Supervrijwilliger bij De Satelliet

Carla van der Graaff

’Jos Jilesenplein’ prijkt
er op het straatnaambord bij de natuurlijke
speelpek waarmee deze
supervrijwilliger in het
zonnetje werd gezet.
Jos Jilesen telt 77 jaar en is al 16
jaar vrijwilliger bij basisschool De
Satelliet. Jos is geboren in Boxtel
en heeft 30 jaar in Oss gewoond.
Voor zijn werk is hij jaren geleden
overgeplaatst naar Leeuwarden. Hij
woonde daar met zijn vrouw en 4
kinderen. Een paar jaar later verloor hij zijn echtgenote. Hij voelde
zich erg alleen in ‘een vreemd land’,
zoals hij het zelf verwoordt. Hij
kreeg hulp van een vrouw waarmee
hij later trouwde. Zij hebben samen
nog een zoon gekregen en zijn naar
Dordrecht verhuisd. Zo kwam zijn

jongste zoon, die nu alweer 20 jaar
is, terecht op de Satelliet.

Jos Jilesen
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Na de renovatie van de
flats aan de Kapteynweg zijn er nieuwe ingangen gerealiseerd.

Foto: Aat Rietdijk

Nieuwe
activiteiten in CCS
In het Cultureel Centrum zijn er verschillende lessen op het gebied
van dans te volgen.
GIANT SALSA
Jay Mangroe geeft dansles in verschillende stijlen. Zo zijn er Merengue, Salsa, Bachata, Cha Cha
Cha, Casino de Rueda, Bachata en
Kuduru (Afrikaanse dans) lessen te
volgen. Het cursusbedrag bedraagt
65 euro per persoon voor 10 lessen
van 1,5 uur. Cursisten hebben gratis
toegang tot de party’s van Giant
Salsa, die aansluitend 1 á 2 keer per
maand gegeven worden. Voor een
gratis proefles en info: telefoon
06 41 87 94 83 of mail naar
giantsalsa@gmail.com
De lessen starten begin september
in het CCS, Dalmeyerplein 10.
DANSWERK PATRICIA
Komend seizoen geeft Patricia van

Jos ging in de ouderraad van de

zo groeide hij, inmiddels met pensioen,
vanzelf de school in als
vrijwilliger. Jos is elke
dag zeker één dagdeel
aanwezig. Hij doet veel
voor de school, maakt van alles
en repareert wat kapot is. Zelfs
in het weekend zorgt hij voor de
konijnen, een karweitje dat doordeweeks door de kinderen zelf
wordt gedaan.
Winkeltje spelen

Renovatie flats
Kapteynweg
De flats aan de Kapteynweg hebben onlangs een flinke reorganisatie ondergaan. Na deze grote
veranderingen is begonnen met
het schilderwerk van de galerijen.
Tot slot werden de hoofdingangen van de flats aangepakt. Door
middel van een aanbouw is de
veiligheid van de bewoners meer
gegarandeerd en de uitstraling van
de flats verbeterd. Ook aan de De
Sitterstraat zal met deze renovatie
begonnen worden.

Supervrijwilliger

school. Daarvan werd hij zelfs
erelid. Toen zijn zoon van school
ging, stopte zijn taak in de ouderraad vanzelf ook. Maar Jos kwam
nog wel regelmatig langs en deed
dan klusjes. Hij hing weleens een
plankje op of maakte een bankje
voor een leerkracht. Toen ging het
balletje rollen en wilden de andere
leerkrachten ook wel zo’n bankje.
Er kwam een nieuwe directeur en
die zei, als er iets gedaan moest
worden: “Vraag maar aan Jos.”
Van het één kwam het ander en

Het laatste project van Jos is een
echte winkel. Er is een kassa met
echt geld en creditcards. Er is
een lopende band en Jos heeft
een tijd flink gespaard, van pakken pannenkoekenmix tot flacons
afwasmiddel, de winkel staat vol.
Spelenderwijs voeren de kinderen
rekenopdrachten uit in de winkel.
De lagere klassen werken met hele
euro’s en de hogere klassen ook
met gebroken getallen. Zo worden
de kinderen ondersteund bij hun
rekentaken.
Trots

Jos heeft in zijn leven veel gedaan
aan vrijwilligerswerk, maar niet
eerder is hij zo verrast als nu, met
de naar hem genoemde speelplek. Hij vindt het erg leuk dat de
school dit voor hem heeft gedaan.
Hij wist er niets vanaf, het was een

echte verassing. Op 11 juni stond
hij om half 11 in de school en
kwam een jongetje hem vragen of
hij naar buiten wilde komen. Daar
stonden de leerlingen en leerkrachten te wachten en werd het
bord met de naam van het plein
onthuld. Hiermee wilde de school
Jos nog eens extra bedanken voor
wat hij allemaal voor hen doet. Jos
geeft aan dat hij door blijft gaan
zolang zijn gezondheid het toelaat.
Voorlopig blijft hij als supervrijwilliger zijn karweitjes doen bij basisschool De Satelliet.
5 sterren

De Satelliet is een school met
een uniek onderwijsconcept, een
zogenaamde 5-sterrenschool. De
ontwikkeling van elk kind staat
centraal, de kinderen volgen een
eigen ontwikkelingslijn. Het ontwikkelingstempo en de behoefte
aan ondersteuning bij het leren
worden afgestemd op het kind.
Er wordt minder gewerkt vanuit
een vaste klas, maar meer met
leergroepen, waarin kinderen van
verschillende leeftijden kunnen
zitten.
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der Pieterman iedere vrijdagmiddag
en zaterdagmorgen kinderdans.
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen in
diverse leeftijdsgroepen
kinderdans,
klassiek ballet
en moderne
dans volgen.
Onder het
motto Kwaliteit en Passie
geeft Patricia,
zelf gediplomeerd dansdocente en ex
danseres van
het Scapino
Ballet, deze
lessen.
Feeëndans
NIEUW is Dansmix voor tieners en volwassenen. Locatie: Cultureel Centrum Sterrenburg. Info 06 20 25 68
57 of e-mail danswerk.patricia@gmail.com.
Voor workshops op basisscholen www.danswerkpatricia.nl

.DSVDORQ
6DQGUD
)PQPUSL]LYPUN]HUKLaLIVU

25077,5
Á
5PQLUZ[LPU
A2+VYKYLJO[

JVU[HJ['RHWZHSVUZHUKYHUS
>LYR[LURLSVWHMZWYHHR

^^^RHWZHSVUZHUKYHUS

Website voor
Sterrenburg
Gericht nieuws over
Sterrenburg kunt u
vinden op
www.sterrenburgstart.nl
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