
KOFFIE IN DE KEET

Voor een buurt die durft te dromen

 Als u vragen heeft over deze folder, 

of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met:

Mark Hamers, wijkbeheerder van BrabantWonen

E m.hamers@brabantwonen.nl

T (073) 681 45 00 

Spreekuur in de wijkwinkel ‘De Ster’, dagelijks van 10.30 uur tot 11.30 uur.

CONTACT



Binnenkort gebeurt er iets bijzonders in uw

wijk. Een kans om mee te denken en te praten over

uw buurt. Ergert u zich aan rotzooi op straat? Of hoopt u 

al jaren op extra parkeerplaatsen? Grijp dan nu uw kans en kom

naar de Keet! Deze bijzondere wagen staat in juni samen met de vergader-

bakfiets van Divers op verschillende plaatsen in de Gestelse Buurt. Koffie en

lekkers staan voor u klaar.

‘Keten in de Buurt’ is een initiatief van BrabantWonen, BrabantZorg en Divers. 

Het is deel van een project waarbij we – samen met u – bouwen aan een nog mooiere buurt. 

Aan een buurt waar het fijn wonen is, op een manier zoals u dat wilt. Kom naar de Keet en 

vertel uw verhaal. Als geen ander weet ú wat de Gestelse Buurt kan gebruiken?

Stelt u zich eens voor: uw wijk over een jaar of vijf. Zou het niet geweldig zijn als u dan

door de straten loopt en ziet dat het is geworden zoals u altijd al wilde? 

Kom daarom in juni naar de Keet. 
U bent van harte uitgenodigd!

Vanaf 2 juni staat de Keet in de Gestelse Buurt, steeds in een andere straat. Het is een

soort mobiel buurtcafé – met terras en hapjes en drankjes, want we maken er natuurlijk wel iets

gezelligs van. De vergader-bakfiets van Divers is ook van de partij. Komt u ook even buurten? 

Vertel uw verhaal
Als u langskomt in de Keet, horen we graag wat u vindt van de wijk. Wat is er fijn en wat kan 

er beter? Zijn er zaken waar u zich aan ergert? Wat vindt u belangrijk en is er iets wat u mist?

Om er straks goed mee aan de slag te kunnen gaan, schrijven we uw verhaal op (zonder uw

naam als u dat wilt). Dit duurt ongeveer tien minuten. Op pagina 4 en 5 van dit boekje ziet u

wanneer de Keet waar staat.

Boekje
Van alle ideeën en wensen die we van u horen, maken we een boekje. Na de zomer kunt u dit

lezen.

Aangenaam leven
‘Keten in de Buurt’ is een project waarbij we werken aan de leefbaarheid van de Gestelse

Buurt. Met dezelfde bedoeling wordt ook gewerkt aan: 

vernieuwing van schuttingen

klussenproject

buurtbemiddeling

nordic walking groepen

oprichting Computerhuis

bouw Brede Bossche School

OKO-bijeenkomsten

koppelproject met Divers en politie

BESTE BEWONERS VAN DE GESTELSE BUURT

KOM GEZELLIG LANGS



Nr.* Dag Datum Locatie Tijdstip**

1 dinsdag 2 juni Potgieterhof 16.00-19.00 uur

2 woensdag 3 juni Van Lennephof 15.00-19.00 uur

3 donderdag 4 juni Alberdingk Thijmstraat 16.00-19.00 uur

4 maandag 8 juni Bilderdijkstraat 16.00-19.00 uur

(ter hoogte van portiekflats)

5 dinsdag 9 juni Frederik van Eedenstraat 16.00-19.00 uur

6 woensdag 10 juni Hugo Verriesthof 15.00-19.00 uur

7 maandag 22 juni Albert Verweystraat 16.00-19.00 uur

8 dinsdag 23 juni Frans van Erenstraat 16.00-19.00 uur

(ter hoogte van portiekflats)

9 woensdag 24 juni Guido Gezellelaan 15.00-19.00 uur

(ter hoogte van Océ)

* Verwijst naar het nummer op de plattegrond

** We staan alle dagen van 16.00 - 19.00 uur met de Keet bij u in de straat. Alleen op de 

woensdagen starten al om 15.00 uur, omdat er dan leuke activiteiten zijn voor de kinderen.
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SCHEMA KEET IN DE BUURT



Met alle verhalen uit de Keet op zak, kunnen we plannen maken om de wijk te 

verbeteren. Dat doen we samen met u en met organisaties die actief zijn in de buurt. 

In het najaar organiseren we daarvoor een aantal speciale bijeenkomsten. Doet u dan ook

weer mee? U kunt zich als team opgeven, samen met mensen uit uw straat bijvoorbeeld, 

of met de voetbalclub, of gewoon met vrienden. 

Creatieve Piramide
Tijdens de bijeenkomsten wordt er per team nagedacht over zaken die in de wijk spelen, en

worden er mooie oplossingen bedacht. Alles mag. Laat uw fantasie vooral de vrije loop! 

Aan het einde van de avond worden alle ideeën gepresenteerd en wordt er gestemd. Tijdens

een volgende bijeenkomst voor alleen de teamleiders worden de beste plannen verder uitge-

werkt. Deze bijeenkomsten samen noemen we ‘de Creatieve Piramide’.

Idealen worden werkelijkheid
Aan het einde van de rit blijven de beste, leukste, mooiste plannen over. Er is veel mogelijk,

maar sommige plannen zullen technisch of financieel niet haalbaar zijn. Dat zullen we snel

laten weten. Met de andere plannen gaan we echt aan de slag. U zult zien: idealen worden 

werkelijkheid. Het wordt heel prettig leven in de Gestelse Buurt.

Het Digitale Buurthuis
Tijdens het hele proces houden we u natuurlijk op de hoogte. Dat doen we o.a. via een speciale

website voor de Gestelse Buurt. Uw verhalen uit de Keet, de plannen van de Creatieve Piramide,

de organisaties en de ontwikkelingen, álles zal te lezen zijn bij het Digitale Buurthuis.  

Zie ook  www.digitalebuurthuis.nl

Muziek
Het project ‘Keten in de Buurt’ vraagt veel inzet en energie, maar het is het zeker waard.

Want er zit muziek in de Gestelde Buurt! Om dat goed duidelijk te maken wordt er een echt

buurtorkest gevormd. Iedereen mag meedoen. Later volgt hierover meer informatie.

BrabantWonen
BrabantWonen verhuurt ruim 14.000 woningen in alle soorten en maten in ’s-Hertogenbosch

en Oss. Daarnaast werkt de woningcorporatie - samen met andere partijen - aan de leefbaarheid

van buurten en aan voorzieningen voor zorg en welzijn. 

Zie ook  www.brabantwonen.nl

BrabantZorg
BrabantZorg biedt zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden. De organisatie wil het

leven van cliënten comfortabel en gemakkelijker maken en doet dat vanuit 24 locaties in de

regio Oss-Uden-Veghel. ‘Aandacht’, ‘keuzemogelijkheden’ en ‘gemak’ zijn de sleutelwoorden. 

Zie ook  www.brabantzorg.eu

Divers
Divers is een organisatie voor sociaal-cultureel werk en is actief in ’s-Hertogenbosch en omge-

ving. Divers zet zich in voor verbetering van sfeer, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dit ge-

beurt samen met bewoners, gemeente, woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk. 

Zie ook  www.divers.nl

CCC 
Het City Change Center is een netwerkorganisatie in ’s-Hertogenbosch. Het is erop 

gericht om personen, instellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven en overheidsin-

stellingen te laten samenwerken aan een betere stad. Uitgangspunt is dat je met

een gezamenlijke aanpak veel kunt bereiken.

Zie ook  www.citychangecenter.nl

BEDENK UW IDEALE WIJK

WIE DOEN ER MEE?


