda. 
Ga naar www.s-hertogenbosch.nl/wmo voor 
adressen en openingstijden. 
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