
WIJKKRANT
KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

juni 2017 - 15e jaargang nummer 2 (oplage 6.100)Van de redacti e
De redacti e wenst eenieder alvast een hele fi jne zomer met veel mooi weer en leuke acti viteiten en natuurlijk ook weer veel leesplezier 
met deze wijkkrant. Met in deze editi e wederom de puzzel, we zien uit naar vele goede inzenders!!

"West Presenteert....." de wijktafel van donderdag 15 juni a.s. !!

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 2/3 september 2017.            Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 4 augustus 2017
aanleveren (zie ook colofon achterzijde).   Gelieve uw kopij alti jd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Op donderdag 15 juni is er weer een bijeenkomst van "West Presenteert....." in SCC De Helft heuvel 
(zaal 2), aanvang 20.00 uur. Er is ook weer veel ruimte om gezellig met elkaar te babbelen.

Mirjam Baerveldt komt vertellen over het ontwerp voor de wijkspeelplaats Helft heuvel.
Het gaat om de schans (o.l.v. Erfgoed) en een speelvoorziening die daaraan gekoppeld wordt.

We kijken terug op wijkfeest De Wereldreis (Gerard heeft  ongetwijfeld weer een fraai fi lmverslag gemaakt).
De resultaten van de bewonersavond over het zwembad in West worden teruggekoppeld,

Welke suggesti es werden opgehaald? Wat is de stand van zaken?
Is de wijkbus Engelen ook iets voor de bewoners van Kruis- en Schutskamp?

 Natuurlijk bieden we u ook gaarne het podium als u zelf iets te melden of te vragen heeft .
De koffi  e en thee staan voor u klaar vanaf 19:45 uur 

De Wereldreis op 20 mei.....een groot succes.....
Mochten	we	vorig	jaar	een	kleine	1500	bezoekers	verwelkomen,	ti	jdens	de	editi	e	2017	van		
De	Wereldreis	waren	dit	er	meer.	Mede	te	danken	aan	het	fraaie	weer	die	middag	(hoewel	
we	's-ochtends	ti	jdens	het	opbouwen	nog	wat	regendruppels	te	verwerken	kregen).
De	vele	kramen	met	eten,	kleding,	informati	e	etc.	etc.	trokken	veel	bezoekers.	De	optre-
dens	op	het	grote	podium	werden	door	de	aanwezigen	zeer	gewaardeerd	en	ook	de	kin-
der-	en	 jongerenacti	viteiten	trokken	veel	belangstelling.	Wat	te	denken	van	de	bungee-
trampoline?	De	hele	middag	lange	wachtrijen,	een	geheid	succesnummer	!!

Elders	 in	 deze	 editi	e	 vindt	
u	 een	 uitgebreide	 foto-im-
pressie	 van	 De	 Wereldreis	
2017.
Beelden	spreken	immers	zo	veel	meer	dan	woorden!!

We	denken	na	dit	fraaie	succes	natuurlijk	al	weer	na	over	
De	Wereldreis	2018.	In	de	volgende	wijkkrant	proberen	we	
vast	de	datum	bekend	te	maken	zodat	iedereen	deze	vast	in	
de	agenda	kan	zett	en	en	zich	kan	voorbereiden.		

Met	het	wijkfeest	willen	we	bewoners	aan	elkaar	verbinden,	ontmoeti	ng	tot	stand	brengen	en	vrijwillige	inzet	in	de	wijken	
vergroten.	Het	is	een	groot	feest	waarbij	alle	hulp	welkom	is.	Zowel	in	de	voorbereiding	als	op	de	dag	zelf.

Heeft		u	suggesti	es	voor	de	volgende	editi	e	of	wilt	u	op	enige	manier	betrokken	zijn	bij	de	organisati	e?
Wij	horen	graag	van	u.	Neem	dan	contact	op	met	Brahim	Sett	out	(Welzijn	Divers),		b.sett	out@divers.nl					06-50648060

Als	u	op	de	hoogte	wilt	blijven	van	de	Wereldreis	of	andere	acti	viteiten	in	West,
ga	dan	naar	www.facebook.com/westpresenteert

Ook	kunt	u	met	al	uw	vragen	terecht	bij	westpresenteert@gmail.com
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BUURTPREVENTIE.....DAT DOEN WE SAMEN.....
U ziet ons regelmatig door de buurt lopen, de teams van buurtbewoners die toe-
zien op een schone en veilige wijk. Het lijkt misschien wel erg spannend, maar 
dat valt wel mee. Zoals de wijkagenten en de gemeenteambtenaren altijd weer 
zeggen: “Jullie van buurtpreventie signaleren en wij ondernemen actie”.
Voor deze enthousiaste club zoeken we nog mensen die één of meerdere keren 
per maand mee willen doen.
Tegenprestatie: in de pauze iets te drinken, aardige reacties van je mede-wijkbe-
woners en een goede nachtrust na een avondje wandelen of fietsen ;-)
Met vriendelijke groet......Buurtpreventie Schutskamp Kruiskamp

Aanmelden of een keer meelopen?
Stuur een mail naar info@buurtpreventiewest.nl
We nemen dan contact met je op.  

Kijk uit met geluid.....
Nog steeds verbaas ik mij over de vanzelfsprekendheid waarmee sommige mensen muziekoverlast 
voor de buurt bagatelliseren. Men plaatst gerust de geluidsboxen in de tuin en soms komt er zelfs een 
DJ met een hoop apparatuur. Vaak begint het feestje dan nog rustig maar naarmate er meer gedronken 
wordt neemt het geluidsniveau  toe. Vooral zware bastonen dreunen door de buurt.

Als politieman ben ik vaak bij meldingen van dergelijke geluidsoverlast geweest. Politiemensen weten, 
net als veel anderen, wat het is als je in weekenden vroeg moet werken en probeert te slapen, terwijl  
er een luidruchtig feestje in de buurt is.

Gelukkig staan de meeste mensen er voor open als ze aangesproken worden op de overlast en beëin-
digen dan de overlast.

Het is heel attent om briefjes te verspreiden dat er een feest gegeven wordt. Maar dat is geen vrijbrief voor keiharde muziek. En zorg er 
dan ook voor dat je bereikbaar en aanspreekbaar bent als er toch klachten komen.
Feestjes met harde muziek horen niet in een achtertuin maar in een horecazaak plaats te vinden.
Een veel gehoord misverstand is dat je tot tien uur ’s avonds zo veel geluid mag maken als je zelf wilt. 
Wanneer anderen echt last hebben van (te) harde muziek, is er sprake van geluidsoverlast, ook als dat overdag is.
Bij een eerste melding wordt de veroorzaker van de geluidsoverlast meestal gewaarschuwd, tenzij er sprake is van extreme vormen van 
geluidsoverlast. Dan kan er proces-verbaal worden opgemaakt. Bij herhaling kan zelfs de geluidsapparatuur in beslag worden genomen, 
zelfs als die van de DJ is. 
Maar liever laten we het niet zo ver komen en doe ik een beroep op u. Houd rekening met elkaar: “kijk uit met geluid”

Frank Verboord, wijkagent Schutskamp       frank.verboord@politie.nl

Bent u al lid van het BIN (Buurt Informatie Netwerk)?  Als u de politieberichten van uw eigen buurt wilt ontvangen kunt u zich aanmelden 
via www.bindb.nl	 U hoeft daarbij alleen uw e-mailadres op te geven.
Hebt u zelf geen computer dan kunt u ook een familielid of kennis zich aan laten melden om u op de hoogte te houden van hetgeen in 
de wijk gebeurt.

Primeur op West.....
Het is al een tijdje geleden dat wij als kerken aan de Evertsenstraat te weten; de Nieuw Apostolische kerk,  de Pinkster Gemeente “de 
Toevlucht “ de Vrijgemaakte Gereformeerde kerk en sinds kort ook de St. Anna kerk samenkomen om overleg te plegen hoe wij als ker-
ken bij elkaar iets voor de wijk kunnen betekenen en mensen van de buurt bereiken met het geloof in Christus. 
Zo hebben wij in de afgelopen periode een team gevormd van leden uit deze kerken en hebben onszelf  de naam “ de MT “ (Missionaire 
team) gegeven, waarbij er geen specifieke voorzitter is gekozen. Wel is het zo dat wij iedere keer op een andere locatie (kerk) vergaderen, 
en dat de Gemeente waar er vergaderd wordt fungeert als voorzitter. 
Stap voor stap hebben wij dingen kunnen bereiken die vroeger misschien wel onmogelijk leken te zijn. In de eerste plaats is het natuurlijk 
het samenwerkingsverband tussen de kerken zelf wat zo bijzonder en uniek is hier in de regio west in den Bosch.
Het is een geweldige getuigenis naar buiten toe, waarbij mensen kunnen zien dat wij als kerken onderling niet verdeeld zijn, maar één 
en de Zelfde Jezus Christus dienen.
Eenheid in verscheidenheid. M.a.w. wij hebben allemaal een eigen identiteit maar zijn hetzelfde in geloof.
Al vanaf het eerste ogenblik klikte het met de samenwerking. Uit de ervaringen van de overleggingen en gesprekken die wij met elkaar 
voeren is gebleken dat eenieder zich meteen thuis voelt. Uit deze overleggingen zijn er een paar activiteiten voortgekomen zoals maal-
tijden met de buren in de wijk, en eens in de maand, op een woensdagmorgen een koffieochtend bij de Gereformeerde kerk, waarbij 
een ieder van harte welkom is.
Een andere geslaagde activiteit was zeker wel de gezamenlijke advent viering aan de Evertsenstraat, die gehouden werd bij de Apostoli-
sche kerk waarbij alle kerken hun inbreng hebben gehad.
Momenteel wordt er gekeken en bestudeerd hoe wij buiten onze eigen individuele kerstviering per Gemeente ook met elkaar gezamen-
lijk  Kerst kunnen vieren.  
En op deze manier willen wij als kerken bij elkaar naar buiten toe laten zien dat wij één zijn als het gaat om het dienen van Christus. 
Wij hopen u spoedig te ontmoeten en als het niet is in een van onze kerken dan wel op een van onze activiteiten om elkaar wat beter te 
leren kennen en wellicht om elkaar ook van dienst te kunnen zijn.

Dus	hopelijk	tot	gauw.....M.Asmari, de Toevlucht
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Geboren op Koningsdag.
zijn ouders noemden hem?

Alexander!!

DE  WERELDREIS 2017
foto's: Hans Kieft 
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All of Creati on the Duketown Ladies

Final Touch Eveliene Pas

Wijkfeest De Wereldreis bedankt
de vele vrijwilligers voor hun inzet + enthousiasme,

de vele bezoekers voor hun spontane reacti es,
de arti esten voor hun spe� erende optredens 

en natuurlijk de diverse sponsoren voor
hun (fi nanciële) bijdrage aan
De Wereldreis op 20 mei j.l.

Wij bedanken ook de diverse winkeliers uit de Kruis- en Schutskamp die 
mooie prijzen voor de loterij beschikbaar hebben gesteld:

Knuvers sport - Gall & Gall - Handyman - Cell City - Durlinger 
Winkeliersvereniging De Helft heuvel - Anny van Buul - Shoeby
Vers Inn - Stef Streurs, uw Schoenenreparateur - De Brasserie
Mooie Mode - Genti aan reformdrogisterij - Henri Chocolaterie
Shoeti me - Etos - Supervlaai - Re Brown - Eye Wish
Beaucoupe Kapsalon - Bakker Van Keulen -  Pour Vous Smits
Snoeperij De Zoete Inval - Bonita - Albert Heijn - Expert van Erp
Jumbo - Modehuis de Bruin - Slagerij Pessers - Bakker De Gier
Bossche Başak Döner
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Wijkbewoners in beeld.....Een nieuwe rubriek in de wijkkrant !!
Kent u iemand die ook een plek in deze rubriek verdient?

Bel naar Henny Ketelaar 06 135 07 482 of stuur haar een e-mail: henny@meeenander.nl

Wijkbewoners in beeld.....Angelique, Tonnie, Henk en Chris: Wijkcomité Gouverneursbuurt
We zitten bij Henk Burg aan de eettafel, samen met Angelique van den Broek, 
Chris van Veggel en Tonnie van Dinther. Alle vier wonen ze in de Gouverneurs-
buurt: 100 woningen van 45 jaar oud, ingeklemd tussen de Helftheuvel en de 
Vlijmenseweg. 
Op zichzelf
Vier jaar geleden kwam Angelique (49) er wonen: “Iedereen was nogal op zich-
zelf. Ik kwam uit de Gestelsebuurt, een heel sociale buurt. Daar werd elk jaar 
een buurtfeest gehouden.” Angelique dacht: ‘dat kan hier ook’. Ze klopte aan 
bij buurman Chris (69), die dat een goed idee vond: “In een paar jaar tijd zijn 
hier veel nieuwe bewoners komen wonen. Op een buurtfeest kun je contact met 
elkaar leggen.” Tonnie (68) en Henk (65) wilden wel meehelpen. 
De deuren langs
Henk: “Als eerste hebben de buurt in vieren gedeeld: ieder van ons is de deuren 
langsgegaan. We hebben alle buurtbewoners persoonlijk een uitnodiging gege-
ven.” Op 13 augustus 2016 was het zover: “Tot op het laatste moment wisten 
we niet hoeveel mensen zouden komen. Voor de zekerheid hadden we een grote 
en een kleine tent laten komen. Gelukkig maar, want de opkomst was hoog: 120 
buurtbewoners.” De formule was eenvoudig: statafels en enkele zitjes, ontvangst 
met koffie en wat lekkers, daarna voor ieder twee consumpties en wat hapjes. 
De oproep: praat met elkaar, leg contact! Het was zo gezellig dat het niet bij

v.l.nr.  Chris, Angelique, Henk en Tonnie                                          twee consumpties bleef… Uit privékoelkasten is extra drank aangesleept. 

De wensboom
Het viertal had samen met Divers op het feest ook een wensboom neergezet: een boom, waar buurtbewoners hun wensen voor de buurt 
in konden hangen. Hieruit kwamen twee wensen duidelijk naar voren: een oversteekplaats richting Helftheuvel en nieuwe bestrating 
aangepast aan de bewoners. Het comité is hiermee nu aan de slag en heeft nog een lange weg te gaan met de gemeente en wijkraad. 
Wat betreft de overige wensen, zegt Tonnie: “We zijn er niet om allerlei problemen op te lossen. Het gaat er ons dat mensen elkaar leren 
kennen. Willen mensen meer? Pak het samen op.” 
Op herhaling
Het buurtfeest was dus een succes. Henk: “Zo zie je maar: mensen willen wel iets, maar hebben initiatiefnemers nodig.” Ook komende 
augustus organiseert het wijkcomité weer een buurtfeest, ditmaal met muzikanten erbij. Angelique: “We hoeven het draaiboek er maar 
weer bij te pakken en huppa!”

Wijkbewoners in beeld.....Shermila de Looijer: hart voor kinderen en ouderen
Het wijkfeest ‘De Wereldreis’ is net weer achter de rug. Shermila De Looijer (46) was 
onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de kinderactiviteiten, zoals het 
schminken, ballon vouwen  en de zweefmolen. Ook heeft Shermila de kraampjes met eten 
geregeld: “Eten bindt mensen. Mijn streven was dat zoveel mogelijk culturen op het wijk-
feest een eetkraampje hebben. Via het eten maak je met gemakkelijk contact met mensen 
uit andere culturen.” Dat is goed gelukt: “We hebben er allemaal veel tijd en energie in 
gestopt, maar het was de moeite meer dan waard!”

Koken met kinderen…..
Oorspronkelijk komt Shermila uit Curacao. Ze is opgegroeid in Eindhoven. Sinds haar trou-
wen, nu twintig jaar geleden, woont ze met veel plezier in de Doornikstraat: “Ik houd van 
mijn buurt.” Dat laat ze duidelijk zien, want ze is heel actief, onder andere bij de Kids Kook 
Club en als contactpersoon voor de Belgische Buurt. 

Bij Kids Kook Club combineert ze haar ‘liefde voor kinderen en eten’: “Elke donderdag gaat 
een groepje van ongeveer 10 kinderen tussen de 8 en 12 jaar samen koken, bij de BBS in de 
keuken. Eerst verzinnen de kinderen samen een menu, vervolgens maken ze het en daarna 
eten ze het samen op. We dagen de kinderen uit om alles te proeven. De kinderen doen dat 
vier keer. Ter afsluiting komen de ouders mee eten en krijgen de kinderen een kookdiploma 
met receptenboek.” 

…..en	soep	voor	oudere	mensen
Behalve naar kinderen gaat Shermila’s hart uit naar de oudere mensen: “Ik ga af en toe bij 
hen op bezoek. Even kijken waar ik kan helpen. Het zit er gewoon in bij mij, zo zit ik in el-
kaar.” Dat heeft ook te maken met het geloof, een belangrijk factor in haar leven: “Ik denk 
dat als je de liefde voor God in je hart hebt, dan heb je ook oog en hart voor medemensen. 
Het valt je eerder op als mensen eenzaam of ziek zijn.” Dus zorgt ze dan voor lekkers te 
eten: “Even met soep langs.” 
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Cliëntenraad Park De Taling zoekt nieuwe leden.....
Woon- en zorgcentrum Park De Taling heeft  een wett elijk vereiste Cliëntenraad. De leden van deze raad vertegenwoor-
digen de bewoners in zeer veel uiteenlopende zaken. Dat kan gaan over maalti jden, schoonmaak, inrichti ng van het huis 
en een fl ink aantal andere zaken waar bewoners van Park De Taling dagelijks mee geconfronteerd worden. Maar ook zaken als kwaliteit 
van zorg, veiligheid en de gevolgen van de parti cipati ewet horen tot het aandachtsveld van de Cliëntenraad.
Op dit moment bestaat de raad uit 4 leden, voorzitt er, secretaris en 2 leden.
Allen woonachti g in de wijk Kruiskamp of omgeving en voelen zich betrokken bij het wel en wee van het woon- en zorgcentrum. 
Welke werkzaamheden kent de Cliëntenraad? 
Huidige voorzitt er en secretaris zijn het dagelijks bestuur en zodanig afgevaardigden naar de Centrale Cliëntenraad van de Van Neynsel-
groep waaronder woon- en zorgcentrum Park De Taling valt.
Eens per twee maanden is er een lokale raadsvergadering die twee uur duurt. Deze vergaderingen staan in het teken van elkaar informe-
ren over lokale- en centrale aangelegenheden.
Maandelijks vergadert het dagelijks bestuur met de teamcoach zorg en managers van Van Neynsel, afh ankelijk van de agendapunten. 
Op diverse momenten hebben we contact met de bewoners, we eten regelmati g mee of schuiven aan bij acti viteiten. Dit zijn momenten 
om te ontdekken wat er onder de bewoners speelt. Wanneer er behoeft e is, gaan we op huisbezoek voor meer persoonlijke gesprekken.
Werken in de Cliëntenraad is ontzett end leuk en boeiend werk. Er wordt veel werk verzet dat rechtstreeks met het welzijn van de bewo-
ners van het zorgcentrum te maken heeft . Het werk is veelzijdig, afwisselend en kan veel voldoening geven.
We willen graag in gesprek komen met nieuwe leden die de huidige raad een bredere basis geven zodat zaken beter verdeeld kunnen 
worden. Daarvoor zoeken we betrokken personen die zich een aantal jaren willen inzett en en in de toekomst het dagelijks bestuur kun-
nen overnemen.
Voor meer informati e of een oriënterend gesprek, neem gerust contact op met 
Annelies van Logten-Godschalk, voorzitt er Clientenraad op mobiel 06-53105334

Ga je mee vliegen ?
"Je krijgt niet elke dag een uitnodiging om mee te gaan vliegen.
Wij vlogen vanaf vliegveld Eindhoven. 

Daarbij mocht ik ook nog de richti ngen aangeven die ik van boven 
graag wilde zien. Een daarvan was het gedeelte van de "vernieuwde" 
Kruiskamp. 

Ik wilde mijn atelier wel eens van bovenaf bekijken. 

Na het breken en het opbouwen van de diverse fl ats, de aanleg van de 
nieuwe bestrati ng, het groen etc.

Ik kan niet anders zeggen dat het er allemaal "schoon" uitziet".

Rudolf	R.Gras

20170529 WKS 2017 02.indd   9 28-5-2017   10:32:25



Wijkbus Engelen ook voor inwoners van Kruiskamp en Schutskamp.....
In oktober vorig jaar is de wijkbus Engelen-Bokhoven gaan rijden op de 
uren dat lijn 65 (nu lijn 5) niet meer rijdt. Dat wil zeggen vanaf half 10 in 
de morgen tot half 4 in de middag. Men heeft ze al vaak zien rijden over de 
Kruiskampsingel, de Kooikersweg, de Helftheuvel en dan via Boschmeer-
singel en Oude Vlijmenseweg naar de Vlijmenseweg, ziekenhuis en station. 
Deze route was vanaf het begin een grote wens van Wijkraad West en de 
Bestuursraad Engelen/Bokhoven. Immer het is toch van de te gekke dat als 
u met het OV naar het JBZ wilt u eerst met de bus naar het station moet om 
vervolgens over te stappen op een andere bus die naar het JBZ rijdt.
Welnu de Wijkbus rijdt er momenteel naar toe. Op dit moment alleen nog 
toegankelijk voor leden van de Wijkbusvereniging Engelen-Bokhoven (de 
Wijkbus) voor een gereduceerde prijs en voor niet leden kost een ritje 3 
euro.

Onderzoekje
De Wijkbus vindt dat ook mensen van de Kruiskamp en Schutskamp enz. mee zouden moeten kunnen met de wijkbus naar het JBZ en dan 
natuurlijk niet tegen de normale ritprijs. Wij willen graag van de mensen uit West weten of: 
 a. Behoefte bestaat voor deze mogelijkheid; 
 b. U deze mogelijkheid ondersteunt;
 c. Wat dan de prijs zou moeten zijn voor zo’n rit;
 d. Wat dan de route zou kunnen zijn.
U kunt uw mening doorgeven via wijkraadwest@gmail.com of u kunt uw geschreven mening in een aan de wijkraad West geadresseerde 
envelop afgeven op het Wijkplein.
Op donderdag 15 juni a.s. komen we dit onderwerp verder toelichten bij de wijktafel in het Sociaal Cultureel Centrum.
Martin Berens / Berry Pigmans

OV Reizigerspanel Brabant. Meld je aan !!
Het	Brabantse	openbaar	vervoer	verbeteren	door	jouw	mening	te	
geven?	En	tegelijkertijd	sparen	voor	cadeaubonnen	of	het	goede	
doel?	Dat	kan	met	het	OV	Reizigerspanel	Brabant	van	Reizigers-
overleg	Brabant.	Deze	 organisatie	 behartigt	 jouw	belangen	 als	
reiziger	in	het	openbaar	vervoer.
Zelf jouw openbaar vervoer verbeteren…
Door een paar keer per jaar je mening via het OV Reizigerspanel 
Brabant te geven, kan Reizigersoverleg Brabant het openbaar ver-
voer nog beter op jouw wensen afstemmen. De online vragen gaan 
over uiteenlopende onderwerpen, maar hebben altijd betrekking 
op het openbaar vervoer in Noord-Brabant.
… én sparen voor cadeaubonnen of het goede doel!
Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat je tijd kostbaar is. Daarom ontvang je voor elke volledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in te 
wisselen voor cadeaubonnen van diverse (web)winkels. Je kan er ook voor kiezen een goed doel te steunen.
Meer informatie en/of aanmelden?
Ga snel naar www.OV-panelbrabant.nl    Daar vind je meer informatie en kan je je ook inschrijven. Middels de Facebook-pagina en/of de 
nieuwsbrief van Reizigersoverleg Brabant blijf je op de hoogte van de uitkomsten van het panel.

Duketown Ladies zoeken meer Ladies!
Barbershopkoor Duketown Ladies uit Den Bosch is een
enthousiast koor met 25 leden. Wij zoeken versterking!

Met name meer hoge en lage stemmen doen ons koor nog 
mooier klinken…  Wij hebben ambitie maar hechten óók 
aan sfeer en de onderlinge sociale band. Spreekt je dit aan? 
Kom vrijblijvend op de repetitieavond kijken en luisteren op 
maandagavond van 20:00 tot 22:15 uur in School De Rietlan-
den, Bilderdijkstraat 2, 5216 TA ’s-Hertogenbosch, 
Wij zingen 4-stemmig, acapella en bij optredens: zonder 
bladmuziek.

Info: www.duketownladies.nl, of zoek ons op op Facebook 
en/of Twitter.
Contact: secretariaat@duketownladies.nl   of   06-22031428 (Marti Hegt)   of   06-23717874 (Tryntsje van Vessem). 
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Zomerschool 55+ verrast vaders.....
De Zomerschool die start op maandag 17 juli heeft dit jaar extra aandacht voor alle vaders van 55 jaar en ouder. Er is veel te doen 
voor mannen dit jaar, denk b.v. aan een fijne Boswandeling, Koken voor Mannen, Geocachen, excursies naar Kamp Vught, Paleis van 
Justitie, de Brandweer of de Moskee. Natuurlijk zijn er ook diverse workshops die uitbreiding van computerkennis tot doel hebben. Op 
zaterdag 13 mei is de inschrijving gestart voor de Zomerschool en als u aangeeft op het digitale inschrijfformulier dat u de activiteiten 
cadeau geeft aan vader of opa, ontvangt u van ons de rekening en vóór 18 juni een passende cadeauverpakking. 

Houd de website www.sasdenbosch.nl onder het 
kopje Zomerschool in de gaten en ga dit jaar voor 
een origineel “Vaderdagcadeau”.

Als 55-plusser kunt u ook zichzelf inschrijven voor 
één of meerdere workshops. Zoals iedere zomer ge-
ven de activiteiten een beeld van wat er de rest van 
het jaar voor actieve senioren wordt aangeboden via 
de SAS. Zo kunt u een middagje Salsa of Merengue 
dansen om te kijken of dit iets voor u is. Kennisma-
ken met boekbinden, de fijne kneepjes van  tekenen 
leren, muzikaal schilderen en aan de slag met klei zijn 
enkele van de creatieve activiteiten die worden aan-
geboden.
Daarnaast biedt de Zomerschool in de rustige zomer-
weken de mogelijkheid om anderen te ontmoeten 
tijdens de gezellige workshops of excursies die het 
vakantiegevoel zeker versterken. Beklimmen van de toren van de St. Jan, bezoek aan de spuisluis Crevecoeur, het nieuwe bordspel DOG 
leren spelen en Yoga in het park zijn enkele hoogtepunten deze zomer.
Op dinsdag 1 augustus is er een mooie bustocht naar de Ooijpolder, waar met een Zonnetrein een prachtige rit door het landschap ge-
maakt wordt om daarna met elkaar te dineren.
Voor de minder mobiele 55 plussers is er ook extra aandacht: in de Roos kan zittend op een makkelijke stoel een virtuele stadswandeling 
op rijm gevolgd worden.
Om iedereen kans te bieden deel te nemen is de basisprijs € 5,- voor een dagdeel, inclusief koffie of thee.
Nieuwsgierig? Vanaf 13 mei kon digitaal worden ingeschreven via de website van de SAS. Hier is ook het uitgebreide programma te lezen. 
Programmaboekjes vindt u ook in de bibliotheken, de sociaal culturele centra en de wijkpleinen. 

Vrijdag	16	juni	sluit	de	inschrijving	voor	het	programma.
Vanaf	20	juni	kan	men	zich	nog	digitaal	aanmelden	via	het	last	minute	formulier	op	de	website
en	vanaf	17	juli	dagelijks	aan	de	balie	in	de	Roos.	

Afscheid manager BBS......
Met ingang van 1 juli gaat René Dullaart afscheid nemen als manager van BBS De Kruiskamp. 
Al sinds 1974 is hij werkzaam in Den Bosch West. Aanvankelijk als leerkracht op basisschool Boschveld 
maar later op Basisschool Paus Joannes. Hier werkte hij ook als intern begeleider/adjunct directeur en 
later als directeur. Vanaf 2005 werd het werken op school gecombineerd met de functie van coördinator 
van de  brede school. Vanaf 2013, toen de BBS een eigen gebouw kreeg, werd hij manager van beide 
locaties van de BBS in de wijk. 

of toch ook weer niet ??
Het afscheid van de BBS is nog geen afscheid van de wijk. Als relatief nieuwe wijkbewoners blijft hij 
betrokken bij activiteiten van West Presenteert, het wijktheater oftewel buurtpodium zoals dat nu 
genoemd wordt, Westival De Wereldreis, de werkgroep van het zwembad, het nieuwste project de 
Wijkambassadeurs en Lees Voor Lees Mee. 
En omdat stilzitten voor hem moeilijk is zal er vast nog wel iets bijkomen.

Op 21 juni wordt zijn afscheid gevierd met een theatervoorstelling in de BBS.
Wie de nieuwe manager zal worden is op dit moment nog niet bekend.        FOTO: ROY LAZET

DERDE THEATERDINER OP DE BBS.....
Op 26 juni wordt in samenwerking met Resto van Harte weer een theaterdiner georganiseerd. Vooraf en tijdens het diner treden arties-
ten op. Via www.Facebook.com/bbsdekruiskamp zal t.z.t het programma bekend gemaakt worden.
Iedere tweede en vierde maandag van de maand wordt in de BBS een wijkdiner gehouden. Voor slechts € 7,00 en in bepaalde gevallen 
slechts € 4,00 kunt u genieten van een heerlijk driegangendiner. Aanmelden	kan	vIa	de	site	van	Resto	van	Harte

GEZELLIG NIEUWKOMERSDINER.....
Op 12 april werd het eerste diner gehouden waarbij gezinnen van nieuwkomers samen met een gezin uit de eigen straat elkaar beter 
konden leren kennen tijdens een diner. Komend jaar zullen nog meer van dit soort diners georganiseerd worden. Woont bij u in de straat 
een nieuwkomersgezin dat u graag zou willen uitnodigen neem dan contact met ons op zodat we meerdere aanvragen aan elkaar kunnen 
koppelen. Per slot van rekening geldt nog steeds het oude spreekwoord ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’.
Stuur	een	mail	naar	westpresenteert@gmail.com
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ZWEMBAD IN WEST......
Op 10 april j.l. is een groep acti eve bewoners bezig geweest om na te denken over het zwembad in West. Er werden heel veel ideeën 
gelanceerd, suggesti es gedaan. Al met al is er een forse lijst naar boven gekomen, die enigzins gestructureerd is op diverse hoofdthema's, 
te weten: Algemeen/Functi oneel, Locati e / Openingsti jden, Hoe kunnen bewoners bijdragen?, Ontmoeti ngsruimte / Restaurati e, Prijzen, 
Exploitati e, Duurzaamheid, Sti chti ng / Vereniging en Samenwerking.
De oogst van de avond bij enkele van deze hoofdthema's: 
Algemeen / Functi oneel

Veiligheid voorop, Zwembad, geen wedstrijdbad, Doelgroepenbad, Regionaal, Banenbad (8), Minstens 25 meter bad, Minimaal 3,2 
meter (bijv. duikers), Therapeuti sch bad, 32o C, Revalidati ebad (beweegbare bodem), Géén chloorbad, Bij voorkeur zoutwaterbad 
i.v.m. allergieën, Als zwembad Heygrave Vlijmen, Tillift  & toegang voor minder validen (rolstoeltoegankelijk), Fysiotherapie, Zwem-
bad voor jong tot oud, voor iedereen toegankelijk, Vrouwenzwemmen (les onder schoolti jd en vrouwenavond), aandacht voor 
privacy, niet van buitenaf naar binnen kunnen kijken (rolgordijn, scheidingswand o.i.d.)!! Hammam, Voldoende ruimte voor vrij 
zwemmen, Kinderbad, waterangst weghalen, moeders met kinderen, Ouder/kind zwemmen, Bad delen (vereniging en recreati ef 
naast elkaar), Schoolzwemmen (korte wachtlijsten èn betaalbaar) staat hoog op de lijst, Schoolzwemmen na schoolti jd, 50+ zwem-
men, aquajogging, Kleedhokjes, kleedruimte, baby-omkleedruimte, Recreati ef zwemmen (glijbaan, peuterbad, sauna, turks bad, 
zonnebank, discozwemmen, Bubbelbad, Kruidenbad (tegen directe betaling), Multi functi oneel (sauna, bubbelbad, massagestralen, 
stroming, verwendagen).

Hoe kunnen bewoners bijdragen?
Vrijwilligers aantrekken, Werkgroepen aanstellen (vrouwen/mannen, ouderen, kinderen, jeugd!!), Bewoners zijn niet bevoegd bij 
bad!, Bardiensten draaien, Kassadienst / Caissières, Schoonmaakdiensten, Beheer hulpmiddelen, Automatenbeheer, Faciliteiten 
o.a. sanitaire voorzieningen, kluisjes, EHBO-ers uit de wijk, Vrijwilligers voor schoonmaak kleedkamers, Orde handhaving, Vrijwilli-
gers geven les (moeten wel bevoegd zijn), denk aan watervrienden, Helpen bij inrichti ng, gezellige sfeer creëren, Vrijwilligers mogen 
grati s gebruik maken van zwembad, Vrijwilligers (deels) niet 100% pro deo, "in natura", Vrijwilligers draaien in de kanti ne

Samengevat, er is die avond heel veel opgehaald. Te veel om hier allemaal te benoemen. Wel worden deze thema's allemaal behandeld 
en toegelicht op de komende wijktafel (donderdag 15 juni a.s.). Ook betekent deze oogst dat er nog veel werk te verrichten is. Daarvoor 
zijn mensen nodig om mee te werken aan de uiteindelijke realisati e. Derhalve de volgende oproep: 

WERKGROEP ZWEMBAD ZOEKT VRIJWILLIGERS
Op	dit	moment	zijn	er	drie	personen	die	zich	hebben	aangemeld	voor	deze	werkgroep.	Maar	dat	is	echt	veel	te	weinig.	Je	moet	
toch	zeker	minimaal	5-7	personen	hebben	om	dit	zwembad	echt	tot	stand	te	laten	komen.	Dus	wij	kunnen	nog	mensen	gebruiken.

Het	kan	toch	niet	zo	zijn	dat	na	9	jaar	roepen	dat	we	een	zwembad	willen	deze	werkgroep	
en	dus	het	zwembad	niet	van	de	grond	gaat	komen!?

Ben	je	geïnteresseerd	en	wil	je	meer	weten	over	de	ideeën	die	nu	leven	en	de	aanpak,	neem	dan	contact	met	ons	op.
Mail	daarvoor	naar	westpresenteert@gmail.com			of	bel	naar			06-546	08	303

GAAN DE WIJKAMBASSADEURS ER ECHT KOMEN.....
Stel je woont in de wijk en kent redelijk wat wijkbewoners. Mogelijk ook wijkbewoners die het niet echt breed hebben. Maar misschien 
zou jij die bewoners willen helpen. Zou jij ze willen helpen gebruik te maken van de regelingen en instanti es die juist voor deze bewoners 
jong en oud, met en zonder kinderen bedoeld zijn. Dan kan dat. Vanaf september gaan we vrijwilligers die Wijkambassadeurs willen 
worden begeleiden en ook deskundig maken over de regelingen die er zijn. Zodat zij medewijkbewoners de juiste weg kunnen wijzen in 
de wirwar van regelingen.
Wil jij hier verder over geïnformeerd worden mail dan naar westpresenteert@gmail.com   of bel naar   06-546	08	303

Heeft  u uw organisati e en/of 
acti viteiten al aangemeld ??
www.westpresenteert.nl
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Letsel door een arbeidsongeval.....
De werkgever heeft  de verplichti ng om ervoor te zorgen dat de werkomgeving van haar werknemers 
veilig is. Als de werknemer ’s ochtends fris en gezond aan de slag gaat op het werk, dan is het de be-
doeling dat hij ook weer gezond thuis komt. 

Als de werknemer ten gevolge van een ongeval ti jdens het verrichten van zijn werk schade oploopt, 
dan is de werkgever daarvoor verantwoordelijk en dus voor de schade aansprakelijk. De werkgever is 
niet aansprakelijk wanneer er sprake is van opzet of aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid bij 
de werknemer. 

De vraag is dus van belang wanneer men kan spreken van “opzet of aan opzet grenzende roekeloos-
heid”. Er is pas sprake van opzet of bewuste roekeloosheid wanneer het handelen van de werknemer 
gericht is geweest op het niet meer kunnen werken ten gevolge van het ongeval. 

Een zaak waarin de discussie heeft  gespeeld of de werkgever aansprakelijk was voor de schade van de 
werknemer ging als volgt. Een betonvlechter was op de bouwplaats bezig met het vlechten van beton. 
Om van het ene naar het andere pand te komen moest de betonvlechter van de steiger via een ladder 
naar beneden gaan en via een andere ladder weer naar boven. De betonvlechter vond echter dat het 
ook op een andere in zijn ogen makkelijkere manier kon: van de ene steiger naar de andere springen. 
Dit deed de betonvlechter dan ook. Hij nam een grote aanloop en sprong van de ene steiger naar de 
andere. Helaas haalde hij de sprong niet en hij viel hard naar beneden. Hierdoor heeft  hij aanzienlijk 
letsel opgelopen en kon hij niet meer zijn werkzaamheden verrichten. De betonvlechter stelde zijn 
werkgever aansprakelijk voor de schade die hij heeft  geleden. 

De Hoge Raad, in Nederland de hoogste rechter, oordeelde dat de werkgever aansprakelijk was voor 
de schade die de betonvlechter had geleden. Volgens de Hoge Raad was het handelen van de beton-
vlechter namelijk niet gericht op het feit dat hij niet meer kon werken. De Hoge Raad was van mening 
dat de betonvlechter roekeloos heeft  gehandeld, maar er was geen sprake van bewuste roekeloos-
heid. De werknemer was zich niet bewust van de gevolgen die zijn handelen teweeg zouden brengen. 

Wanneer er sprake is van een huis-, tuin- of keukenonge-
val, dan is de werkgever niet aansprakelijk. Dit valt onder 
het normale maatschappelijke risico van de werknemer. 
De werkgever mag rekenen op normale zorgvuldigheid en 
voorzichti gheid van de werknemer.

Ingeval je vragen hebt over een ongeval op de werkvloer, of 
ingeval je letsel hebt opgelopen op het werk kun je vrijblij-
vend contact opnemen met Willems Van Bladel Advocaten 
in ’s-Hertogenbosch. 

Willems van Bladel Advocaten
Daviott enweg 40
5222 BH  's-Hertogenbosch
Tel: 073 747 04 06
Fax: 073 747 04 07
Email: info@wvbadvocaten.nl

www.wvbadvocaten.nl

Willems van Bladel Advocaten houdt kantoor in De Koffi  ebran-
dery, een bedrijvenverzamelpand gevesti gd op De Rietvelden 
aan de rand van het centrum van 's-Hertogenbosch

Willems van Bladel Advocaten DOORTASTEND, GEDREVEN
en BETROKKEN

Grati s inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur

foto: Huub Hulsen
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De kinderlogopedist helpt uw kind met taal of spraak 

Begin dit jaar zijn onze kinderlogopedisten gestart in onze praktijk. Inmiddels weten 
ouders de weg naar de praktijk goed te vinden, maar vaak is het voor ouders lastig in 
te schatten of ze met een vraag bij de logopedist terecht kunnen of niet. Eigenlijk kunt 
u bij de logopedisten terecht met al uw vragen rondom het (leren) communiceren, 
eten en/of drinken van uw kind. Een paar voorbeelden: 

PMC Helftheuvel — Helftheuvelpassage 109b Den Bosch — www.fysiotherapiehelftheuvel.nl — tel 073 6847100 

De logopedist speciaal voor Kinderen 

Kinderen zitten volop in de ontwikkeling van hun taal. Als u twijfelt of de taalontwikke-
ling wel juist verloopt, is het verstandig daar wat mee te doen. Voor taal- en spraakont-
wikkeling geldt dat juist begeleiding op jonge leeftijd veel effect heeft. U kunt ons 
hiervoor laagdrempelig, zonder verwijzing, benaderen. 

Tijdens het werken met kinderen staat het kind in zijn totaliteit centraal. We houden 
rekening met het ontwikkelingsniveau, gedrag en karakter van het kind opdat het zich 
op zijn gemak en begrepen voelt. We kiezen daarbij een speelse benaderingswijze om 
te komen tot het gewenste resultaat. In ons team werken we evt. nauw samen met de 
kinderergotherapeut en kinderfysiotherapeut, of behandelaars buiten onze praktijk. 

Heeft u een vraag aan de kinderlogopedist? 

Bel gerust met onze praktijk, tel. 073 6847100. 
Er wordt goed gekeken wat nodig is en bij u past. Soms kan 
met een aantal korte begeleidingsmomenten al veel worden 
bereikt en kunt u thuis aan de slag. Soms is er meer nodig 
en kan de logopedist onderzoek doen naar het niveau van 
taal- of spraakontwikkeling. Als uw kind al is onderzocht in 
een ziekenhuis of audiologisch centrum en wordt doorver-
wezen voor logopedie dan stellen wij direct  een behandel-
plan op, waarmee wij gericht gaan werken.  

- Hoe verloopt de taalontwikkeling en het leren van klanken?

- Past het spraak en- taalniveau van uw kind bij zijn/haar leeftijd?

- Mijn kind groeit met meerdere talen tegelijk op. Waar kan ik op letten?

- Hoe kan ik het praten en luisteren van mijn kind stimuleren?

- Mijn kind vindt het moeilijk om goed te vertellen. Wat kunnen jullie doen?

- Mijn kind spreekt klanken onjuist uit. Is daar therapie voor?

- Het aanleren van letters lijkt zo moeilijk te gaan. Kunnen jullie helpen?

- Het lukt me niet om het speentje af te bouwen. Weten jullie een oplossing?
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 8 augustus 2017- óf via een briefkaart naar de wijkraad 
West, postbus 2023, 5202 CA  te 's-Hertogenbosch  óf  stuur een e-mail naar wijkraadwest@gmail.com (met duidelijke vermelding van 
naam en adres).  Onder	de	inzenders	met	de	goede	oplossing	verloten	we	een	cadeaubon	t.w.v.		€	25,=  
Oplossing wijkkrant 2017 #1: KOMT ER DAN TOCH EEN ZWEMBAD IN WEST,  prijswinnaar is geworden mevr. C. Sars-Huiskes 
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62 39 54 32 22 86 29 61 42 35 52 73 5 83

25 40 64 48 50 43 68 31 45 87 56 44 38 70

Horizontaal
1. zomervrucht; 7. versteend overblijfsel van plant of dier; 12. vochtig koud; 13. Joodse geestelijke; 14. schrijfgerei; 15. hoge raad (afk.); 17. voertuig; 19. 
Duitse ontkenning; 21. lidwoord; 22. insect; 24. kalkachtige afzetting op het gebit; 27. hemellichaam; 28. knevel; 30. Russisch ruimtestation; 31. straat; 
32. vlinderlarve; 33. godin van de dageraad; 35. ooievaar; 37. halskraag; 38. werelddeel; 41. roem; 42. veertigdagentijd voor Pasen; 44. insectenlarve; 
46. verbrandingsverschijnsel; 47. morsdoekje; 48. eenheid van geluidssterkte; 49. rijstbrandewijn; 50. toegankelijk; 52. maatstaf (richtsnoer); 54. weeg-
toestel; 56. bergweide; 58. wegwerpluier; 61. eikenschors; 62. boksterm; 64. ogenblik; 65. sportief; 67. vogeleigenschap; 68. gevangenis; 70. verbinding 
van naaiwerk; 72. voorzetsel; 73. servet; 76. brandstof; 77. inhoudsmaat (afk.); 78. jong rund; 79. trip (toer); 81. inhoudsmaat (afk.); 82. nachtkleding; 
83. larve van de langpootmug; 84. koeienmaag; 86. stimulans; 87. onordelijk in zijn werk.
Verticaal
1. rangtelwoord; 2. godsdienst (afk.); 3. projectieplaatje; 4. platzak; 5. bedekte spot; 6. reigerachtige vogel; 7. dun laagje opleghout; 8. insect; 9. Japanse 
munt; 10. voorzetsel; 11. scheel kijken; 16. jongensnaam; 18. niet wild; 20. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. flesafsluiting; 23. deel van 
schip; 25. telwoord; 26. telwoord; 27. hoofdkaas; 29. zuivelproduct; 32. een paard met borstel en kam reinigen; 34 plaats in België; 36. blindenschrift; 
37. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 39. nachtroofvogels; 40. inheemse slang; 42. in overvloed; 43. verdieping; 45. lidwoord; 46. kippenloop; 51. 
zwarte kleverige stof; 53. knaagdier; 54. Europese voetbalbeker; 55. teken; 56. jongensnaam; 57. korf; 59. gras- of heidezode; 60. gymnastische omwen-
teling om de lengteas van het lichaam; 62. bultos (bizon); 63. verhoogde lichaamstemperatuur;  66. slangachtige vis; 67. loop- en waadvogel; 69. herten-
soort; 71. oude vochtmaat; 73. militair voertuig; 74. grondsoort; 75. gewicht; 78. keukenmeester; 80. Sociaal Economische Raad (afk.); 82. onmeetbaar 
getal; 85. buiten dienst (afk.).
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De Bossche Hoeve.....
Het was ergens in het einde van het tweede kwartaal van 2015 toen wij de sleutels in handen gedrukt kregen van 
de gemeente.  Waar waren we aan begonnen? Een nieuwe Sti chti ng was nog geen feit, de structuren waren ondui-
delijk, de wijk had geen vertrouwen, bezoekers durfden of wilden niet naar binnen, het was zwaar verwaarloosd 
en de dieren hadden het niet erg best. Maar wij zagen mogelijkheden en een toegevoegde waarde voor de wijk.
Met het afvoeren van heel veel vrachtwagens vuil ging het er al beter uitzien. Toch duurde het nog ruim een jaar 
voordat het vertrouwen van omwonenden er een beetje kwam. Inmiddels gingen wij het al een park noemen. 
Media aandacht kregen wij volop, met name SBS6 was ons goed gezind.
Gaandeweg kwamen wij tot de conclusie dat het park te klein was om onder an-
dere de damherten te behouden. Maar wat is er mooier dan een damhert in een 
park, daarnaast nog super educati ef en wij hebben zelfs erg tamme damherten 
die de korreltjes mais zo uit de handen van de bezoekers eten. Ook de speelgele-
genheid  voor kinderen vonden wij mati g aanwezig.
Spelen is gezond voor kinderen en dan vooral het buiten spelen wordt voor-
namelijk gezegd. Doen kinderen dit eigenlijk nog wel genoeg? Nu bestaat het 
beeld dat kinderen vaak voor de tv hangen en computerspelletjes of tabletspel-
letjes doen. Helaas gebeurt dit inderdaad heel vaak, maar hebben zij eigenlijk 
wel andere mogelijkheden?  Vergeleken met ti en jaar geleden spelen kinderen 
inderdaad minder buiten. Dit heeft  voor een groot gedeelte te maken met het 
vermaak op tv, computer en tablet. Dit wordt hedendaags meer geaccepteerd 
door ouders dan toen. Meestal is het gebrek aan een buitenspeeltuin in de buurt 
ook een oorzaak. Omdat ouders hun jonge kinderen niet graag onbeheerd willen 
laten spelen en ouders vaak tweeverdieners zijn, is er voor de jonge kinderen 
niet genoeg ti jd om dan (veilig)buiten te spelen. Kinderen in de groei moeten 
bewegen om hun spieren en evenwicht te ontwikkelen. Door het acti ef bewegen in een speeltuin  worden elke keer  grenzen verkend en 
verlegd door vallen en opstaan. Wie is er niet groot mee geworden?
Ook is het samenspelen van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Door het natuurlijke karakter van een speeltuin zullen kin-
deren hun creati viteit gaan benutt en wat een grote toegevoegde waarde in hun latere leven kan hebben. Vooral de afgelopen  jaren zag 
je een toename van het aantal  één-kind-gezinnen. Ze hebben dan logischerwijs geen broertjes of zusjes om mee samen te spelen. Het is 
dus des te meer van belang dat ze leuk spelen met vriendjes en buurtkinderen van allerlei nati onaliteiten. Hiervoor zou een natuurlijke 
speeltuin in de woonwijk uitkomst kunnen bieden.

Maar hoe realiseren we dat dan?
Achter het park lag een groenstrook die mati g gebruikt werd, er waren overdag 
wel wandelaars maar zouden die dat stukje onoverkomelijk gaan missen? Het 
gras en de bosjes achter het park lonkten. Maar zou de gemeente er aan willen 
mee werken? Burgeriniti ati even, daarvan wordt gezegd, worden in Den Bosch 
op handen gedragen en ondersteund. De Gemeente weet het niet beter als de 
burger. Uiteindelijk kregen wij de gemeente zover dat ze in principe medewer-
king wilden geven. Dit niet  op de laatste plaats dankzij de invloed van onze 
nieuwe wijkmanager en de nieuwe projectleider bij de gemeente. Maar de wijk 
moest het er wel mee eens zijn. Een informati e avond moest er komen. Een 
groot gedeelte van de naaste omgeving kreeg hiervoor een persoonlijke uitnodi-
ging, ook borden met uitnodigingen werden langs het park geplaatst. 
Hartverwarmend waren de reacti es die schrift elijk binnen kwamen maar ook de 
lovende woorden op die avond. Men stond er fors achter! De gemeente wilde 
meewerken aan onze plannen. Op het moment dat u dit leest moet het hek er 
al staan.

Vanwege de redenen om kinderen natuurlijk buiten te laten spelen zijn de beno-
digde plannen en moti vati es geschreven en wordt er nu gezocht naar middelen. 
Met de nodige volhardende moti vati e die wij de afgelopen twee jaren hebben 
getoond, gaan wij er van uit (en	wellicht	ook	met	uw	hulp??) dat we de beno-
digde gelden daarvoor binnen gaan krijgen.
Inmiddels hebben wij al honderden bezoekers per week over de vloer. We zijn 
uitgegroeid tot een laagdrempelige voorziening in de wijk waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten en ontspannen. Met sommige dingen die we gerealiseerd 
hebben komen we tot de conclusie dat we ze meer “huft erproef” moeten ma-
ken, wellicht ook onze schuld. We moeten het educati e gehalte een grotere 
stempel gaan geven. Het is onze taak om volwassenen en kinderen meer res-
pect voor de natuur bij te brengen. Lopen kinderen enthousiast door een plan-
tenperk heen zouden (groot)ouders hen daar iets over moeten vertellen. Wordt 
er een prachti ge tulp afgeplukt en vervolgens ergens weg gesmeten zouden de 
volwassenen moeten weten wat er allemaal toe geleid heeft  dat zo’n prachti ge 
bloem tot bloei is gekomen!

Wat staat ons te wachten t.a.v. de exploitati e nu we volledig op eigen benen moeten staan? Ja we krijgen subsidie, maar liefst € 7500,00 
op jaarbasis. Maar van diezelfde subsidieverlener krijgen we dan een aanslag WOZ belasti ng die ruim 10% van die subsidie bedraagt. 
Verzekeringen, kosten van gas, licht en water, diervoer, afvoeren mest en ander afval en de kosten van de dierenarts zijn lang niet toe-
reikend. We moeten onze schouders er dus wel onder zett en. 
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De Bossche Hoeve.....vervolg
Heel blij zijn wij dan ook met de bezoekers die hun lege flessen aan ons doneren. Met Bakkerij van Keulen die ons wekelijks ondersteunt. 
Met de AH Helftheuvel die voor ons een actie heeft verzorgd. Hoveniersbedrijf Dave Broeren die ons regelmatig de nodige materialen en 
inzet toeschuift, Pardoux Velddriel die ons gunstig gezind is. Jeroen van Iersel uit Drunen die voor ons een Bungeejump attractie spon-
sorde. De vele bezoekers die ons iets extra’s toestoppen. En ja, ook weer die SBS6 die door het programma Hart in Actie ons verraste met 
een camerasysteem van Wiggers Safety en twee prachtige witte pauwen.

Wat zijn onze plannen nu nog?
1. In willekeurige volgorde en afhankelijk van eventuele vergunningen en de benodigde middelen:
2. Realisatie natuurspeeltuin/speelbos; De natuurspeeltuin/speelbos en de uitbreiding dierenweide (zie punt 3), vormen  een mooie 

schakel tussen het natuurlijk spelen en de dierenweide.
3. Een instructielokaal. Het instructielokaal gaat er voor zorgen dat scholen onderwijs kunnen geven in dat lokaal en daarbij meteen 

de praktijk erbij kunnen betrekken, zowel flora als fauna. Denk hierbij bijvoorbeeld dat men theorie krijgt over de geit en dat de geit 
dan ook in dat lokaal aanwezig is.

4. Uitbreiding/inrichting dierenweide, voor iedereen toegankelijk. De uitbrei-
ding van de dierenweide zorgt voor meer ruimte en mogelijkheden. Zo wordt 
er nagedacht over het terugbrengen van een oud koeienras, dat vroeger 
rond ‘s-Hertogenbosch voorkwam. Maar ook de aanwezige bosschage biedt 
(met name voor de damherten) een natuurlijke habitat. Het gedeelte wat 
voor het publiek toegankelijk is leert het publiek hoe ze met dieren moeten 
omgaan. Is men wild dan zal het dier zich terugtrekken op veilig gebied maar 
is men rustig en bedaard zal het contact komen maken. Op dit gebied zullen 
we ook diverse hagen gaan aanleggen. Veel vogelsoorten zijn al niet meer 
in de wijk te ontdekken, voorbeeld hiervan is de huismus. Vogels vinden er 
beschutting, ze maken er nesten in en bessen bieden voedsel, net als de 
insecten die erop afkomen. Huismussen houden van hagen. Dreigt er gevaar 
dan trekken ze zich onzichtbaar terug in de haag.

5. Uitbreiding dierenweide, rust zone, alleen toegankelijk voor dieren
6. Verplaatsen mestcontainer met daaromheen een natuurlijke haag; De loca-

tie van de mestcontainer gaan we omheinen zodat de aanwezige boerderij-
dieren die ruimte niet kunnen betreden maar ook geen vraat kunnen uitoefenen op de struiken binnen de omheining. Aan de bin-
nenkant van deze omheining zullen wij vuurdoorn, meidoorn, forsythia, rode en groene hazelaar gaan plaatsen. Voor deze struiken 
is gekozen daar deze niet giftig zijn voor de boerderijdieren. De binnenzijde van deze haag zal door zorg van de medewerkers van 
De Bossche Hoeve tegelmatig gesnoeid moeten worden, de buitenzijde zal door het hekwerk heen groeien en natuurlijk worden 
gesnoeid door de boerderijdieren. Hun bloei en vruchten zijn een aanvulling voor insecten en vogels. De struiken zelf worden broed-
plaatsen voor deze dieren. Rondom de container tot aan de hagen gaan we grastegels leggen zodat de bodem belucht blijft maar 
ook het regenwater kan opvangen.

7. Uitbreiden kruidentuin; We gaan een grote kruidentuin maken op het park. Kruiden worden door iedereen gebruikt. Men kan deze 
plukken voor eigen gebruik. Tijdens het plukken ontmoet men elkaar en komt men in gesprek waarvoor deze kruiden worden ge-
bruikt. Scholieren (basis, VMBO, MBO en praktijkschoolleerlingen) kunnen aan de hand van een educatief programma kennismaken 
met deze kruiden die voor de verandering niet uit een zakje komen van de Albert Heijn.

8. Rolstoel/rollator vriendelijker maken; ja als er bezoekers met hulpmiddelen over onze aangelegde paden wandelen vinden ook wij 
dat deze tekort schieten.

9. Het samenstellen/uitbreiden/verbeteren van een educatief programma.

En natuurlijk horen wij ook graag wat wijkbewoners verder willen!

De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A, is dagelijks (ma t/m zo) geopend van 10:00 tot 17:00 uur
Vindt u De Bossche Hoeve een belangrijke ontmoetingsplaats en wilt u onze inzet ondersteunen?

Uw gift op rekeningnummer (IBAN) NL57 RABO 0308 0940 18 is van harte welkom
e-mail:  debosschehoeve@denbosch800.nl                facebook:  https://www.facebook.com/bossche.hoeve
twitter: https://twitter.com/debosschehoeve       KvK: 64552918       Erkend Leerbedrijf: 04ARB100411816

Deponeer uw statiegeldflessen in de zak 
bij de ingang van het park. De opbrengst 

komt geheel ten goede aan de speelplek !!

KINDERVAKANTIEWEEK.....
Van	21	t/m	24	augustus	is	het	weer	zover:	kindervakantieweek!	Dan	gaan	we	hutten	bouwen	op	de	Bossche	Hoeve.

Ben	je	tussen	de	6	en	12	jaar?			Schrijf	je	dan	in,	tussen	3	en	14	juli,
bij	Petra	Humble:	petra_humble@live.nl			of	bij			Van	der	Hoopstraat	14.

Er	kunnen	maximaal	50	kinderen	meedoen.								Kosten:	€	5,=		(te	betalen	bij	inschrijving)
Wij	zorgen	voor	een	lunchpakketje,	maar	neem	wel	zelf	een	hamer	mee.
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Peuters in West zijn ‘Samen gezond’ bezig!

We kijken terug … en vooruit
Kanteel Westerbreedte deed de afgelopen 2 jaar mee aan het project B-Fit. De pedagogisch medewerkers op de 
peutergroepen zijn door een B-Fit coach getraind om op hun locati e aan de slag te gaan met bewegen, meer groen-
te en fruit eten en water drinken. Zo geven zij nu lessen Peuterspel en Fit-en-Vitaal aan de peuters, is er bij Kanteel 
Westerbreedte dagelijks aandacht voor gezonde tussendoortjes én wordt er steeds meer water gedronken. De 
ouders van alle peuters zijn via professionals in de wijk (GGD consultati ebureau, Welzijn Divers en ´S-PORT)  geïn-
formeerd over de voordelen van gezond en acti ef leven. 
Een moeder zei: “Ik snap nu steeds beter dat ik als moeder de gezonde keuze voor mijn kind moet maken.
   En ik ga aanwennen om vaker water te drinken en fruit te eten met mijn kinderen”.

Pukkiesport
Veel peuters hebben al meegedaan met de cursus Pukkiesport van ´S-PORT. Dit zijn beweeglessen voor peuters om 
kennis te maken met sporten en bewegen en te ervaren hoe leuk bewegen en samen spelen met andere kinderen 
is. Veel ouders hebben acti ef meegeholpen bij de lessen Pukkiesport, dankjewel daarvoor!

We gaan door!!
Het succes van B-Fit op Westerbreedte heeft  ervoor gezorgd dat ook andere locati es van Kanteel in West graag aan 
de slag willen met B-Fit. De medewerkers ´S-PORT  voor de doelgroep 4-12 jaar, zij zijn ook de gymdocenten op de 
basisscholen in West, zijn allemaal opgeleid tot B-Fit coach en gaan volgend schooljaar aan de slag met B-Fit op hun 
BBS- of kindcentrum. 
Sportvereniging CHC is ti jdens dit schooljaar eigenaar van Pukkiesport geworden. Dat betekent dat CHC vanaf vol-
gend schooljaar de lessen Pukkiesport (peuters van 2 en 3 jaar) gaat aanbieden. CHC heeft  nu al beweeglessen voor 
kleuters van 4, 5 en 6 jaar (kaboutersport) bij hun sportvereniging. 

Oproep : ouders gezocht die willen helpen bij Pukkiesport!
CHC gaat Pukkiesport dus overnemen van ´S-PORT en daar zijn wij van ´S-PORT trots op. Het is geweldig 
dat een sportvereniging in de wijk het ook belangrijk vindt om al beweeglessen voor jonge kinderen te geven. ´S-
PORT gaat CHC uiteraard helpen en ondersteunen om ‘eigenaar’ van Pukkiesport te worden.
CHC is hiervoor op zoek naar ouders / trainers die het leuk vinden om de lessen Pukkiesport en Kaboutersport te 
geven of hierbij te helpen.

Ben jij ouder van een peuter of kleuter, een sporti eve wijkbewoner of een Bossche vrijwilliger? En lijkt het jou 
leuk om samen met jonge kinderen en hun ouders te sporten en bewegen? 
Neem dan contact op met: Michiel Bulten | medewerker ´S-PORT | Team verenenigingen
     m.bulten@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 52
Wilt u meer weten over B-Fit?  Of wilt u meehelpen bij acti viteiten voor peuters en kleuters? 
Neem dan contact op met: Manon Theeuwen | B-Fit coach  en medewerker ´S-PORT 
     m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl | 06 52 58 52 62

Nieuw in verloskundigenprakti jk ´s-Hertogenbosch: 
echo op zaterdagochtend!.....

Vanaf 1 mei is er één keer per maand een echospreekuur op de zaterdagochtend 
tussen 09:00 uur en 12:00 uur. Deze echo´s worden gemaakt door Ingeborg.
Als je wilt weten of de zwangerschap goed is en hoe ver je precies zwanger bent, 
kun je je voor deze ochtend aanmelden.
Heel fi jn als in het weekeinde met je partner (of hele gezin) kunt komen en je 
geen vrij hoeft  te vragen op je werk en wat fi jn als alles goed is: je weekeinde 
kan niet meer stuk!
Het eerst volgende echospreekuur is op 8 juli.
Voor méér informati e bel: 073 641 9339
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Hcc vereniging locati e ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heft heuvel.....
Beste lezers, we zijn weer volop bezig  met onze hobby.
Met de vakanti emaanden juli en augustus in het vooruitzicht (dan 
zijn er geen bijeenkomsten) is er dan wat rust waarin we nieuwe 
ideeën gaan opdoen voor de presentati es na de vakanti eperiode.
In Juni hebben we nog twee bijeenkomsten. Op 16 Juni de Linux 
en Apple groep en op 23 Juni de algemene inloop en presentati e 
middag waarbij iedereen grati s kan komen en kennis maken met 
enthousiaste computergebruikers. 
Computergebruikers die nog met oude Microsoft  besturingsystemen werken (Windows XP en Vista), deze worden niet meer ondersteund 
door Microsoft , en graag willen overstappen naar een nieuwere versie van Windows of naar een ander besturingssysteem zoals Linux 
kunnen vrijblijvend op bovengenoemde middagen langskomen en om advies vragen. We kunnen ook helpen bij het installeren van deze 
nieuwere versies. Als er onverhoopt al iets is misgegaan bij een installati e kunnen we helpen om de problemen op te lossen.
Graag zien we jullie op bovengenoemde vrijdag middagen langs komen tussen 14.00 en 16.00 uur.
Na de vakanti eperiode vanaf september zijn we weer gewoon aanwezig op de derde en vierde vrijdagmiddagen van de maanden septem-
ber, oktober, november en december.
De derde vrijdagmiddagen zijn gereserveerd voor de Linux en Apple groeperingen, en op de vierde vrijdagmiddagen is er een demonstra-
ti e van een regulier onderwerp en een inloop waarbij we proberen om vragen te beantwoorden en computerproblemen op te lossen.
Ook Windows 10 komt uitgebreid aan de orde en zal er een speciale demomiddag aan besteed gaan worden. Zie voor de nodige data en 
onderwerpen op onze HCC site.

htt	ps://www.hcc.nl/noordoost-brabant
htt	ps://www.hcc.nl
Info:   Zaalcoördinator Wim de Bruijn, werkgroepen Linux en Apple, op de betreff ende vrijdagmiddagen.

Laat het samba beest in je los.....
Hou jij ook van een tropisch feestje, slagwerk en mensen vrolijk 
maken en ben je tussen de 18 en 45 jaar?
Dan is Sambaband Batedeira zeker wat voor jou! Al meer dan twin-
ti g jaar speelt deze enthousiaste band samba en aanverwante rit-
mes en treden op in binnen- en buitenland.
Lijkt het je leuk om met een nieuwe hobby te starten, kom dan een 
keer vrijblijvend kennis maken.
Neem hiervoor contact met ons op middels het contactf ormulier 
op onze website www.batedeira.nl
We repeteren op de woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur 
op de Pomphoekweg in Den Bosch- west. Het enige wat we van 
jou verwachten is: een redelijk gevoel voor ritme, niet te sti jve 
heupen, humor, respect en positi ve vibes. 
Kijk voor meer info op:
op   www.batedeira.nl   of   op facebook:	sambaband	batedeira.

Be young, have fun, play samba

Wandel je FIT.....
Voor wie? Voor bewoners van ’s Hertogenbosch West van 50 jaar en ouder die het leuk vinden 

  om wekelijks met een groep te wandelen. 
Wanneer? Iedere donderdag van 13:30 tot 14:30 uur. 
Waar? Begin- en eindpunt is Park De Taling (Eendenkooi 2). We verzamelen bij de recepti e.
Hoe ver? Afh ankelijk van je belastbaarheid, maximaal een uur wandelen. Aansluitend is er de mogelijkheid
  om gezamenlijk iets te drinken in het Atrium van Park De Taling.
Begeleiding? De groep wordt begeleid door een sportbegeleider plus een vrijwilliger.
  Tevens neemt een fysiotherapeut bij geïnteresseerden een gedegen fi tt est af.
Kosten? € 11,95 per maand. Dit is inclusief koffi  e/thee na afl oop.
Wat moet ik aan?  Stevige schoenen waar u goed op kunt wandelen. Gemakkelijk zitt ende kleding is aan te raden.
         Ook is het verstandig een fl esje water mee te nemen.
Aanmelden? Voor meer informati e kunt u contact opnemen met Maurizio Atzeni      m.atzeni@vanneynsel.nl      06 13 24 76 01
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Scouti ng Columbus.....
In het eerste weekend van mei hadden de Scouts van Scouti ng Columbus hun eerste buiten overnachti ng van dit jaar; 
een ‘oefen RSW’. De RSW zijn de jaarlijkse Regionale Scouti ng Wedstrijden waarbij diverse groepen Scouts strijden 
voor een plekje op het erepodium. Dit weekend was geheel georganiseerd door twee van de oudste scouts: Dymion en 
Dewi. Hier zijn we erg trots op! Het doel van dit weekendje was om de nodige vaardigheden voor de RSW nog een keer 
te oefenen. Uiteraard was het ook gewoon super leuk om een weekendje weg te gaan met je scouti nggroep. 

Het weekend vond plaats op het zonovergoten St. Hubertus ter-
reintje in Cromvoirt. Dit is een primiti ef bos terreintje. De scouts 
hebben dan ook overnacht in tenten en er is door de scouts zelf 
gekookt in een uit palen en touwen gepionierde keuken. Naast het 
kampeergedeelte zijn er ook nog creati eve onderdelen en sport en 
spel acti viteiten die de scouts doorlopen. Ook hierop worden ze bij 
de RSW beoordeeld. 
Het weekend werd afgesloten met een mooie HIKE terug naar onze 
eigen scouti ngboerderij ’t Hoefk e. Zelfs de HIKE is net als alle an-
dere acti viteiten van dit weekend door onze oudste scouts zelf uit-
gezet en bedacht. Onze complimenten!
Het was een leuk en prachti g zonnig weekend en de scouts zijn nu 
zeker klaar om hun beste beentje voor te zett en op de Regionale 
Scouti ng Wedstrijden van aankomend Hemelvaart weekend.

In de meivakanti e waren de Welpen maar met een klein groepje, 
maar dit mocht de pret natuurlijk niet drukken.  Het was uiteinde-
lijk een super draaidag! 
Onze Welpen schreven hierover het volgende:
Senn: “Vandaag hebben we met zijn drieën een armband gemaakt 
van gras.”
Lelah: “We hebben vandaag ook frisbee-honkbal gedaan met hin-
dernissen”
Roos: “We hebben insignes opdrachten voor het insigne “ik” en 
voor het insigne “knopen”. Dit vond ik erg leuk en nu ga ik er thuis 
hard aan werken om ze te halen”

De ouderavond van 7 april was een groot succes! Onder begeleiding van onze groepsbegeleider Yolanda van Hemert werden ouders en 
leden dichterbij elkaar gebracht om vraag en aanbod van vrijwilligers en acti viteiten helder in kaart te brengen. Buiten de gezelligheid die 
ontstond is ook een aantal leuke initi ati even en ideeën ontstaan. Wij zijn trots op alle hulp die we tot nu toe hebben mogen ontvangen. 
Alle kleine beetjes helpen!

Wil je ook eens komen kijken of misschien als vrijwilliger een keer de handen uit de mouwen steken? Neem voor meer informati e contact 
op met ons secretariaat	(Ruud	Claassen) via e-mail: secretariaat@scouti	ng-columbus.nl of bel met 06	534	159	73

Oproep - Nieuwe groep Beweeg u Fit, gymnasti ek.....
In Sociaal Cultureel Centrum De Helft heuvel wordt op maandag de gehele dag Beweeg u Fit, gymnasti ek
aangeboden. Bij voldoende belangstelling start er een nieuwe ochtendgroep op maandag van 09:00 - 10:00 uur. 
Beweeg u Fit, gymnasti ek is een acti viteit voor inwoners van 65 jaar en ouder. De lessen richten zich op het ver-
groten of behouden van de beweeglijkheid, de spierspanning en -ontspanning, en vaardigheid. Daarvoor worden 
oefeningen gebruikt vanuit de gewone gymnasti ek, yoga, kracht, coördinati e, spel en dans. Ook gezelligheid is een belangrijk onderdeel 
van de les, doordat de acti viteit in groepsverband plaatsvindt. Een bevoegde docent verzorgt de les.
Zie voor meer informati e: www.s-port.nl/projecten/beweegufi	t

Lijkt u het leuk om een proefl es te volgen? Laat het weten! De nieuwe groep start bij voldoende belangstelling.
Contact: Ilvie van Schijndel, ´S-PORT, 06	11	73	87	42   of   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl

Wandelen in de wijk.....
Wandelen in de wijk is een stedelijk project van´S-PORT. Op verschil-
lende locati es in ’s-Hertogenbosch kunt u wandelroutes lenen, die u 
zelfstandig kunt wandelen. Alleen, of samen met iemand anders. De 
routes variëren van 3 t/m 7 kilometer.
Voor West kunt u routes ophalen bij Sociaal Cultureel Centrum De Helft heuvel, Supervlaai en 
BBS Boschveld. Op deze locati es ligt ook een sti ckerkaart voor u klaar. U ontvangt voor iedere 
wandeling een sti cker. Hebt u 6 of meer wandelingen gewandeld? Stuur de sti ckerkaart dan op 
en u ontvangt een leuk presentje. Veel	wandelplezier!

Zie voor meer informati e: www.s-port.nl/wandelenindewijk
Contact: Ilvie van Schijndel, ´S-PORT, 06	11	73	87	42   of   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl
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65 Jaar Jeroen Bosch Verkennersband.....
Verkennertjes werden een volwassen jachthoornkorps
In oktober 2017 bestaat de Bossche Jeroen Bosch Verkennersband 65 jaar.
Reünisten zijn, en worden nog steeds, uitgenodigd om mee te spelen met de huidige band tijdens 
diverse optredens dit jubileumjaar. Tijdens een van haar optredens zal er een poging gedaan worden 
om het grootste jachthoornkorps ter wereld te worden en daarmee een vermelding in het Guinness 
Book of Records. In oktober zal een reünie plaatsvinden en een concert samen met drie andere Bos-
sche muziekgezelschappen.
Historie en veranderingen
Met geleende instrumenten (3 pauken, 1 overslagtrom, 1 marstrom en 7 bazuinen) van de voormalige scoutinggroep Sint Jorisgroep en 
later met onder andere oude Vim-trommels bespannen met natuurvellen heeft de band in de eerste jaren muziek gemaakt. Inmiddels 
beschikt de band over een professioneel instrumentarium. Bekende Bosschenaren als Frits van Vugt en Miel Montee stonden 65 jaar 
geleden aan de wieg van de toenmalige scoutingdistrictsband Jheroen Bosch. De leden werden geworven in de verschillende Bossche 
verkennerstroepen en dus alleen jongens. Pas na 40 jaar werden er ook meisjes toegelaten tot de, tot dan toe, mannenclub. Vanuit de 
historie trad de band op in traditioneel scoutinguniform, wat onder andere een korte broek met groene flossen op de sokken betekende.
In 1990 werd pas overgegaan naar een lange zwarte pantalons.

Bekroonde muzikaliteit
In de afgelopen jaren heeft de band vele bekroningen mogen ontvangen voor haar muzikale prestaties. Enerzijds in de optredens voor 
stijl en show en anderzijds voor de muziek. Speelde de band in eerste instantie alleen met natuurtonen met signaalinstrumenten en 
trommen, inmiddels hebben er enkele ventielinstrumenten intrede gedaan om zodoende vanuit een bredere muziekkeuze te kunnen 
spelen. De drumband heeft in de loop van de afgelopen drie decennia ook de focus muzikaal verzet naar een jachthoornkorps en be-
hoort hiermee tot de absolute top van Nederland. Hoogtepunt was de bekroning met eerste prijzen tijdens het Wereld Muziekconcours 
te Kerkrade. Vele verschillende andere muzikale initiatieven zijn ontstaan vanuit de band zoals de carnavalsverenigingen “De Pelleku’s” 
en de “Pintvatters”. Daarnaast het “Jheronimus Bosch Jachthoorn ensemble” en de “Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch”. Veel oud-leden 
van de band maken tot op de dag van vandaag nog steeds muziek!
Optredens
De band trad in eerste instantie vanuit haar functie als scoutingdistrictsband voornamelijk op bij scoutingaangelegenheden zoals Sint 
Jorisdag, jubilea en bijeenkomsten van scoutinggroepen. Inmiddels is de band nagenoeg in heel Nederland geweest via concoursen en 
taptoes. Maar ook de buurlanden en Frankrijk werden regelmatig bezocht. In het Bossche regio treedt de band op bij onder andere de 
laatste dag van de Avondvierdaagse, Koningsdagviering te Vught, taptoe Empel en was zij bij de muzikale sluiting van het Jeroen Bosch-
jaar onderdeel van het enorme muziekgezelschap op de Markt.
Jubileumjaar en reünistenoproep
Al het hele jaar spelen er verschillende oud-leden met de huidige band tijdens repetities en optredens. De komende tijd zal deze reünis-
tenband onder andere optreden op 20 mei te Lochem tijdens het jaarlijkse scoutingbandconcours en bij Taptoe Den Dungen en op 28 
mei tijdens Taptoe Empel. Men verwacht hier het aanwezige publiek op een spectaculair optreden te kunnen trakteren.
In het jubileumweekend op zondag 22 oktober zal er het Jubileumconcert plaatsvinden. Een muzikaal evenement voor alle bekenden 
van de band samen met 3 andere Bossche korpsen. Verdere details hierover volgen later.
In oktober zal er een reünie plaatsvinden voor alle oud-leden. Deze zal plaatsvinden op 20 oktober. De organisatie roept oud-leden of 
bekenden op om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor kan via emailadres jbb65@jeroenboschband.nl.
Voor het komende seizoen is er nog plaats voor nieuwe leden. Nieuwkomers vanaf 11 jaar, zullen muzikaal worden opgeleid door de 
eigen instructeurs van de band. De repetities vinden wekelijks plaats op de dinsdag- en woensdagavonden in het eigen repetitielokaal.

Voor	verder	informatie:			info@jeroenboschband.nl

Op	www.jeroenboschband.nl	is	nog	veel	meer	te	vinden	over	de	jubilerende	band.
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TTV de Kruiskamp ’81: een KAMPIOENENclub.....
Op vrijdag 28 april 2017 zijn de laatste wedstrijden in de voorjaarscompeti ti e gespeeld voor TTV de Kruiskamp ’81. 
Tijd om de balans op te maken. We zijn in de NTTB competi ti e gestart met 5 senioren teams en 1 jeugd teams. Van 
deze 6 teams is de helft  kampioen geworden namelijk: Het 1ste senioren team, 5de senioren en 1ste  jeugdteam. 
De overige teams hebben zichzelf weten te handhaven in de klasse waar zij in uit kwamen, namelijk: Het 2de seni-
oren, 3de senioren en 4de senioren team.

Jeugd en senioren kijken aandachti g naar een demonstrati e van topspelers van Nederland

Ook in de RBW (Regionale Bezigheids Wedstrijden) competi ti e zijn wij in de prijzen gevallen met onze vereniging. De 1e prijs voor Lars 
Vlugt en een mooie 2e prijs voor Dion van Slooten. Super gedaan. Ondanks dat Ika, Femke en Niels zich super hebben ingezet, helaas net 
buiten de prijzen. Kortom geweldige prestati es.
Ook zijn de onderlinge krachten met elkaar geweten ti jdens de clubkampioenschappen van 2017 op zaterdag 13 mei. De uitslagen zijn 
te vinden op onze facebook pagina en website zoals hier onder vermeld. Al met al een gezellige dag en een club om trots op te zijn en te 
blijven.
Naast de evenementen die met tafeltennis te maken hebben, worden er ook evenementen georganiseerd die niet direct met tafeltennis 
te maken hebben. Leden kunnen aangeven als ze een evenement willen organiseren. Het bestuurslid met het pakket evenementen zal 
hierbij ondersteunen om er een geslaagd evenement van te maken. Hierdoor worden de ondersteunende leden van de vereniging ook 
bij de club betrokken. Kortom, Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ’81 biedt volop mogelijkheden om er een gezellige dag/avond van te 
maken of je nu lid, ondersteunend lid bent of één keer onze accommodati e wil bezoeken om een indruk te krijgen wat Tafeltennisvereni-
ging De Kruiskamp ’81 nu precies is. 
Wilt u meer weten van onze club, de deur staat open en de koffi  e staat klaar. Het bestuur of de persoon die vrijwillig achter de bar in de 
foyer aanwezig is zal u graag te woord staan.
Voor meer informati e kunt u ook alti jd terecht op onze website of stuur een e-mail.
info@dekruiskamp81.nl       www.dekruiskamp81.nl       Facebook: tt v de kruiskamp
Mike Huisman, voorzitt er TTV de Kruiskamp ‘81

Iktoon maand bij de Muzerije.....  

Jongeren theaterproducti e FRIS beet op zaterdag 13 mei de spits af van de 
iktoon maand met de theatervoorstelling “We’re all MAD here”.

Tijdens de Open Dag van Muzerije op zondag 11 juni zal de voorstelling nog-
maals gespeeld worden.

Iktoon
Juni staat in het teken van kunst van iedereen. Nederland wordt een maand lang het podium van alle amateur-
kunstenaars in het kader van de ‘iktoon-campagne’. Meerdere partners in de kunst- en cultuursector hebben hun 

krachten gebundeld om te laten zien hoe divers en kleurrijk kunst in Nederland is. Op meer dan duizend locati es in meer dan 150 gemeen-
ten zijn er voorstellingen, workshops, expositi es, shows, kunstmarkten, openbare repeti ti es en open dagen bij culturele instellingen.

Open Dag
Muzerije organiseert ti jdens deze maand diverse acti viteiten, waaronder dans- en theatervoorstellingen en open lessen. Bovendien 
opent Muzerije zelf ook de deuren op zondag 11 juni vanaf 12.00 uur voor de jaarlijks terugkerende open dag. Ook zal op deze dag het 
Beste Amateurkunstwerk bekend gemaakt worden. Dit jaar is er themati sch aangesloten bij Roze Zaterdag.
Voor meer informati e kijk op www.muzerije.nl

Voorstellingen
Het volledige programma van de dans en theatervoorstellingen van Muzerije kun je terugvinden op www.muzerije.nl. Het totale overzicht 
van acti viteiten ti jdens de iktoon maand is te vinden op www.cultuurbosch.nl of www.iktoon.nl

Amateurkunstenaars laat je zien!
Muzerije roept nogmaals alle amateurkunstenaars en verenigingen op om zich in juni ti jdens iktoon te laten zien. Alles kan en mag! Van 
uitvoering, workshop of lezing tot en met een tentoonstelling op elke denkbare locati e. Meld je acti viteit aan door deze op www.cultuur-
bosch.nl en op www.iktoon.nl in de agenda te plaatsen.

Inspirati e opdoen? Kijk dan op ook eens op www.facebook.com/iktoon
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BoldyAnti-Aging Centre

Beautystudio

Anbos geregistreerd en gespecialiseerd in:
• Definitief ontharen d.m.v. IPL, laser en elektrisch *
• Professioneel tanden bleken
• Tatoeage verwijderen met laser
• Figuurcorrectie en cellulitusbehandeling d.m.v. endermologie en Flabè-

los trilplaat
• Diverse gezichtsbehandelingen voor huidverjonging en huidverbetering:
 - Acnebehandelingen *
 - Anti-rimpelbehandelingen met botox en injectables
 - De allernieuwste alternatieve faceliftbehandeling HIFU

* Behandelingen van het gelaat worden veelal vergoed door uw
   zorgverzekering.  

Ook verzorgen wij personal training, gewichtsconsultatie, outdoorboxing, 
bootcamp en speciaal voor de dames ladies boxing.

         www.studioboldy.nl Engeler Schans 22a, 5221 AS ‘s-Hertogenbosch       tel: 06 44 13 04 72
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Van harte welkom bij

FysioCompany is een samenwerkingsverband tussen diverse fysiotherapeuten. We hebben 
inmiddels 26 aangesloten praktijken die zijn gevestigd in Noord-Brabant, Gelderland en 
Noord-Limburg. Als FysioCompany staan we al 13 jaar voor kwaliteit en transparantie. Voor ons 
staat u als patiënt altijd op nummer één. Door de samenwerking tussen onze praktijken bieden 
wij u als patiënt altijd de beste zorg. De beste zorg is in onze ogen de zorg die het beste bij u en 
uw wensen past.

Wij zorgen voor u
De zorgverlening begint bij onze collega’s van de centrale administra�e. Zij staan voor u klaar om uw zorgvraag 
helder te krijgen en u naar de juiste therapeut door te verwijzen. Ook kunnen zij u direct informeren over uw 
verzekeringssitua�e. Op het moment dat u bij de therapeut terecht komt, kunt u daardoor direct werken aan 
uw herstel en behandelplan. 

Door als fysiotherapeuten samen te werken en taken te verdelen kunnen de fysiotherapeuten van 
FysioCompany een betere kwaliteit leveren. We bieden u al�jd de specialisa�e die past bij uw zorgvraag. Ook 
het waarborgen van de con�nuïteit van de behandeling, het gemak van onderlinge doorverwijzing en de 
administra�eve a�andeling beschouwen wij als een toegevoegde waarde. Mocht er in het belang van uw 
herstel aanleiding voor zijn, dan kan uw behandelend fysiotherapeut een beroep doen op de deskundigheid 
van andere collega’s binnen ons samenwerkingsverband.

Onze pa�ënten krijgen daardoor waarvoor ze komen, namelijk de juiste zorg. Waar het administra�eve 
aspecten betre�, wordt u zoveel als mogelijk ontlast. Rekeningen sturen wij dan ook direct naar de 
zorgverzekeraar, wat mogelijk is omdat we als overkoepelende organisa�e met vrijwel alle zorgverzekeraars 
contracten hebben afgesloten.

Vanwege onze integrale kwaliteiten is FysioCompany HKZ-gecer�ficeerd wat garant staat voor duurzame 
kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Ona�ankelijk en betrouwbaar zijn daarin bepalende kernwaarden.

Een afspraak maken bij FysioCompany
Tijdens werkdagen kunt u van 8.00 uur tot 17.00 telefonisch een afspraak maken of een reeds gemaakte 
afspraak veranderen. Buiten onze openings�jden en in het weekend staat ons antwoordapparaat voor u aan en 
kunt u uw boodschap achterlaten. We nemen de eerstvolgende werkdag contact met u op. U kunt ook via onze 
website online een afspraak maken.

Fysiocompany Van Mourik
Marco Polostraat 12

‘s-Hertogenbosch
073-6232222

Fysiocompany Rijken
Buys Ballotweg 30
‘s-Hertogenbosch

073-6232222

Fysiocompany Van de Ven & De Laat
Koenendelseweg 9
‘s-Hertogenbosch

073-6215551 / 073-6232222

In Den Bosch West zijn drie praktijken vertegenwoordigd, 
te weten FysioCompany Van Mourik, FysioCompany Rijken 
en FysioCompany Van de Ven & De Laat. 073 - 623 2222

info@fysiocompany.nl
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Buys Ballotweg 30
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Samenwerken aan uw gezondheid
In het nieuwe gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West zijn 
veel verschillende zorgaanbieders gehuisvest.

Zij waren vrijwel allemaal al op andere plaatsen in de wijk acti ef, maar hebben
besloten zich in één centrum te vesti gen om nauw samen te kunnen werken en hun 
pati ënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wanneer u deze bladzijde omslaat vindt u een overzicht van de zorgaanbieders met 
algemene informati e zoals openingsti jden, telefoonnummers, websites e.d.

Wij hopen u nog beter van dienst te kunnen zijn en heten u van harte welkom in
het Gezondheidscentrum aan de Kooikersweg 203 in Den Bosch West.

Meer informati e vindt u ook op  www.denboschwest.nl

Voor goede zorg in Den Bosch West, doen wij ons best !

Gezondheidscentrum
Den Bosch West
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G.J.H.M. Luiken  073 623 5599
A.J. Methorst  073 623 3588
D.M.J. van Steen-Marcus  073 623 3211
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 623 4343 SPOED

dhr. W. Bech (ma/ di/ woe/ vr)
mw. A. Kleijzen-vd Wijdeven (ma/di/do)
mw. dr. M. Langenberg- Ledeboer (ma/woe/vr)
mw. M. Peters- v Dijk (di/do/vr)
dhr. P. Zegger (ma t/m vr)  
Openingstijden: ma t/m vr 08:00 - 17:00 uur
Telefoonnummer: 073 621 5989

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
08:00 t/m 17:30 uur 
Telefoonnummer: 073 623 3095
Faxnummer: 073 623 5561 
www.apotheekkooikersweg.nl

Openingstijden:
Ma t/m Vr:  08:00 - 18:00 uur
Telefoonnummer: 073 760 0688
(van Ma tot Vrij tussen 08:00 en 18:00 uur 
telefonisch te bereiken)
www.fmcverzijden.nl

Openingstijden: 
Ma t/m Vr: 08:00 - 17:00 uur 
Telefoonnummer: 073 621 7016
www.dekooiker.nl

Openingstijden: 24/7 
Telefoonnummer:
06 21 29 01 62 (Kruiskamp)
06 21 39 72 50 (Boschveld - Helftheuvel) 
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij van 13:00 - 15:00 uur
www.vivent.nl

Openingstijden:  Op afspraak 
Telefoonnummer: 073 644 1167
www.ergodenbosch.nl

Openingstijden: 24/7 
Telefoonnummer: 06 212 17422
www.verloskundigenpraktijkflorence.nl

Openingstijden: 24/7 (inzet kraamzorg) 
Telefoonnummer: 073 631 2342
www.ivtkraamzorg.nl
info@ivtkraamzorg.nl

Openingstijden en telefoonnummers:
Gez.Centrum          / BBS Kruiskamp
Den Bosch West    / KC Westerbreedte
Kooikersweg 203   / Jan Olieslagersstraat 53
073 6221412          / 065793919 - 073 6221412
Alies Olling
   Kooikersweg 203     ma, vr
   KC Westerbreedte   wo, do
info@logopediehelpt.nl
www.logopediehelpt.nl

Openingstijden:
Maandag: 09:00 - 19:10 uur
Dinsdag en Vrijdag: wisselende tijden. 
Woensdag: 09:00 - 12:30 uur
Donderdag: 09:00 - 19:10 uur
Telefoonnummer: 073 621 7176
www.oefentherapiedenboschwest.nl
info@oefentherapiedenboschwest.nl

Openingstijden:
Spreekuren dagelijks vanaf 07:30 uur.
Maandag, dinsdag, woensdag ook in de 
avond mogelijk; thuisbezoek kan. 
Telefoonnummer: 073 621 4780
www.laheijpsychologen.nl

Openingstijden:  ma-di-wo-do
Telefoonnummer: 073 623 5240
www.depodotherapeut.nl

Diëtheek 's-Hertogenbosch
Openingstijden: donderdag 08:00-12:30 uur 
en vrijdag 08:30-17:00 uur
Telefoonnummer:
088 425 3600  of  06-30164082
E-mail: m.vanvugt@dietheek.nl

Kobussen & Cleveringa | Diëtisten
Openingstijden: vrijdag
Telefoonnummer:
073 521 6729  of  06 25 24 48 99
mirjam@kcdietisten.nl of info@kcdietisten.nl

Openingstijden;
Spreektijden in overleg tussen 08:00 en 
20:30 uur
telefoonnummer: 073 220 0044
ma t/m vrij  08:30 tot 17:00 uur
www.ypse.nl

Huisartsen
1e etage balie A

Huisartsen
1e etage balie B

Apotheek
Kooikersweg

Fysiotherapeut
Verzijden

Tandartspraktijk
De Kooiker

Thuiszorg
Vivent

Ergotherapie
Ergo Den Bosch e.o.

Verloskundige
Florence

Kraamzorg
IVT

Logopedie
Alies Olling & Marga van de Westelaken

Oefentherapie
Mensendieck

Psychologen
Laheij

De Podotherapeut

Diëtistes

Basis GGZ
Ypse

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 
07:00 uur tot 13:00 uur. 
Telefoonnummer: 088 21 41 100
www.diagnostiekvooru.nl

Openingstijden:
Ma t/m Vr: 08:00 uur tot 18:00 uur 
Telefoonnummer: 073 690 7735
www.huidzorg073.nl
info@huidzorg073.nl

Huid- en oedeemtherapie
Huidzorg 073

Spoednummers

Tijdens kantooruren op werkdagen:
Huisartsen Luiken, Methorst en van Steen-Marcus
(Balie A)     Telefoonnummer: 073 623 4343 
Huisartsen Bech, Kleijzen- v.d. Wijdeven, Langenberg-Ledeboer, Peters-v. Dijk, Zegger 
(Balie B)  Telefoonnummer: 073 621 5989 
Huisartsenpost HOV op werkdagen van 17:00 uur tot 08:00 uur, in het weekend en 
op feestdagen Telefoonnummer: 0900 8860

Bloedafname
DVU / JBZ
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Openingsti jden: 24/7 
Telefoonnummer:
06 21 29 01 62 (Kruiskamp)
06 21 39 72 50 (Boschveld - Helft heuvel) 
Inloopspreekuur:
ma t/m vrij van 13:00 - 15:00 uur
www.vivent.nl

Openingsti jden: 24/7 (inzet kraamzorg) 
Telefoonnummer: 073 631 2342
www.ivtkraamzorg.nl
info@ivtkraamzorg.nl

Openingsti jden:
Spreekuren dagelijks vanaf 07:30 uur.
Maandag, dinsdag, woensdag ook in de 
avond mogelijk; thuisbezoek kan. 
Telefoonnummer: 073 621 4780
www.laheijpsychologen.nl

Openingsti jden;
Spreekti jden in overleg tussen 08:00 en 
20:30 uur
telefoonnummer: 073 220 0044
ma t/m vrij  08:30 tot 17:00 uur
www.ypse.nl

Apotheek
Kooikersweg

Thuiszorg
Vivent

Kraamzorg
IVT

Psychologen
Laheij

Basis GGZ
Ypse

Openingsti jden: maandag t/m vrijdag van 
07:00 uur tot 13:00 uur. 
Telefoonnummer: 088 21 41 100
www.diagnosti ekvooru.nl

Bloedafname
DVU / JBZ

Steun bij Zwangerschap, Kraamti jd en Ouderschap
en voor een gezonde ontwikkeling van de Baby

Gilissen Psycholoog
T: +316 41 75 44 18
E: info@gilissenpsycholoog.nl - W: gilissenpsycholoog.nl

Zoekt u een huishoudelijke hulp?
Slechts € 12,95 per uur

www.ti ptopstudent.nl

bel 06 14 82 60 00
of stuur een e-mail naar welkom@ti ptopstudent.nl
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Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredacti e (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2017 4 keer aan huis in de wijken Kruis- en 
Schutskamp. De digitale wijkkrant vindt u op  www.wijkraad-west.nl
Kopij (liefst digitaal) sturen naar redacti e-wks@hotmail.com  of naar  Redacti e Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Helft heuvelpassage 109, 5224 AC  ‘s-Hertogenbosch
Indien u wilt adverteren in de wijkkrant, kunt u via deze adressen een vrijblijvende off erte aanvragen. De redacti e behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren 
of niet te plaatsen, zowel in de wijkkrant als op de website. Indien u foto’s en/of logo’s meestuurt, dienen deze -separaat- in hoge resoluti e aangeleverd te worden!!

Durum Döner
2 stuks voor

Kleine schotel
7,00 nu voor

Turkse Pizza
Döner 2 stuks voor7,005,00 7,50

Tegen inlevering van deze bon Tegen inlevering van deze bon Tegen inlevering van deze bon

Al ons vlees is 100% halal

Wij	bezorgen	niet	aan	huis

• Wil jij dat jouw acti viteit bij wijkbewoners meer aandacht krijgt?
• Wil jij bewoners betrekken bij iets dat jij gaat organiseren?
• Wil jij dat jouw vereniging in de wijk bekender wordt?
• Ben jij zzp’er en wil jij dat bewoners van de wijk jou weten te vinden?
• Ben jij lid van een sti chti ng met een goed doel en wil jij dat anderen mee gaan doen of gaan sponsoren?

ZET DE INFORMATIE DAN OP WWW.WESTPRESENTEERT.NL

Hoe? Ga naar de website en het wijst zich vanzelf.
Deze website is bedoeld om alle acti viteiten die in en rond onze wijk plaatsvinden te tonen, zodat bezoekers snel informati e kunnen 
vinden als ze iets nodig hebben of iets willen ondernemen. De eerste acti evelingen zijn u al voorgegaan.
Voor vragen en informati e mail naar  westpresenteert@gmail.com  of bel naar  06	546	08	303

Heeft  u uw organisati e en/of 
acti viteiten al aangemeld ??
www.westpresenteert.nl
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