
WIJKKRANT
KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

december 2017 - 15e jaargang nummer 4 (oplage 6.200)

De redacti e wenst u met deze winterediti e van de wijkkrant Kruiskamp Schutskamp weer veel leesplezier, maar vooral
Fijne Feestdagen en een Gezond en Voorspoedig 2018

"West Presenteert....." de wijktafel van donderdag 21 december a.s. !!

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 10/11 maart 2018.       Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 9 februari 2018
aanleveren (zie ook colofon achterzijde).   Gelieve uw kopij alti jd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Net voor de feestdagen willen we u informeren over diverse zaken in onze wijk
Het exacte programma is nog niet bekend, maar gepland staan o.m. de stand van zaken m.b.t. 

het Buurt-, Wijk- en Dorpsbudget, de Wijkambassadeurs, Buur zoekt Jou, de plannen voor 
2018 van de diverse organisati es in de wijk en nog veel meer.

We heten u van harte welkom in SCC De Helft heuvel (zaal 2) op donderdag 21 december a.s.
Aanvang 20:00 uur, koffi  e en thee staan voor u klaar vanaf 19:45 uur

Kerstconcert Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch in de Annakerk....
Een opstapje naar een feestelijk en sfeervol Kerstf eest.

Een concert met kerstliederen uit binnen- en buitenland, oude en nieuwe liederen.

Een muzikale rondreis door Europa waarbij we de kerstgedachte
en het warme gevoel van samenzijn voelen en beleven.

Het is alweer enkele jaren geleden dat het jaarlijkse kerstconcert van het Gemengd Koor ‘s-Hertogenbosch
gegeven is in de Annakerk in onze wijk. Maar dit jaar zal het publiek in de Annakerk aan de Boschmeersingel 

weer de warme deken voelen van sfeervolle kerstliederen uit eigen land en uit landen om ons heen.
Traditi onele kerstliederen worden afgewisseld met werken uit Spanje, Italië, Duitsland en Engeland. Prachti ge 

songs, zoals Gabriella’s Song uit de fi lm “As It Is In Heaven”, Een Nieuwe Morgen op de muziek van het bekende 
“Vicky Brown lied”, of een vlott e potpourri van bekende kerstliedjes in de compositi e “Winterwonderland”.

Bijzonder cachet wordt gegeven door onze prachti ge solisten Roos van der Sanden en Annemiek Vendelmans.
Het concert staat onder de alti jd enthousiaste leiding van dirigent Henk van der Sanden,

met piano- en orgelbegeleiding door Rein Boeijen. 
Een fi jne gelegenheid om in de kerstsfeer te komen.

   Waar:  Annakerk - Boschmeersingel ’s-Hertogenbosch-West
   Wanneer: zaterdag 16 december 
   Aanvang: 19:00 uur, U bent welkom vanaf 18:30 uur
   Toegang: Grati s

Aan het einde van het concert wordt u in de gelegenheid gesteld uw waardering
voor het concert te tonen door middel van een vrijwillige bijdrage.

De leden, het bestuur en de arti sti eke leiding van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch
wensen u allen fi jne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018
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BUURTPREVENTIE Schutskamp/Kruiskamp.....
Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden. De feestdagen staan al weer 
voor de deur.

Ook wij, van Buurtpreventie, kunnen een beetje feest vieren. En wel om het heug-
lijke feit dat er in navolging van Buurtpreventie West nu ook steeds meer buurtpre-
ventieteams worden opgericht in andere wijken van de stad. Dit kunnen wij alleen 
maar toejuichen.

We zouden het nog fijner vinden als we nog voor het einde van het jaar ook nog nieu-
we aanmeldingen mogen begroeten voor onze eigen wijken Kruiskamp en Schuts-
kamp. Wij kunnen dan onze activiteiten nog verder uitbreiden. Meld je daarom nog 
snel aan en werk met ons aan een veiligere en socialere omgeving voor anderen, 
maar ook voor jezelf.

Je kunt je opgeven via
• via buurtpreventiewest.db@gmail.com
• via het Buurtinformatienetwerk (BIN)
• óf bij Wijkplein de Helftheuvel, Helftheuvelpassage 109, 5224 AC 's-Hertogenbosch.
Er wordt dan contact met je opgenomen.
Fijne Feestdagen!!......Buurtpreventie Schutskamp Kruiskamp

AAN DE DEUR WORDT NIET GEKOCHT
en laat niet zomaar iemand binnen.....
“Ik ben toch zó kwaad. Niet eens vanwege de spullen die ik kwijt ben maar omdat ik er ingetrapt ben.”
Dat vertelde een hoogbejaarde vrouw mij toen ik contact met haar opnam nadat ze in huis beroofd 
was. Ze was net, lopend met haar rollator, thuis gekomen toen  een man aanbelde en  zich uitgaf  voor 
een medewerker van Essent met de mededeling dat er een gaslek zou zijn. De vrouw vroeg nog om 
een legitimatiebewijs te tonen maar hij gaf aan dat hij dat op kantoor had laten liggen. 
Door  zijn gladde praatjes liet de vrouw hem toch binnen. Kort daarna verdween de man plotseling en 
bleken er sieraden uit de woning te zijn gestolen.

In het winkelcentrum sprak een oudere man mij aan met de mededeling dat hij een mail had gekregen van het CJIB over een verkeers-
boete die betaald diende te worden. Nadat ik de man duidelijk maakte dat dit een oplichtingsmail betrof en dat hij deze gewoon moest 
verwijderen, sprongen van opluchting de tranen in zijn ogen. Door de mail was hij zo gespannen dat nu de ontlading kwam.

Een oudere wijkbewoner werd aan huis bezocht door een man die namens een alarminstallatiebedrijf abonnementen verkocht.  Hij 
nam een abonnement en alles werd netjes aangesloten. Alleen bleek de pinpas  te zijn verdwenen en in het gesprek had de man op 
slinkse wijze de bewoner de pincode ontfutseld.  Er werd een groot geldbedrag van de rekening afgeschreven.

Dit zijn zo maar 3 waargebeurde voorbeelden uit onze eigen wijk. Veel bewoners weten niet meer wie ze nu wel en wie ze niet kunnen 
vertrouwen. Daar komt bij  dat het percentage 75+bewoners in Schutskamp en Kruiskamp beduidend boven het stedelijk gemiddelde 
ligt.  Voor oplichters een gewilde doelgroep.
En als je dan ziet wie er allemaal aan de deur komen om iets te slijten of iets van je gedaan te krijgen….,donateurwervers, colportanten, 
wervers voor goede doelenloterijen, telefoonabonnementverkopers, wervers namens energieleveranciers en noem maar op. 
In sommige gemeenten wordt het toegestaan om zomaar aan de deur te gaan om iets te verkopen of diensten aan te bieden. Gelukkig 
is er in de gemeente ’s-Hertogenbosch in de plaatselijke verordening  een artikel van kracht waardoor het  vergunningplichtig is.  Het 
overgrote deel van de hierboven genoemde voordeurbezoekers heeft geen vergunning.  
Samen met leden van buurtpreventie proberen we het bij u aan de voordeur rustiger te maken.  De personen worden aangesproken 
en naar hun vergunning gevraagd.  Indien er geen vergunning getoond kan worden zullen we deze personen wegsturen of ze worden 
eventueel door de politie geverbaliseerd.

Enkele tips
• Voor collectes kunt u op het internet het rooster raadplegen van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) of van de gemeente.
• Komt men bij u aan de deur om iets te verkopen of diensten aan te bieden, vraag dan naar de vergunning van de gemeente. Men 

moet deze bij zich hebben en kunnen tonen. 
• Laat niemand binnen als u alleen thuis bent. Houd de deur dicht en bel een bekende van u die in de buurt woont en vraag of die 

even langs komt.
• Als medewerkers van bedrijven onaangekondigd langs komen, bel dan desnoods het bedrijf om het bezoek te checken.  Krijgt u een 

vreemde rekening? Bel dan ook het bedrijf om dit te checken.
• Hebt u oudere, alleenwonende,  familieleden of buurtbewoners?  Houd hen dan extra mee in de gaten en spring bij als u ziet dat er 

vreemde mensen aan hun voordeur staan. 

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

Bent u al lid van het BIN (Buurt Informatie Netwerk)?   BIN Schutskamp/Kruiskamp heeft al meer dan 1.500 leden !!!
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 mel-
den om u op de hoogte te houden van hetgeen in de wijk gebeurt.
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Wonen in een kerk.....!!
Het aantal  r.k.-kerken  wordt steeds kleiner, ook  in 's-Hertogenbosch.
Toen ik in 1955 in Brabant kwam wonen (Goirle bij Tilburg) stond er een kerk op bijna elke hoek van de straat.  Je had van die  typisch 
katholieke eilandjes: kerk met school, patronaat en klooster.  
In 1952 is de H.H.Hartenkerk gebouwd aan de Graafseweg. Een kerk met 2 letters H,  want ze was toegewijd aan de twee heilige harten 
van Jezus en Maria.  
In de Kruiskamp zijn in de 70-er jaren nog wel vijf(!) kerkjes als in een cirkel gepland  met de beoogde pastorie als een spin in het midden.  
Uiteindelijk zijn er drie geweest:  de zwarte kerk, de bruine kerk en de stenen kerk (parochie Maria Geboorte). Die stenen kerk  is sinds 
december 2013 in gebruik door de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt  (GKV).
Het woord 'kerk' komt niet uit de lucht vallen.  Het woord is te herleiden tot twee griekse woorden. Het éne betekent: "van de Heer". Het 
andere: "bijeen roepen". Alletwee vind ik ze mooi.
Maar...., ook de hartenkerk staat nu leeg, alweer vanaf  2015.  
Er is ruim 60 jaar gekerkt, gezongen, gebeden, gedoopt, getrouwd en gerouwd. Misschien heeft Patrick Kuis de kerkdeur nog net achter 
zich dicht getrokken. Hij heeft gelukkig wel de geluidsapparatuur bij Anna-west aan de Boschmeersingel ondergebracht, net als een paar 
mooie kandelaars.
Nu heeft die hartenkerk het voordeel/nadeel  dat ze een gemeentelijk monument is. Dan kun je er niet 'van af'.  Je mag 'm niet slopen 
voor nieuwbouw. Maar je leest wèl sinds kort in de krant dat er 12 appartementen IN de kerk worden gebouwd.
EN bovendien nieuwbouw op het kerkplein ervoor (wellicht ook opzij tegen de kerk aan).
Als je vaak de deur achter je open laat, vragen de mensen wel: "Ben je in de kerk gebóren?"
Maar wónen in een kerk...?!
Hoe krijg je zonlicht binnen? Hoe kijk je naar buiten? Natuurlijk, dat zijn vooral praktische vragen.
Een geheel andere vraag luidt:   "Is dat heiligschennis?"  (God heeft toch in die kerk  gewoond!!).
Wel, ook de hartenkerk is door de bisschop aan de eredienst onttrokken.... 
Nog een vraag: Heeft God geen woning meer, als mensen er ingehuisd zijn?
 Herman Kuitert zei  ooit: "Alles wat we van boven weten, komt van beneden!"   
 Dat betekent voor mij: blijf bescheiden!  
 God zit nooit voor één gat gevangen.   
 Hij heeft meer pijlen op zijn boog dan mensen kunnen bedenken.
Wat te denken van een HUISKERK?  (Het woord bestaat, zoek maar eens op bij Google).
 In een huiskerk woon je zéker met twee benen in het hier-nú.
 En dat hier-nú heeft méér in huis dan huisje, boompje, beestje.....
Guido Gezelle (Vlaamse priester-dichter, 1830-1899)  dichtte vrij vertaald: 
  Als je ziel mee-luistert, klinkt in alles óók de taal van God door!

Rob van Oosten (Annakerk namens de Kerken in West)

Stadsdienst Den Bosch wijzigt.....
De stadsdienst Den Bosch is m.i.v. 10 december j.l ingrijpend gewijzigd, met deels nieuwe 
lijnnummers, nieuwe routes en nieuwe vertrektijden. Hieronder staan de wijzigingen voor 
Kruis- en Schutskamp per lijn uitgewerkt.
Lijn 1/11 Centraal Station – Oosterplas
De huidige lijn 1/11 wordt geknipt. Het deel Centraal Station - Kruiskamp wordt lijn 4.
Het deel Centraal Station – Oosterplas blijft lijn 1/11. De route wijzigt niet.
De frequentie wordt een halfuurdienst op alle dagen tot ongeveer 21:30 uur.
Deze frequentie past beter bij het gebruik van de lijn.
Lijn 11 is de routevariant via Pettelaarpark. Net als nu rijdt lijn 11 op werkdagen overdag in 
de ochtend van Centraal Station naar Oosterplas en in middag van Oosterplas naar Centraal Station.
Overige perioden rijdt lijn 1, ook in het weekend.
Lijn 4 Kruiskamp – Centraal Station – Groote Wielen / Rosmalen NS station 
De nieuwe lijn 4 vervangt de huidige lijn 1 (Kruiskamp - CS) en lijn 13 (CS – Rosmalen).
De route van lijn 4 is gelijk aan die van de huidige lijnen 1 en 13.
Lijn 4 gaat op werkdagen overdag en op zaterdag vier keer per uur rijden tussen Kruiskamp en Rosmalen Noord (Groote Wielen). Twee 
keer per uur is het eindpunt op het Laaghemaal bij de nieuwe halte bij de kruising met de Vlietdijk, twee maal per uur rijdt lijn 4 door 
naar Rosmalen Station. Daar rijdt de bus verder als lijn 3 naar Centraal Station. Op het Laaghemaal komt ook een nieuwe halte bij de 
kruising met de Oosteinderweg (bij de sportvelden).
In de avond en op zondag rijdt lijn 4 twee keer per uur. Alle ritten rijden dan door naar Rosmalen Station, met doorkoppeling aan lijn 3.
Alle avonden rijdt lijn 4 door tot ongeveer 24:30 uur.
Lijn 5 Centraal Station – Engelen
Deze lijn wijzigt niet, alleen de vertrektijden veranderen iets. Lijn 5 rijdt net als nu alleen op maandag - vrijdag tijdens de ochtend- en 
middagspits. Op dit traject gaat ook buurtbus 250 rijden; deze rijdt als lijn 5 niet rijdt.
Lijn 250 Centraal Station – Jeroen Bosch Ziekenhuis – Kruiskamp – Engelen – Bokhoven
Lijn 250 is een buurtbus en vervangt de huidige wijkbus Engelen. Doordat het een buurtbus wordt gelden alle normale openbaar vervoer 
vervoersbewijzen. Ook wordt gebruik gemaakt van de normale bushalten.
De buurtbus rijdt -aanvullend op lijn 5 op werkdagen van 9:00 - 15:30 uur en op zaterdag- vanaf het Centraal Station via het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis en Kruiskamp naar Engelen, Haverleij en Bokhoven.

Kijk voor de volledige nieuwe dienstregeling op www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/dienstregeling.htm
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Zayaz bouwt 72 nieuwbouwappartementen aan de JP Coenstraat/Dirk Hartogstraat.....
In de Ontdekkingsreizigersbuurt bouwt Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling 72 nieuwbouwappartementen aan de J.P. Coenstraat, 
Dirk Hartogstraat en Jacob Roggeveenstraat voor woningcorporati e Zayaz. Naar verwachti ng worden de appartementen na de zomer-
vakanti e 2018 opgeleverd.
De appartementen zijn verdeeld over 2 gebouwen, genaamd De Hoorn en De Eendracht. Ieder gebouw bestaat uit 36 appartementen en 
5 woonlagen. De appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers. Ze zijn gelijkvloers en de verdiepingen zijn met de lift  bereikbaar. 
De appartementen zijn vanaf 27 november te vinden op de website van WoonService Den Bosch www.woonservicedenbosch.nl. Hier 
staat meer informati e over de opbouw van de huurprijs en de toewijzingscriteria.

Alles in huis voor een duurzame toekomst.....
Lage woonlasten, energie zelf duurzaam opwekken en een comfortabele woning waar je niks aan hoeft  te doen. Dit is Nul op de Meter, 
een complete verbouwing waardoor je huis de kwaliteit van een nieuwbouwwoning krijgt. Reimarkt is op zoek naar enthousiaste wonin-
geigenaren in Noord Brabant die hun huis willen verbeteren naar een Nul op de Meter woning. De provincie sti muleert deze aanpak om 
het Nul op de Meter aanbod voor woningeigenaren te verbeteren. 
Reimarkt erkent dat zij niet de eersten zijn die een Nul op de Meter-renovati e aanbieden. Toch denkt Mathijs, projectleider bij Reimarkt, 
dat dit traject een unieke kans is: “Als we kijken naar de eerste Nul op de Meter concepten zien we dat daar de techniek centraal stond. 
Dat was ook logisch, het ging toen vooral om de technische haalbaarheid. Wij hebben gezocht naar een pakket maatregelen met de be-
woner als uitgangspunt. Dit is al meerdere keren succesvol uitgevoerd en nu willen we dit verder ontwikkelen, samen met de bewoner.” 
In bijeenkomsten en individuele gesprekken maken woningeigenaren kennis met het Alles-in-Huis pakket, zoals het concept heet. In de 
tweede sessie wordt dieper ingegaan op de fi nanciering. “Wij willen laten zien dat het eigenlijk heel betaalbaar is”, aldus Mathijs. “Men-
sen die dit traject met ons aangaan krijgen van ons ook een adviesgesprek met een onafh ankelijk fi nancieel adviseur. Normaal kost zo’n 
gesprek enkele honderden euro’s, maar wij vinden dit zo belangrijk dat we dit grati s aanbieden.” 
Het afgelopen jaar zijn de eerste woningen met dit pakket al opgeleverd. Dit gaat heel snel, in slechts drie dagen is woning compleet 
verbouwd. 
Al enthousiast? Neem contact op met Reimarkt op 085-0495705 of meld je aan op reimarkt-denbosch.nl/alles-in-huis
Over Reimarkt
Bij Reimarkt Den Bosch ligt alles in de schappen om een huis comfortabel en energiezuinig te maken: van isolati e voor vloer, muur en dak, installati es 
als bijvoorbeeld een HR++ ketel, zonnepanelen of zelfs Nul op de Meter oplossingen. Inwoners van Noord Brabant kunnen bij de locati e in Den Bosch 
terecht voor advies over de maatregelen maar ook de fi nanciering ervan. Het zelf benaderen van verschillende parti jen, het vergelijken van off ertes en 
het uitzoeken van subsidies is hiermee verleden ti jd. Reimarkt maakt duurzaam wonen zo makkelijk mogelijk.

Heeft  u uw organisati e en/of 
acti viteiten al aangemeld ??
www.westpresenteert.nl
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De Laatbloeiers.....
Op latere leeft ijd een instrument oppakken en lekker muziek maken. Dat was de droom die een groep vrienden -allen buurtgenoten 
en kennissen uit het dorp Engelen- meer dan zesenderti g jaar geleden koesterde. 
Op 26 april 1981 richtt en zij hun orkest op,  De Laatbloeiers.
Het nog niet zo geschoolde ti ental trad vooral op ti j-
dens de carnavalsperiode, met schitt erende dweil-
klassiekers als “Munne Witpen” en “Sterren stralen 
overal”. 
Dat waren de beginjaren, daarna ontwikkelden De 
Laatbloeiers, inmiddels negenti en mannelijke en 
zes vrouwelijke muzikanten sterk, zich tot een vol-
waardig orkest met een geheel eigen geluid. 
Het plezier van het samenspelen is in het 36 jarig 
bestaan alti jd gebleven.
En dat is te horen en te zien !
We treden op bij diverse evenementen binnen de 
gemeenschap Engelen; de thuisbasis waarmee het 
orkest zich (ondanks de toegetreden muzikanten 
“van buiten”) nauw verbonden blijft  voelen.
Maar vooral ook bij optredens in tehuizen en
zorginstellingen, bij verenigingen en manifestati es in Den Bosch en omgeving en ti jdens de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen, 
waar De Laatbloeiers met hun muziek de wandelaars een laatste duwtje in de rug geven. Het concert ti jdens de kerststalroute op zon-
dagmiddag voor Kerstmis in de kathedraal van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch is ieder jaar weer zeer bijzonder.
De Laatbloeiers spelen graag voor publiek. Op uitnodigingen van verenigingen, tehuizen, maar ook commerciële instellingen en overige 
belangstellenden gaan zij graag in. Het orkest kan met zijn uitgebreide repertoire inspelen op de diverse muzikale wensen en omstandig-
heden van de aanvragers. Met onze nieuwe outf it en gevarieerde muziek stelen we graag de show op genoemde evenementen.
We beperken ons niet tot Den Bosch, maar spelen ook in de dorpen rondom de stad. Dat is ook de reden dat wij ons presenteren in de 
wijkkrant Kruiskamp Schutskamp.
We repeteren op woensdagavond in Vlijmen bij Fletcher hotel Prinsen alwaar wij al 25 gastvrij onderdak vinden. 
Ons orkest heeft  een gelimiteerd aantal van 25 leden. Af en toe verlaat iemand het orkest vanwege leeft ijd of ongemakken.
Derhalve hebben wij vacatures voor 2 baritons en 1 trompet. We verlangen wel dat belangstellenden enig muzikaal niveau hebben.
Geïnteresseerd?   Kom dan eens luisteren op woensdagavond vanaf 20:00 uur of neem contact op via laatbloeiersfanfare@outlook.com 
U vindt ons ook op internet door simpelweg te zoeken op de naam de laatbloeiers

Geslaagde burendag Vliegeniersbuurt.....
De allereerste burendag die wij hebben georganiseerd als huurdersvereninging Vliegeniersbuurt.
Een geslaagde middag met veel gezelligheid, mede mogelijk gemaakt door Karwei en de Albert Heijn. Onze dank hiervoor.

NL Doet!  9 en 10 maart 2018.....
Wat ga jij doen op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018?
Op deze dagen wordt de landelijke vrijwilligerscampagne NLdoet weer gehouden..

De afgelopen jaren nam het aantal acti viteiten en deelnemende vrijwilligers in onze gemeente fl ink toe. Tijdens NLdoet 2017 staken 
meer dan 1000 vrijwilligers de handen uit de mouwen in ’s-Hertogenbosch en Vught! Zij deden dit ti jdens 91 klussen bij 68 organisati es.

NLdoet biedt je de mogelijkheid om bijvoorbeeld iets extra’s te doen voor je doelgroep, een accommodati e op te knappen of een buurt 
groener te maken. En niet te vergeten: kennis te maken met (nieuwe) vrijwilligers! Voor je acti viteit of klus kun je een fi nanciële bijdrage 
(max. €400,-) aanvragen.

Op  www.nldoet.nl  kun je alle informati e vinden.
Bijvoorbeeld de spelregels voor het aanvragen van de fi nanciële bijdrage 
en klussen/acti viteiten aanmelden.

Bedenk een mooi plan en ga aan de slag ti jdens NLdoet 2018
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Wijkbewoners in beeld.....
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.....Christien Cooijmans: griezelen in de brandgang
Op 28 oktober was het weer zover: Halloween, ook dit keer georganiseerd door Christien Cooij-
mans en haar buurtgenoten. De afgelopen keer hebben 57 kinderen meegedaan: met de griezel-
spellen, met ‘Trick and treat’ de deuren langs en de enge brandgang door.  
Vier heksen op een rij
Christien – inmiddels ergens in de vijftig – woont al 10 jaar aan de Geysendorfferstraat. In 2007 
verhuisde Christien van de Hambaken naar West: “In het begin organiseerden drie buurvrouwen 
Halloween. Maar elk jaar moesten ze alles na afloop zelf opruimen en toen zeiden ze: ‘we doen 
het niet meer’. Toen ik dat hoorde, ben ik ingesprongen. Ik wilde de kinderen niet teleurstellen.”
Halloween aan de Geysendorfferstraat is elk jaar een flink spektakel. Het begint ’s middags met 
spelletjes in enge sferen, zoals ‘vier heksen op een rij’, toverdrankjes brouwen en ringen om een 
spook gooien. Rond 17.00 uur is het tijd voor frieten met een frikandel. Als het donker is, volgt 
‘trick and treat’: de kinderen gaan in groepjes de deuren langs: snoep of je leven!
Opruimen in de nacht
Daarna is het tijd voor echt griezelen. Christien: “In de brandgang gebeurt het! Met spinnenweb-
ben, een doodskist, enge geluiden, geraamtes, een babypop die langzaam zegt ‘I’m watching 
you…’. En dat alles in het pikkedonker.” Zaklampen en telefoons zijn streng verboden. Christien 
pakt ze bij de ingang van de brandgang eigenhandig af. 
Rond 22.30 uur keert in de brandgang de rust weer en drinken alle betrokkenen een drankje in de 
tent. Als iedereen klaar is, slaat de klok al middernacht. Staat ze dan ook als enige op te ruimen? 

Christien bij de pinata gevuld met snoep       “Nee, ik pak een vuilniszak en begin gewoon. Dan kijk ik de heren aan en zeg: 'Wat denken jullie?’
snoep, die de kinderen stuk mogen slaan       Dan pakken ze ook een zak en helpen mee. We gaan net zo lang door totdat de straat schoon is,

                                                                     de geluidinstallatie is afgebroken, de achterplaats is opgeruimd en de tent in zakken zit.”
Straatspeeldagen
Christien is niet alleen de aanjager van Halloween, maar van alle straatspeeldagen in de Geysendorfferstraat: vijf stuks per jaar, elk jaar 
opnieuw. “Dan zetten we de straat van 12.00 tot 20.00 uur af. We doen spelletjes, gaan voetballen, houden een watergevecht. De Jumbo 
leent ons een springkussen. Eén keer per jaar huren we iets groots, zoals een stormbaan of waterglijbaan.” 
Bij de Albert Heijn regelt Cristien gratis broodjes, knakworsten en ranja. De ‘kebabzaak’ Basak Döner sponsort in geld. Steevast zorgt Sjef 
de IJscoboer na afloop voor een gratis ijsje. 
Het wordt al routine voor Christien: “Ik probeer de touwtjes zelf in handen te houden, van subsidie aanvragen bij de gemeente en spon-
soren zoeken tot uitnodigingen maken en spullen huren. Ik krijg daarbij veel hulp van buurtgenoten: tekeningen kopiëren, tent opbouwen, 
spullen klaarzetten, alles opruimen.” En waarom ze dat doet, vijf keer per jaar? Haar eigen kinderen zijn immers al lang volwassen. “Ik kan 
gewoon goed met kinderen opschieten. En ik houd ervan om bezig te blijven.”

Wijkbewoners in beeld.....Christel Jansen-Meesters: wie goed is voor dieren…
De herfst gaat over in de winter: het is vochtig koud. Toch zitten de vrijwilligers van kin-
derboerderij en stadstuin De Bossche Hoeve buiten op terras, om uit te rusten van het 
buitenwerk. Sinds 2015 heeft De Bossche Hoeve een metamorfose ondergaan. Het werk 
is nog volop gaande: “We hebben net een pad door de nieuwe dierenweide aangelegd, 
zodat bezoekers tussen de hertjes kunnen lopen. We zijn nu bezig om alle paden toegan-
kelijk te maken voor mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen,” zegt Christel 
Jansen-Meesters (53). Ik loop met haar de ontmoetingsruimte binnen. Daar wordt ge-
werkt aan een nieuw aquarium. We schuiven aan bij de eettafel. 
Iedereen is welkom
Christel is geboren aan de Boschveldweg en op éénjarige leeftijd in West komen wonen: 
“Eerst aan de Balbaostraat, daarna de Kooijkersweg en op 22-jarige leeftijd ben ik met 
John in de Kruiskamp gaan wonen.” Behalve haar man, is John ook voorzitter van het 
bestuur van de Bossche Hoeve. 
Sinds juni 2015 is Christel vrijwilliger bij de Bossche Hoeve: “Vooral om ervoor te zorgen 
dat de mensen hier lekker koffie kunnen drinken en zich op hun gemak voelen. Iedereen is hier welkom: oudere mensen, kinderen en hun 
ouders, mensen met een handicap, …” Ze wordt hierin bijgestaan door buurtbewoner Sjaak. 
Nagenoeg elke dinsdag, donderdag en in het weekend is Christel op de Bossche Hoeve te vinden. Zelfs oudjaar viert ze bij de Bossche 
Hoeve, samen met haar gezin en vaste vrijwilligers, om bij de dieren te zijn als het vuurwerk losbarst. De overige dagen in de week werkt 
ze bij de Albert Heijn in de Helftheuvel, achter de kassa: “ook mensenwerk.”
Samen het werk doen
Sinds juli 2017 is De Bossche Hoeve een onafhankelijke stichting, met een vijfkoppig bestuur, waaronder Christel: “Daarnaast werken 
allerlei andere mensen mee: een leerkracht, bouwkundige, hovenier. We hebben stagiairs van het Helicon, De Rijzert, Koning Willem 1 
College en de Gabriëlschool. En via de Reclassering vervullen mensen hier hun taakstraf. Voor ons is iedereen gewoon een vrijwilliger: het 
gaat om de mens, hun achtergrond doet er niet toe.”
Al het werk op de Bossche Hoeve wordt dus op vrijwillige basis gedaan: “We krijgen er geen geld voor. Dat hoeft ook niet, want we krijgen 
genoeg waardering van de mensen en de beesten. Van de gemeente krijgen we een subsidie € 7.500,-. De overige inkomsten regelen we 
zelf: met sponsoren, giften en met opbrengsten van het terras en feestjes.” 
Liefde voor dieren
Christel houdt van dieren. “Sommige kinderen weten het verschil niet tussen een kalkoen en een gans. Dat vind ik heel erg. Er komen hier 
kinderen die bang zijn voor een kip. Dan laten we hen zien dat een kip gewoon uit je hand kan eten.” Voor Christel is dit educatieve aspect 
heel belangrijk: “Als je goed bent voor dieren, ben je ook goed voor mensen.”

20171203 WKS 2017 04.indd   6 3-12-2017   23:22:04



Brahim Settout
Wijkwerker

06 50 64 80 60 

Ilvie van Schijndel
Buurtsportcoach

06 11 73 87 42

Ingrid Bodeutsch
Wijkgezondheidswerker

088 368 63 11

Loop binnen op donderdagen van 11:00 - 12:00 uur, Wijkplein Helftheuvel

Samen gezond spreekuur: sport, bewegen, 
gezonde leefstijl, activiteiten in de wijk

Samen gezond spreekuur West

Cliëntenraad Van Neynsel De Taling zoekt nieuwe leden.....
Woon- en zorgcentrum Van Neynsel De Taling heeft  een wett elijk vereiste Cliëntenraad. De leden van deze raad, vertegenwoordigen 
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 Van Neynsel 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 vijf leden, voorzitt er, secretaris en drie leden die zich betrokken voelen bij het wel en wee van het 
woon- en zorgcentrum. Allen zijn woonachti g in de wijk Kruiskamp of omgeving daarvan.
Welke werkzaamheden kent de Cliëntenraad?
Huidige voorzitt er en secretaris zijn het dagelijks bestuur en als zodanig afgevaardigden naar de Centrale Cliëntenraad van de Van Neyn-
selgroep waaronder woon- en zorgcentrum Van Neynsel De Taling valt. Eens per twee maanden is er een lokale raadsvergadering die 
twee uur duurt. Deze vergaderingen staan in het teken van elkaar informeren over lokale- en centrale aangelegenheden.
Maandelijks vergadert het dagelijks bestuur met de wijkmanager van de Taling en managers van Van Neynsel, afh ankelijk van de agen-
dapunten. 
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 willen inzett en voor de bewoners en in de toekomst het dagelijks bestuur 
kunnen overnemen.
Voor meer informati e of een oriënterend gesprek, neem gerust contact op met de voorzitt er:
Annelies van Logten-Godschalk, voorzitt er Cliëntenraad op telefoonnummer 06 531 05 334

Buurtkring Deuteren - Boschveld - Schutskamp.....Kom in contact met anderen!
Wat is de Buurtkring ?
De Buurtkring is een enthousiaste groep leden met een beperking die één keer per twee weken bij elkaar komen 
in Buurthuis Deuteren.
Het doel
Het doel van de buurtkring is het opdoen van sociale contacten, en elkaar ondersteunen waar nodig! 
Een voorbeeld:
Één van de leden van de buurtkring geeft  aan moeite te hebben met het doen van de wekelijkse boodschappen en een ander lid heeft  
moeite met het versturen van e-mail. In de groep kan de één de ander helpen.
Maar vooral belangrijk zijn de sociale contacten die je met elkaar hebt, waar je mogelijk nieuwe vriendschappen mee opbouwt. Gezellig-
heid is dus het allerbelangrijkste. Zo hebben we een hele leuke barbecue georganiseerd bij één van de leden en hebben we ook samen 
Sinterklaas gevierd.
Nieuwe leden
De Buurtkring is gestart in mei van dit jaar en bestaat nu uit zeven enthousiaste leden en wordt begeleid door twee vrijwillige coaches.  
Wij zijn op zoek naar uitbreiding met enkele leden om de Buurtkring nog beter te laten functi oneren. 
Ben je na het lezen van dit bericht enthousiast geworden, en lijkt het je leuk om bij ons aan te sluiten, neem dan contact op met

Benthe van der Vleuten, Wijkwerker Welzijn Divers via  06 553 22 160  of  b.vandervleuten@divers.nl

20171203 WKS 2017 04.indd   7 3-12-2017   23:22:04



Buur zoekt jou - Huisbezoeken afgerond......
Dit jaar zijn we begonnen met huisbezoeken in de helft van de verzetsheldenbuurt om met 
de bewoners in gesprek te gaan over onderwerpen als: samen wonen, elkaar helpen en gezel-
ligheid in de buurt. De straten waar wij zijn geweest zijn de straten in het blok Beatrixpark, 
Kooikersweg, Kruiskampsingel en de Generaal Rosslaan.
We zijn hier met een groep van zes personen enkelen maanden mee bezig geweest. Helaas 
hebben we  niet iedereen gesproken. Maar dat kan ook bijna niet, en dat is ook niet nodig. 
Want met heel veel mensen hebben we wel een gesprek gevoerd. Bij een deel hebben we ge-
zellig op de bank koffie of thee gedronken om te kletsen over de buurt. Met anderen hebben 
we aan de deur een kort gesprekje gehad. Zelfs mensen die al bijna in hun auto stapten, op 
weg naar werk bijvoorbeeld, maakten even tijd vrij om te vertellen wat ze van de buurt vinden.
En we hebben veel positieve berichten ontvangen! Natuurlijk, niet alles gaat goed en sommige bewoners maken zich zorgen. Omdat 
mensen elkaar niet meer zo goed kennen als vroeger bijvoorbeeld. Of omdat het park toch behoorlijk groot en onoverzichtelijk kan zijn 
voor jongere kinderen. Maar vooral de positieve verhalen blijven bij.
Over dat de straten rustiger en schoner zijn dan enkele jaren terug. En over de blokken en straten waar mensen geregeld met elkaar een 
drankje drinken. Over alle mensen die al heel actief zijn voor de buurt en de wijk, door vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld, of door 
hun buren te helpen. Daarnaast zijn er veel mensen die aangeven dat ze zich best nog wel (meer) willen inzetten voor hun straat, buurt 
of wijk. En dat is natuurlijk mooi nieuws!
Het is dus goed voor u om te weten, dat als u een idee heeft, het best wel eens zo kan zijn dat er een paar huizen verderop iemand woont 
met hetzelfde idee. Om bijvoorbeeld iets te organiseren voor kinderen, of om de buurt wat mooier te maken, of om ouderen meer met 
elkaar in contact te brengen. 
En wij als wijkwerkers willen u daar weer graag bij helpen. Dus heeft u een plan, of wilt u aansluiten bij bestaande activiteiten zoals de 
Buitenspeeldag van Jantje Beton, de Burendag van het Oranjefonds, laat het ons weten. Wij kunnen helpen een plan te maken, medeor-
ganisatoren te vinden en te helpen om een budget aan te vragen bij het wijk- en dorpsbudget. Ook gaan wij kijken hoe we bestaande 
vragen en ideeën in de wijk aan elkaar kunnen koppelen.
Wij horen dus graag van u!
Wij zijn Benthe van der Vleuten 06 553 22 160, b.vandervleuten@divers.nl  en  Brahim Settout 06 506 48 060, b.settout@divers.nl

Gastvrouw/gastheer voor de DoorgeefWinkel gezocht.....
De DoorgeefWinkel aan de Kooikersweg 553 is op zoek naar enige gastvrouwen en/of gastheren.
De DoorgeefWinkel is een winkel waar iedereen  spullen kan brengen en halen. Veel spullen worden 
voor niets doorgegeven. Maar er zijn ook waardevolle spullen die tegen een klein prijsje worden ver-
kocht. Behalve deze spullen staat de koffie ook altijd klaar. De winkel is tevens een ontmoetingsplek.  
Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld, maar proberen we 
ook mensen op weg te helpen is deze dure tijden.
Voor de winkel zoeken wij mannen en/of vrouwen die de klanten willen helpen met het maken van de 
goede keuzes. Ze te voorzien van een bakkie koffie of thee . Maar gewoon een praatje maken met de 
klanten mag ook. Daarnaast heeft de gastvrouw/heer ook tot taak om de winkel aan te vullen en de 
spullen recht te hangen of te zetten zodat de winkel toonbaar blijft. De gastvrouw/heer is het eerste 
gezicht van de winkel. We vragen vooral voor woensdag en/of donderdag hulp van 10.00 – 16.00 u. 
Voor de lunch wordt gezorgd. 
Heb jij belangstelling en wil jij meer informatie, kom dan eens langs tijdens een van de openingsdagen. Omdat het op maandag de rus-
tigste dag is heeft die dag onze voorkeur. 
Kun je niet wachten, bel dan even met Geerte van Hoek, 06 409 83 899 kijk dan op onze website www.doorgeefwinkelwest.nl
of facebookpagina: www.facebook.com/doorgeefwinkelwest

DoorgeefWinkel zoekt herenkleding.....
Alle spullen zijn welkom in de winkel. Behalve groot meubilair. Die kunnen we nu nog niet opslaan. 
Op dit moment hebben we grote behoefte aan herenkleding. Ook schoenen zijn welkom.
Ik zie met grote regelmaat de containers van vindingrijk uitpuilen. U kunt goede kleding, mits schoon ook afgeven in de winkel aan de 
Kooikersweg 553. Dit kan een mooie oplossing zijn voor die overvolle containers.
Kleding die wij niet kunnen doorgeven gaan naar andere projecten in het buitenland. Niets verdwijnt in de vuilcontainer !!

Seniorweb start nieuwe cursussen in Park de Taling.....
Begin januari worden er in Verpleeg- en verzorgingshuis Park de Taling, de Eendenkooi 2, 's-Hertogenbosch, na een flinke interne verbou-
wing waardoor er tijdelijk geen lessen gegeven konden worden, nieuwe computercursussen gestart. Reeds 16 jaar verzorgen een aantal 
docenten hier cursussen om u vaardigheden op de computer aan te leren.
In Park de Taling is daartoe een leercentrum van SeniorWeb ingericht die voor dit doel gebruikt en geschikt is.
De cursussen zijn in eerste instantie bestemd voor beginners, maar ook gevorderden kunnen er terecht. Op verzoek worden er eveneens 
workshops fotografie, tekstverwerking e.d. verzorgd.
De cursussen zijn op maandagmiddag, dinsdagochtend en -middag en woensdagmiddag en duren telkens 1,5 uur.
De kosten voor 10 lessen bedragen € 50,00. Lessen voor smartphone en tablet worden er ook verzorgd, indien hiervoor belangstelling 
bestaat. Die worden gegeven in 5 lessen en kosten € 25,00.
U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.seniorweb.nl, via een inschrijvingsformulier dat aan de receptie van Park de 
Taling verkrijgbaar is óf via e-mail: frans.daniels@home.nl
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Hcc vereniging locati e ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heft heuvel.....
Beste lezers, het einde van 2017 is alweer in zicht, het is een ge-
zellig en druk computerseizoen geweest waarbij we veel mensen 
hebben kunnen helpen met hun computerproblemen. Ook de de-
monstrati es voor Linux, Apple en Windows werden druk bezocht. 
Zowel Linux, Apple en Windows hebben het afgelopen half jaar een 
nieuw of aangepast besturingssysteem uitgebracht waarbij weer 
de nodige vragen aan bod zijn gekomen.
Ook hebben we dit jaar een nieuw onderwerp waar veel belangstelling voor is, namelijk sociaalmedia. Hierbij is het de onderlinge koppe-
lingen tussen meerdere apparaten zoals pc’s, laptops, tabled en mobile telefoons en de programma’s (Apps) hierop waarbij alles onder-
ling uitwisselbaar is en de data benaderbaar is op elk apparaat, de data wordt dan ook in de cloud opgeslagen waardoor deze door alle 
apparaten aangesproken kan worden.
Het hele jaar door zijn we op de derde en vierde vrijdagmiddagen van 14:00 uur tot 16:00 uur in het wijkcentrum Sociaal Cultureel 
Centrum De Helft heuvel aanwezig met uitzondering van de maanden juli en augustus (wegens vakanti e) en  december, in december zijn 
we er wegens de kerstdrukte enkel maar op de derde dinsdagmiddag 15 december met een algehele inloop waarbij iedereen van harte 
welkom is voor een gezellig praatje of om te zien wat we nu eigenlijk precies kunnen beteken voor jullie. De groeperingen zullen laten 
zien waar ze voor staan en het een en ander hierover vertelen. 
De HCC bestaat dit jaar 40 jaar, en is nog steeds een energieke vereniging met veel groeperingen.
Kijk ook eens op de Site htt ps://www.hcc.nl zelf  of  bij de interessegroepen htt ps://www.hcc.nl/vereniging/interessegroepen
Word nu lid van HCC voor € 37,85
• Kies zelf je welkomstgeschenk
• Ontvang direct de nieuwste editi e van PC-Acti ve
• Én Eset Internetsecurity 6 maanden grati s t.w.v. € 20,=
5 redenen om lid te worden:
1. 6x per jaar PC-Acti ve magazine.;
2. Heel veel voordeel: maandelijks wisselende aanbiedingen + vast (collecti ef) voordeel;
3. Presentati es & workshops door het hele land;
4. Hulp & advies : via de HCC!hulp helpdesk en de vraagbaak;
5. Verdieping via Interessegroepen zoals: Windows, Apple, 3D-printen, drones en beleggen.

Info:   Zaalcoördinator Wim de Bruijn, werkgroepen Linux, Apple, Windows en Social Media op de betreff ende vrijdagmiddagen.

Nieuw logo voor de klussendienst.....
Klussendienst West is een groep acti eve vrijwilligers die klusjes doen bij mensen thuis. De klussen-
dienst helpt mensen die de klusjes niet zelf of niet alleen kunnen doen. De naam ‘Klussendienst West’ 
is er al een ti jdje. Niet heel bijzonder, wel lekker duidelijk. Een mooi logo was er echter nog niet. 
Daarom hebben de klussers dit jaar, ti jdens het wijkfeest, bewoners zelf gevraagd om te helpen bij 
het ontwerp voor een nieuw logo. Er is op die dag drift ig getekend en gekleurd. Na alle inzendingen 
te hebben bekeken werd er besloten twee ontwerpen te combineren tot 1 logo. 
De winnende inzendingen waren van Hafi da (links) en Shalom (rechts) 

Het logo dat daar uit voortgekomen ziet u bovenaan dit 
arti kel. Het hart laat zien dat de klussers zich met liefde en 
enthousiasme inzett en voor hun buurtbewoners. Daarnaast 
maken de woorden ‘Klussendienst West’, in houtpatroon, 
meteen duidelijk waar het logo van is.

De winnaars van de ontwerp-
wedstrijd verdienen natuurlijk 
een prijs: een taart met daarop 
het logo van de klussendienst. 

Shalom heeft  zijn taart al in
ontvangst genomen.

En wat ons betreft  was die taart dubbel en dwars verdiend. Shalom (12 jaar en bewoner van de Belgische 
buurt) is zelf ook een acti eve vrijwilliger in de wijk. Hij zet zich in door te prikken voor Proper Jetje. Zowel 
Shalom als zijn zusje tekenen graag en veel. Helaas won zijn zusje niet, maar omdat Shalom de taart toch niet 
alleen op kon, kon ook zij meedelen in de prijs.

Hafi da hebben we helaas haar prijs nog niet kunnen geven, omdat we haar goede contactgegevens niet heb-
ben. Dus kent u Hafi da? Neem dan contact op met de klussendienst zodat zij alsnog haar prijs in ontvangst 
kan nemen! U kunt natuurlijk ook alti jd bellen als u een klein klusje in huis heeft  waar u hulp bij nodig heeft . 

Het telefoonnummer van de klussendienst is 06 254 48 6045
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Letselschade opgelopen tijdens sport- en spelsituaties.....
Ruim 61% van de Nederlanders sport minstens één keer per week. Of je nu voetbalt, hockeyt of tennist, ook 
tijdens sport- en spelsituaties kan het voorkomen dat je letsel oploopt. Kun je een medespeler in zo’n geval aan-
sprakelijk stellen? Of valt dit onder je eigen risico? 
Indien er sprake is van een sport- en spelsituatie, gelden er andere aansprakelijkheidsregels  dan in het dagelijks 
leven. Bij sport en spel moeten spelers namelijk meer van elkaar verdragen dan daarbuiten. Voordat je als ge-
blesseerde iemand aansprakelijk kan stellen, moet er eerst gekeken worden of de gedraging waardoor het let-
sel is ontstaan onrechtmatig is, of dat het valt onder het zogenoemde eigen risico. Als sporter moet je je ervan 
bewust zijn dat je bepaalde risico’s loopt die kunnen leiden tot letsel. Is er sprake van een gedraging die je als 
speler zijnde niet hoefde te verwachten, kan er wel sprake zijn van onrechtmatig handelen. 
Voorbeelden van risico’s in sport- en spelsituaties:
• tijdens het voetballen krijg je een trap tegen je been;
• bij het schaatsen valt er iemand en die sleurt jou mee in de val;
• een tennisser die oogletsel oploopt doordat hij tijdens een wedstrijd een bal tegen zijn oog krijgt.
Bij sommige sporten hebben de spelers een speciale zorgplicht jegens elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de klimsport 
waarbij je elkaar zekert. Als het dan fout gaat omdat de een niet goed op de ander let, wordt de aansprakelijk-
heid al snel aangenomen. Er bestaat dan een grote kans dat de letselschade op de ander verhaald kan worden. 
Uit de praktijk blijkt dat aansprakelijkheid jegens een ander bij sport- en spelsituaties niet zomaar wordt aange-
nomen. Aan de hand van de actie van de scheidsrechter kun je vaak beoordelen of er sprake is van onrechtmatig 
handelen. Bij een lichte overtreding van de spelregels wordt onrechtmatig gedrag bijna nooit aangenomen. Dit 
ligt anders bij ernstige overtredingen of gedragingen waarbij je van tevoren in kan schatten dat je ernstig letsel 
kunt veroorzaken. Ook is het van belang of je de gedraging van de medespeler had kunnen verwachten. 
Voorbeelden van onrechtmatig handelen in sport- en spelsituaties:
• het tackelen van een medespeler met gestrekt been;
• je tegenstander slaat de bal hard naar jou toe, terwijl de wedstrijd al is afgefloten;
• iemand tegen zijn been trappen als de bal al is doorgespeeld.
Ook de organisator van een sport- of spelevenement kan aansprakelijk worden gesteld wanneer een deelnemer 

ernstig letsel oploopt. Dit is mogelijk als er bijvoorbeeld geen of 
onvoldoende instructies zijn gegeven of doordat de deelnemers 
geen beschermende kleding of helm dragen. Aan de verantwoor-
delijkheid van een organisator worden strenge eisen gesteld. 

Ingeval u vragen heeft over een ongeval tijdens een sport- en spel-
situatie, of ingeval u zelf letsel heeft opgelopen tijdens een sport 
of evenement, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Willems 
van Bladel Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Ook voor andere vra-
gen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Willems van Bladel Advocaten
Daviottenweg 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 Koffiebran-
dery, een bedrijvenverzamelpand gevestigd op De Rietvelden 
aan de rand van het centrum van 's-Hertogenbosch

Willems van Bladel Advocaten DOORTASTEND, GEDREVEN
en BETROKKEN

Gratis inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur

foto: Huub Hulsen

              Wist u dit al over  
            Kinderergotherapie? 

Een kinderergotherapeut kan een kind op veel meer gebieden helpen dan de 
meeste mensen denken. Ergotherapie kan betekenisvol zijn bij allerlei problemen of 
ongemakken in het dagelijkse leven van uw kind. Uw kind kan bijvoorbeeld moeite heb-
ben met taakjes of activiteiten op school, omdat de motoriek nog niet voldoende is, er 
problemen zijn met de juiste schrijf– en werkhouding, concentratie of het plannen van 
het taakje. Op de basisschool maar ook op de middelbare school. Dagelijkse bezigheden 
thuis kunnen nog steeds lastig zijn voor uw kind, zoals zelf tanden poetsen, brood sme-
ren, fietsen, klok kijken, kleding aantrekken of veters strikken. Sommige kinderen zijn 
moe of boos door alle prikkels die het kind gedurende de dag krijgt of omdat het kind 
de balans niet kan vinden tussen wat moet en wat het kind aan kan. Ook kan uw kind 
weerbaarheidsproblemen hebben waar het onzeker van wordt.  
   
De kinderergotherapeut helpt! Zij gaat stap voor stap met uw kind bekijken hoe het 
probleem samen opgelost kan worden. De therapeut zorgt er vooral voor dat de behan-
deling leuk is voor uw kind, afgestemd op diens interesses. Leren gebeurt het beste 
spelenderwijs. Als het nodig is heeft de kinderergotherapeut ook contact met de school.  

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

Is uw kind onhandig? Sommige kinderen struikelen en vallen veel of stoten snel iets 
om. Soms vindt een kind het eng om bij gym in het wandrek te klimmen of over een balk 
te lopen. Sommigen weten niet hoe een schaar of potlood vast te houden.  
Weet uw kind niet hoe dingen aan te pakken? Sommige kinderen raken het over-
zicht kwijt, weten niet waar te beginnen bij een taakje. Hebben moeite met plannen van 
huiswerk. Of juist met het maken van vriendjes of een prettige rol in een groep. Of raakt 
uw kind steeds afgeleid?   
Wordt uw kind boos doordat dingen niet goed lukken?   
Voor dit soort vragen bent u bij de kinderergotherapeut aan het juiste adres!  

Kinderpraktijk Helftheuvel is gespecialiseerd in kinderfysiotherapie, kinderergotherapie 
en kinderlogopedie. Van jong tot oud.   

Er is vergoeding vanuit de basiszorgverzekering en een verwijzing is meestal niet nodig.  

Wilt u meer informatie over onze behandelmogelijkheden of een afspraak maken?        
Bel naar 073 6847100 of mail naar info@fysiotherapiehelftheuvel.nl. 

Zit met Pit! Ook bij beeldschermen. Kinderen gamen steeds meer, hebben steeds jon-
ger een tablet of smartphone en werken op school ook veel digitaal. Door een foute hou-
ding en te weinig bewegen kunnen kinderen pijn krijgen en een kromme groei van de wer-
velkolom. Ook hier kan de kinderergotherapeut een rol in betekenen met advies en leuke 
oefeningen. Waar nodig wordt samengewerkt met onze kinderfysiotherapeut.  
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 10 november a.s.- óf via een briefkaart naar de wijk-
raad 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 #3: KENT U HET BUURT-WIJK-DORPSBUDGET AL?,  prijswinnaar is geworden mevr. C. Coret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

72 6 33 49 12 58 83 59 29 39 87 50 69 60

47 26 42 67 17 27 53 70 36 25 43 14 3 73 48 77 11

Horizontaal
1. korte hevige windvlaag; 7. voetballer in de spits; 12. toiletartikel; 13. dun opgerold wafeltje; 14. nachtroofvogel; 15. nummer (afk.); 17. boterton; 19. 
zuiver; 21. rivier in Italië; 22. gevangenverblijf; 24. zich concentreren op zijn innerlijk; 27. horizon; 28. gevoel van diepe afkeer; 30. energiezuinig lampje; 
31. smalle ondiepte in zee; 32. blauwachtig wit metaal; 33. namaak (bedrog); 35. interest; 37. mager (iel); 38. meetstok (liniaal); 41. sporenplant; 42. 
plaats in Zuid-Holland; 44. Engelse universiteitsstad; 46. inwendig orgaan; 47. Nederlandse soapserie (afk.); 48. zomerkoninkje; 49. plaats in Noord-
Holland; 50. plaats in Gelderland; 52. optisch hulpmiddel; 54. feestelijk diner; 56. masker; 58. uitvinder van de gloeilamp; 61. plaats in Noord-Brabant; 62. 
zitplaats (troon); 64. Engels telwoord; 65. boomscheut (twijg); 67. uitkeringsinstantie (afk.); 68. rivier in Engeland; 70. bestanddeel van bier; 72. in goede 
conditie; 73. evenementencomplex in Utrecht; 76. gevangenis; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. maangodin; 79. af te wassen eetgerei; 81. onmeetbaar 
getal; 82. verfrissing; 83. deel van een bokspartij; 84. scheepstouw; 86. heilig boek der joden; 87. verzegelde rem in treinen.

Verticaal
1. Amerikaanse boer; 2. kosten koper (afk.); 3. gat in het ijs; 4. hoofd van een moskee; 5. geluid bij onweer; 6. plaats in Friesland; 7. vrouwtjespaard; 8. 
zandheuvel aan zee; 9. bewegingsorgaan van een vis; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van servies; 16. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 
18. opstootje; 20. jongensnaam; 21. metalen staafje; 23. van grote lengte; 25. hetzelfde (Lat.); 26. delfstof; 27. jong mens; 29. openbare informatiebron 
via de televisie; 32. pasgeborene; 34. hoofddeksel; 36. naderend onheil (tragiek); 37. naaldboom; 39. boven op het gewone (toeslag); 40. heildronk; 
42. rivier in Frankrijk; 43. muze van het minnedicht; 45. vochtig; 46. koeienmaag; 51. onderricht; 53. wereldtaal; 54. hoofdstad van Noord-Ierland; 55. 
boomvrucht; 56. mevrouw (afk.); 57. honingdrank; 59. teken (signaal); 60. zilverwit metaal; 62. slagwapen; 63. plaats in België; 66. olie (Engels); 67. uit 
aller naam (afk.); 69. tijdperk; 71. zeepwater; 73. Japanse vechtsport; 74. deel van fiets; 75. voedingsmiddel bereid uit het merg van palmsoorten; 78. 
jong dier; 80. jongensnaam; 82. benevole lector (afk.); 85. titel (afk.).
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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 - Vivent
Contactpunt Gezondheidscentrum West
Telefoonnummer:
Kruiskamp:    085 002 52 90
Boschveld:     085 002 53 20
Helftheuvel:  085 002 52 03 
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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Wij zoeken een kok!
Elke dinsdag is er in de ontmoeti ngsruimte van Badeloch een Huiskamer. Huiskamer Badeloch 
is een dagopvang voor ouderen, begeleid door vrijwilligers. De huiskamer is bedoeld voor alle 
ouderen die behoeft e hebben aan contact, gezelschap, acti viteiten, of een maatje. Zeker ook 
ouderen met beginnende dementi e of met een zwakke gezondheid zijn welkom. 
De Huiskamer loopt nu sinds enkele maanden en zowel de bezoekers als de vrijwilligers vinden 
het erg fi jn. Mensen leren elkaar steeds beter kennen en het team raakt op elkaar ingespeeld. 
Maar we zoeken nog versterking voor het team. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het 
leuk vindt de wekelijkse lunch te bereiden.
De taken bestaan uit:
• de voorraad op orde houden (kijken welke producten er nog zijn en wat nog moet worden gekocht)
• boodschappen doen
• de lunch bereiden voor maximaal 20 personen (er is een keuken waar je bijvoorbeeld een lekkere soep kunt maken, of bladerdeeg-

hapjes)
Daarnaast kun je als vrijwilliger in de huiskamer ook acti viteiten opzett en voor de bezoekers. Misschien vind je het leuk om een keer 
koekjes te bakken met de bezoekers. Of vinden een aantal mensen het leuk om samen een taart te bakken. Hierin krijg je veel vrijheid, 
samen met de andere vrijwilligers bekijk je wat jouw sterke punten zijn en hoe jullie elkaar kunnen versterken.
De Huiskamer is elke dinsdag van 11:00 tot 16:00 uur, waarbij er tussen 12:00 en 13:00 uur wordt geluncht.
Het adres is Eindhovenlaan 109A in de Kruiskamp. Het is belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om behoorlijk wat boodschappen te 
vervoeren (bijvoorbeeld een fi ets met grote fi etstassen of een auto). De onkosten die je maakt 
worden natuurlijk vergoed. 
Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de huiskamer?
Neem dan contact op met wijkwerker
Benthe van der Vleuten, 06  553 22 160, b.vandervleuten@divers.nl
Heeft  u dit gelezen en lijkt het u leuk om als bezoeker eens naar de huiskamer te komen? Ook 
dat kan natuurlijk!
U bent van harte welkom. U kunt een keertje binnenwandelen op een dinsdag tussen 11:00 en 
16:00 uur bij de Eindhovenlaan 109A.
U kunt ook eerst even bellen met Benthe van der Vleuten, 06 553 22 160 

Maatcoaching, samen jezelf op weg helpen.....
Sti chti ng de Ambachtshoeve start binnenkort weer haar project Maatcoaching in ’s-Hertogenbosch. 
Dit project is bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot deelname aan 
de maatschappij ervaren. De 10 groepsbijeenkomsten  zijn bedoeld om samen met gelijkgestemden 
op zoek te gaan naar handvatt en om meer structuur aan te brengen in het dagelijkse leven. Het 
zoeken kan gericht zijn op het behouden of vinden van (vrijwilligers)werk, uitbreiding van sociale 
contacten en het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. Het maken en uitvoeren 
van een stappenplan om tot de gewenste verandering te komen, vormt de rode draad van de bij-
eenkomsten. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn wordt er gestart.
Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De 
bijeenkomsten vinden plaats in het Steunpunt Zelfh ulp, Sonniusstraat 3, ‘s-Hertogenbosch
Zie  www.ambachtshoeve.nl  voor de informati efolder. 
Voor meer informati e en/of voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kun 
je, ti jdens kantooruren, contact opnemen met Mieke van Kooij, trainer, tel. 06 219 41 906 of                                                       Nieuwe Start
mailen naar maatcoachingmvdl@home.nl
Enkele reacti es van oud deelnemers:
• Toine: "Je hoeft  ti jdens Maatcoaching niet te zeggen dat het goed met je gaat. Je probeert elkaar te helpen om vooruit te komen."
• Richard: "Ik heb er wandelmaatjes aan overgehouden."
• Souraya: "Door een ti p heb ik zinvol vrijwilligerswerk gevonden."
• Sandra: "Door  maatcoaching heb ik mezelf beter leren kennen. Ik durf meer."
• Monique: "Voor het eerst in jaren heb ik samen met mijn groepsgenoten mijn verjaardag weer gevierd."
• Hans: "Ik heb weer zin in het leven."

Wil je meehelpen oogsten?
Voedseltuin Villanueva gaat in 2018 haar 4e jaar in. De afgelopen jaren is er door de vrijwilligers van 
de tuin voor duizenden kilo’s groente en fruit aan Voedselbank Den Bosch en omstreken geleverd. 
De vraag naar voedselpakkett en is helaas nog steeds groot en vers voedsel ontbreekt vaak. Met de oogst van de Voedseltuin kunnen de 
pakkett en aangevuld worden met verse producten.
Vanaf begin maart 2018 is de tuin weer geopend en hebben de betrokken vrijwilligers hun handen weer vol aan onder andere het 
planten en zaaien van de verschillende groentes. De Voedseltuin is hard op zoek naar extra handjes om een nog grotere oogst aan de 
Voedselbank te kunnen leveren. Daarnaast is er in de oogs�  jd behoeft e aan oproepkrachten die kunnen helpen oogsten.
Wie interesse heeft  en zich wekelijks kan vrijmaken, liefst voor een dagdeel, of wie oproepkracht bij ons wil worden, is van harte welkom 
en kan zich aanmelden door een mailtje te sturen naar vrijwilliger@voedseltuinvillanueva.nl
Groene vingers zijn mooi meegenomen maar niet noodzakelijk.

Meer informati e over de tuin kun je vinden op www.voedseltuinvillanueva.nl            Bij voorbaat bedankt voor je hulp!!

Openingsti jden: 24/7 - Vivent
Contactpunt Gezondheidscentrum West
Telefoonnummer:
Kruiskamp:    085 002 52 90
Boschveld:     085 002 53 20
Helft heuvel:  085 002 52 03 
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:
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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
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Bloedafname
DVU / JBZ
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Hete thee en 3 klontjes suiker.....
Netty Dijkstra-Geuze zorgde 6 jaar intensief voor haar twee fantastische zoons met 
autisme. Tot er een dag aanbreekt dat alles haar letterlijk teveel wordt. Ze raakt 
meerdere keren burn-out en vervolgens overkomt haar een ernstige psychotische 
depressie. Waandenkbeelden nemen de regie van haar leven over, zo drinkt zij al-
leen nog hete thee en onthoudt zij zich een periode van vast voedsel omdat zij van 
mening is dat er een aanslag op haar leven gepleegd zal worden. Voor behandeling 
moest zij opgenomen worden binnen de GGZ.
Netty Dijkstra-Geuze (1978) is schrijfster, musicus, agoog, ervaringsdeskundige en mantelzor-
ger. Netty is getrouwd met Bram en samen hebben zij twee zoons (9, 7 jaar beide ASS) en een 
dochter (3).

Coachen iets voor jou?
Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Humanitas en Welzijn Divers!

Humanitas en Welzijn Divers zijn op zoek  
naar betrokken vrijwilligers die benieuwd 
zijn naar het verhaal van de ander.

Als vrijwilliger begeleidt u een deelnemer  
in Den Bosch die op zoek is naar nieuwe  
contacten, ontmoetingsactiviteiten, vrij
willigerswerk of andere vormen van contact.

Wij bieden: een leuke groep collega’s, 
een voorbereidende training en goede  
begeleiding.

De training is in oktober van start gegaan.

Voor meer informatie: Moniek van Oss, 
tel. 073206 81 20 of mail naar:  
ontmoeting.en.contact@divers.nl. 

Boer Kees...De Tuinman aan het Woord.....
Ik ben een tuinman niets dan dat
Met aarde en mest bespat
Ik buig mij neer, ik richt mij op
Ik klem de schoffel en de schop

Ik wiet, ik volg mijn diepste wet
Als ik de naakte zaailing zet
Ik richt mij op, ik buig mij neer
Een tuinman ben ik en niet meer

Ik ga met donker stram naar huis
De pijn spaart schouderblad noch kruis
Ik waak nog als ik rusten mag
Mijn hand, het is kort dag

Delft straks uw spa voor mij de wig
Vergeet waar ik geborgen lig
Voorbij mijn moeite, nood en pijn
Moet er een Tuin van sterren zijn

Op 't kwaaiste hout wordt
de meeste verf gesmeerd

Verloskundigenpraktijk ’s-Hertogenbosch biedt Centering Pregnancy aan....
Bij voldoende deelname start ik in dit najaar met een nieuwe groep Centering Pregnancy. 
Centering Pregnancy (CP) is een vorm van zwangerschapsbegeleiding waarbij controles niet individueel, maar in 
groepsverband plaatsvinden. Een groep zwangere die in dezelfde periode is uitgerekend komt 9 keer in zwanger-
schap bij elkaar en 1 keer ná de bevalling. Hier worden naast de reguliere controle, actuele onderwerpen besproken 
als het geven van borst- of flesvoeding, thuis of in het ziekenhuis bevallen, pijnstilling en het opstellen van een 
geboorteplan. 
Het voordeel van deze groepsconsulten is dat uitgebreider wordt stilgestaan bij onderwerpen en dat je leert van elkaars deskundigheid, 
bovendien maak je contact met vrouwen uit dezelfde levensfase en deze contacten worden als waardevol ervaren. Voor (aanstaande) 
vaders is in twee bijeenkomsten ruimte ingepland. 
Voor het begeleiden van deze bijeenkomsten heb ik een training gevolgd en daarnaast bijna 25 jaar ervaring als verloskundige. Ook is er 
elke bijeenkomst een co-begeleider aanwezig. Afhankelijk van het onderwerp kan een ervaringsdeskundige uitgenodigd worden om over 
een onderwerp uitleg te komen geven. 
In overleg bepalen we de ruimte en het tijdstip waarop de bijeenkomsten plaatsvinden. Wil je meer te weten komen over deze vorm van 
begeleiding, kijk dan eens op www.centeringhealthcare.nl of bel  073 641 93 39 voor meer informatie. Ben je geïnteresseerd in deze 
vorm van zwangerschapsbegeleiding laat het mij weten en hopelijk kan ik eind van dit jaar met je aan de slag in een nieuwe groep. 

Ellen Hoogenkamp, verloskundigenpraktijk ’s-Hertogenbosch
p/a Rompertcentrum 19 - 5233 RG ’s-Hertogenbosch - 073 641 93 39 - www.verloskunde.nl - info@verloskunde.nl
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Even voorstellen, Jennifer Artz.....
Mijn naam is Jennifer Artz, geboren en getogen in Den Bosch en inmid-
dels bijna 10 jaar werkzaam bij gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Met veel plezier en enthousiasme heb ik bij de start van het schooljaar 
het stokje van René Dullaart over mogen nemen als nieuwe BBS Manager 
Kruiskamp. 
Er gebeuren mooie dingen in de Kruiskamp en ik hoop dat de BBS daar 
een grotere rol in kan gaan spelen, zodat het nog meer het bruisende hart 
van de wijk wordt.
Daarom roep ik u op om vooral bij mij binnen te lopen met uw ideeën, 
want de BBS is er ook voor u! En samen bereiken we meer.
Natuurlijk mag u mij ook bellen op  06 275 82 549  of
een e-mail sturen naar  j.artz@s-hertogenbosch.nl.
Naast mijn werk als BBS Manager breng ik veel tijd door met mijn gezin, familie en vrienden. Met mijn (Griekse) man en onze twee doch-
ters (6 en 1,5 jaar) ga ik er graag op uit om allerlei dingen samen te ondernemen en te ervaren.
Met vriendelijke groet.....Jennifer Artz

Lees Voor Lees Mee zoekt Voorlezers.....
Lees Voor Lees Mee heeft veel gezinnen op de wachtlijst staan die het fijn zouden vinden als er iemand één keer in de week zou kunnen 
komen voorlezen. Het is niet vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen voorlezen. 
In sommige culturen is dat geen gewoonte. Maar soms spreken of lezen de ouders de taal onvoldoende om leuk te kunnen voorlezen. 
En voorlezen is heel erg belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind. Een kind dat regelmatig voorgelezen wordt krijgt daardoor ook 
belangstelling voor boeken en gaat later zelf ook meer lezen. Dit bevordert weer de algemene ontwikkeling en daardoor ook de school-
carrière. Uiteindelijk geeft dit een kind meer kansen op de arbeidsmarkt. Hieraan kunt u een bijdrage leveren. 
Voorlezers gaan 20 keer voorlezen bij een gezin. Dat kunnen 20 aaneengesloten weken zijn, maar door vakanties kan daar ook een onder-
breking in zitten. Hierbij houden we zeker rekening met tussentijdse vakanties van de voorlezer. Een keer in de week kom je een uurtje 
bij hen thuis. Ook krijg je een korte workshop Interactief Voorlezen. Dit alles zorgt ervoor dat jij echt wat voor een gezin kunt betekenen!
Heeft u belangstelling gekregen of wil u meer informatie, mail dan naar leesvoorleesmee@ bredebosschescholen.nl  of neem contact op 
met projectleider Katinka Kaal,  073 822 51 82  of  06 546 08 303  of  katinka@bredebosschescholen.nl
Wij nodigen u dan uit voor een gesprek en vertellen u graag hoe een en ander in het werk gaat. 
Natuurlijk mag u ook uw vrienden en kennissen attenderen op dit project dat niet alleen in onze wijk plaatsvindt, maar in de hele stad.

Armoede, een verborgen probleem.....
Met je armoede loop je niet te koop. Vaak is armoede niet af te lezen aan de mensen. Er zijn mensen die vechten tegen armoede en alles 
in het werk stellen om zoveel  mogelijk gebruik van allerlei voorzieningen. Maar er zijn ook mensen die zich afsluiten, die zich terugtrek-
ken uit het maatschappelijke leven. “Als ik nergens naartoe ga, kost het me ook geen geld”, “ik laat mijn kinderen niet inschrijven bij een 
sportvereniging, dan kost het me ook geen geld“, “ik heb geen geld om een verjaardag te vieren, dus meld ik maar dat ik ziek ben”, “ik 
heb geen geld om iets nieuws te kopen dus blijf ik maar binnen dan ziet men niet dat ik vaak hetzelfde draag”.  Dit kunnen overwegingen 
zijn waardoor mensen zich steeds meer afsluiten. 
Toch is dit niet nodig. Er zijn voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken waardoor je meer kunt dan je nu zou denken. Maar 
je moet wel weten waar je die kunt vinden.  Natuurlijk kun je naar het Wijkplein gaan op de Helftheuvelpassage. Maar dit is voor som-
mige mensen een drempel. 
Daarom gaan we wijkambassadeurs opleiden om deze mensen te helpen. 
Mocht jij geholpen willen worden omdat het financieel niet allemaal lekker loopt en jij de weg naar de voorzieningen nog niet gevonden 
hebt, mail dan naar katinka@bredebosschescholen.nl of bel tussen 10:00 en 12:00 uur naar 073 822 51 82 en vraag naar Katinka. 
Mocht je iemand  in je  buurt kennen  die hulp zou kunnen gebruiken. Wijs ze dan op deze mogelijkheid en laat ze zich aanmelden. 
Mocht jij belangstelling hebben om ambassadeur te worden meld je dan ook aan. Hoe meer ambassadeurs we opleiden des te meer 
wijkbewoners we kunnen helpen.

Handige handjes gezocht.....
De Doorgeefwinkel die nu gevestigd is aan Kooikersweg 553, gaat verhuizen. De locatie wordt in de volgende wijkkrant bekend gemaakt.
Wanneer is ook nog niet precies te zeggen, maar we zijn al wel aan het bedenken hoe we een en ander gaan aanpakken. We zijn dus op 
zoek naar mensen die begin 2018 mee willen helpen bij de inrichting en verhuizing.
Wie en wat hebben we nodig?
• Mensen die mee willen helpen met schilderen van kozijnen en muren, mensen die mee willen poetsen, mensen die mee helpen met 

de verhuizing. Mensen die ons magazijn willen inrichten met stellingen. 
• Daarnaast zijn we op zoek naar stellingen. Kent u een bedrijf die hier ons graag aan wil helpen laat het dan even weten. Werk jij bij 

een verfhandel en weet jij je baas over te halen ons met verf te sponseren, dan ben jij voor ons een kanjer. Zoek jij een leuke activiteit 
voor je voetbalelftal of volleybalteam of vereniging? Dan kunnen wij je wel helpen……

Meld je aan bij westpresenteert@gmail.com of bel naar 06 546 08 303 (René)
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Grieken en Romeinen op de Kruisboelijn.....

De bovenbouw leerlingen van basisschool de Kruisboelijn zijn volop bezig met 
het thema Grieken en Romeinen.
Door de gehele unit leeft het thema.
Van het paard van Troje tot de Griekse goden.
Wie heeft er materialen over die passen bij het thema Grieken en Romeinen?
Deze zijn van harte welkom bij ons op school om te gebruiken voor het thema.
Eventuele knutselspullen zijn ook van harte welkom.
Alvast bedankt voor uw hulp !!

Opwinding en plezier bij speciale prijsuitreiking op basisschool ´t Wikveld.....
Een versierde troon, een hand van de wethouder en dansen met Sjors zelf!
Eindelijk was het zover; Myrhe van Boxtel nam haar welverdiende prijs in ontvangst. Donderdag 28 september was de prijsuitreiking van 
de tekenwedstrijd die Sjors Sportief en Sjors Creatief uit hadden geschreven. Op basisschool ’t Wikveld in Empel zat de winnares uit groep 
vier op een versierde troon met naast zich wethouder van Sport Jos van Son en een levensechte Sjors. 
Hoog bezoek
Spanning stond op de gezichten van sommige kinderen toen ze groene Sjors door de gang zagen lopen. Stiekem keken ze om het hoekje, 
maar Sjors was nog druk in gesprek met wethouder Jos van Son en Sjors zijn persoonlijke assistenten van de Gemeente, ’S-PORT en Mu-
zerije.
Prijsuitreiking
Gelukkig mochten de kinderen van groep vier al snel de zaal in, waar 
ze netjes op de banken gingen zitten. Sjors uiteraard in het midden, 
zodat iedereen dicht bij hem kon zijn. Samen met de juf riepen ze 
Myhre, héél hard want wie weet hoorde ze het niet? Nog even ge-
duld en daar was ze dan. Een beetje beduusd door alle aandacht 
kwam Myhre binnen en klom het podium op. Nadat iedereen haar 
tekening in het nieuwe Sjors-boekje had gezien, kreeg ze een hand 
van de wethouder en de prijs voor de mooiste tekening. Maar wat 
bleek? De prijs was niet alleen voor Myrhe, maar voor de hele klas! 
Een doe-cadeau voor iedereen: een dansworkshop door Annemarie 
Cools van Dansplaats Engelen.
Lekker dansen
Met Annemarie gingen de kinderen op wereldreis. Van verre landen 
als Brazilië en Rusland leerden de kinderen zich lekker dansend uit te 
leven. Sportieve Sjors danste uiteraard actief mee, waarna hij weer 
door moest naar volgende afspraak. Moe maar vrolijk van al dat dan-
sen smulden de kinderen van een gezonde traktatie die verzorgd was 
door GGD Hart voor Brabant. Het was een geweldige ochtend, mede 
door de mooie tekening die Myhre heeft gemaakt. Iedereen kan hem 
bewonderen want hij staat in het nieuwe Sjorsboekje, op de Sjors 
Sportief website én in de Sjors-app! 
Inschrijven voor sportieve en culturele activiteiten
Sinds maandag 2 oktober 18.00 uur is de inschrijving weer geopend. 
En dat is nu al een groot succes! In de eerste uren kwamen er al 2.000 
inschrijvingen binnen, veel meer dan verwacht. Gelukkig zijn er meer 
dan genoeg activiteiten zodat iedereen die mee wil doen, iets leuks 
kan kiezen. 
Via Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen op 
een laagdrempelige manier kennismaken met een grote hoeveelheid 
sporten en creatieve activiteiten in de regio, zonder meteen lid te 
hoeven worden. Alle basisschoolkinderen krijgen een exemplaar van 
het Sjorsboekje. Daarin presenteren de aanbieders (vaak verenigin-
gen) zich en zetten hun activiteit op de kaart.
Kinderen kunnen zich op www.sjorssportief.nl het hele schooljaar en voor net zoveel sporten en culturele activiteiten inschrijven als ze 
willen.
In ’s-Hertogenbosch zijn gemeente-afdeling ’S-PORT en Muzerije partners van dit initiatief. Sinds deze zomer hebben zij de handen ineen 
geslagen waardoor het aanbod van Sjors Sportief en van Sjors Creatief samen in een boekje staan.

Het complete overzicht van activiteiten wordt daarmee twee keer per jaar uitgedeeld op alle basisscholen.

HIPHOP danslessen en nog veel meer.....
Wij geven hiphop danslessen vanaf 2 jaar; Kids Dance 2-3 jaar, Kids Dance 4-6 jaar, HipHop 7-10 jaar, HipHop 11-15 
jaar, Hiphop 16+ en Breakdance lessen. Verder geven wij ook workshops en houden wij kinderfeestjes.
Wil je een gratis proefles komen volgen? Mail dan naar info@dancecentre-extreme.nl
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The Floor is Yours  's-Hertogenbosch.....
Het Jeugdcultuurfonds organiseert sa-
men met Mad Skills, dé expert op het 
gebied van Urban Culture en Sports,  
een dansactie om meer kinderen de 
kans te geven te dansen en deel uit te 
maken van een groep waar het gaat 
om het maken van plezier en vrien-
den. Een plek waar iedereen welkom 
is, of je nu wel of niet kunt dansen. 
Mee naar de battle!
Onderdeel van The Floor is Yours zijn dancebattles van de Nederlandse 
Breakdance League. Hier maken de deelnemers kennis met het wedstrijd-
element van breakdance. Zondag 12 november jl. was de eerste battle in 
’s-Hertogenbosch. De groep onder leiding van Arjuna Vermeulen heeft de 
gouden beker gewonnen!
Meer informatie? zie jeugdcultuurfonds.nl/thefloorisyours

Smoosie…? Smoetie…? Nee, Smoothie!.....
Samen Gezond - Ingrediënten raden tijdens de griepprik  
Tussen donderdag 2 november en vrijdag 10 november was het tijd voor de jaarlijkse griepprikactie bij de huisartsen in 
West. Bij Gezondheidscentrum Den Bosch West en Medizz in Boschveld zijn honderden mensen langs geweest voor de 
jaarlijkse griepprik. Als team ‘Samen Gezond’ waren wij daarbij aanwezig. 
We deelden appels uit en gingen met mensen in gesprek over voeding, sport en sociale activiteiten. Maar het meest po-
pulair was de smoothieprijsvraag! Ingrid Bodeutsch van de GGD had een spannend sapje meegenomen. Het groene goedje was gemaakt 
van twee soorten fruit en twee soorten groenten. Wij vroegen u te proeven, ruiken en kijken om te raden wat erin zat. Onder de goede 
inzendingen werden twee blenders verloot, zodat de winnaars ook thuis aan de slag kunnen om gezonde smoothies te maken.

In totaal hebben 313 mensen meegedaan aan de prijsvraag. Hier-
van hebben 55 personen de goede combinatie geraden. Het was 
dus behoorlijk moeilijk. Nu alles achter de rug is kunnen we na-
tuurlijk verklappen wat er eigenlijk in die smoothie zat: banaan, 
peer, spinazie en komkommer. De gelukkige winnaars van de blen-
ders zijn de heer en mevrouw Willemsen uit De Kruiskamp en me-
vrouw Wintjens uit De Schutskamp. Zij lieten zich niet misleiden 
door de appels die wij op tafel hadden staan, en ze verwisselde de 
spinazie niet voor boerenkool. 
Wat is Samen gezond?
Samen Gezond is een samenwerking tussen de GGD, ´S-PORT en 
Welzijn Divers. Het doel is om met mensen in gesprek te gaan over een gezonde leefstijl en hen te helpen 
bij het vinden van informatie en advies en activiteiten om bij aan te sluiten. De focus ligt daarbij op voeding, 
sport en bewegen en sociale activiteiten. 
Heeft u vragen over gezondheid en wilt u in contact komen met een van ons? Op donderdag van 11.00 tot 
12.00 hebben wij spreekuur bij Wijkplein de Helftheuvel. Daarnaast kunt u uw huisarts, POH-er of verpleeg-
kundige bij Gezondheidscentrum Den Bosch West of Medizz vragen voor een doorverwijzing. Op deze loca-
ties hebben wij iedere dinsdag spreekuur. Ook kunt u contact opnemen met Ilvie van Schijndel van ´S-PORT 
op 06 117 38 742   of   i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl voor een afspraak.
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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 een kopje 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

Schoolsport toernooien West.....
In week 45 vonden de jaarlijkse schoolsport toernooien plaats in Sporthal de Schutskamp.

De schoolsportt oernooien werden gespeeld door kinderen van groep 5 t/m 8
van Bs Nour, KC Westerbreedte, KC de Ontdekking en KC de Kruisboelijn.
Op maandag begonnen de groepen 8 met het slagbal toernooi.
Op dinsdag hadden de groepen 7 een lijnbal toernooi. Lijnbal is een vereenvoudigde 
versie van volleybal.
Op woensdag hebben de groepen 6 tre� al gespeeld en de groepen 5 hebben op don-
derdag Hit en Run gespeeld.
Hit en Run is een vereenvoudigde versie van slagbal. De kinderen zaten in gemixte 
teams. Dit om elkaar, kinderen van de andere scholen, beter te leren kennen.  
We kijken terug op een geweldige toernooiweek. Kinderen hebben enorm sporti ef sa-
men gespeeld. Er hing iedere dag een leuke en positi eve sfeer.
Dit toernooi had niet plaats kunnen vinden zonder de hulp van ouders. We hebben 
deze week hele enthousiaste en sporti eve ouders gehad die de teams super goed be-
geleidt hebben, dankjewel daarvoor!
Deze toernooiweek was ook niet mogelijk zonder de hulp van de stagiaires van de Fon-
tys Sporthogeschool en het Koning Willem I college. Dankjewel studenten voor jullie 
geweldige hulp als scheidsrechter, begeleider of koffi  ehulp.
En Sporthal de Schutskamp bedankt voor jullie gastvrijheid!
Maar het meest willen wij de kinderen bedanken die heel sporti ef en leuk samen heb-
ben gespeeld. Of je nu gewonnen of verloren hebt, voor ons ben je een winnaar door 
sporti ef deel te nemen!
Met sporti eve groet, Meester Tycho, meester Jordy en Juf Manon

Word Citytrainer!!
Barst jij van de energie en wil je iets voor jezelf en de stad betekenen? 
Heb je leuke ideeën of ben je op zoek naar inspirati e en breid jij graag jouw netwerk uit? Word Citytrainer!
In februari 2018 start er een nieuwe Citytrainer cursus voor volwassenen. Hier mag iedereen woonachti g in ‘s-Hertogenbosch vanaf 21 
jaar aan meedoen. Volwassen met een passie voor sport. Als Citytrainer ben je in staat om sporti eve acti viteiten of evenementen te 
organiseren en te begeleiden. Zet jouw talent in!
Wil jij meehelpen meer sport en bewegen mogelijk te maken? Maatschappelijke betrokkenheid geeft  veerkracht en voldoening in het 
dagelijkse leven. Reden genoeg om midden in de maatschappij te blijven staan.
Interesse? Ook Citytrainer worden? Twijfel je nog? Kom in gesprek met Ires Libert en maak kennis met de mogelijkheden van ´S-PORT. 
06 525 85 258,   i.libert@s-hertogenbosch.nl
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Ga(y) sporten!
Gaysportclub Zoete Lieve Gerritje Den Bosch biedt voor iedereen de mogelijk-
heid om in een ontspannen sfeer te sporten met gelijkgestemden.
Wij zijn een gezellige groep volleyballers die iedere donderdagavond trainen 
van 20:00 - 21:30 uur in Hintham. Onze jongens en meiden nemen jaarlijks 
deel aan verschillende competi ti es en geregeld aan volleybaltoernooien in binnen- en buitenland. 
Daarnaast staat bij ons gezelligheid buiten het sporten hoog in het vaandel.
Kom vrijblijvend eens meetrainen, want aanvulling van ons volleybalteam is alti jd van harte welkom!

Ook wil ZLG na een korte stop weer het badmintonnen oppakken.
Heb jij zin om op dinsdagavond van 20:30 - 22:30 uur te badmintonnen in sporthal De Schutskamp?
Laat het ons weten. Bij voldoende animo gaan we vanaf januari 2018 weer los!
Info & contact: www.zlgdenbosch.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

Pukkiesport in West
Sportvereniging CHC organiseert pukkiesport in West.

Dit zijn leuke beweeglessen voor peuters van 2 en 3 jaar.
Samen met hun ouder(s) maken de peuters  spelenderwijs kennis 

met sporten en bewegen. Kom gezellig spelen en bewegen!!
woensdag van 15:00 - 15:45 uur       donderdag van 15:15 - 16:00 uur  vrijdag van 16:00 - 16:45 uur
sportvereniging CHC | De Fuik 8-10       sportzaal Churchilllaan | Churchilllaan 81  gymzaal BBS Boschveld | Zernikestraat 2
docent: Catlo Nieveld        docent : Manon Theeuwen (´S-PORT)  docent: Renske van Kilsdonk (´S-PORT)
aanmelden bij: secretaris@svchc.nl       aanmelden : m.theeuwen@ s-hertogenbosch.nl aanmelden : r.vankilsdonk@s-hertogenbosch.nl
mobiel: 06 382 54 241        mobiel : 06 525 85 262    mobiel : 06 15 31 42 60

Aanmelden kan door een mail te sturen of te bellen.
Bij de eerste les ontvang je van de docent een inschrijff ormulier van CHC.

De contributi e bedraagt € 30,00 vanaf januari tot einde schooljaar.
In de schoolvakanti es is er géén Pukkiesport.

Final Four bij TTV De Kruiskamp '81
Tafeltennisvereniging TTV De Kruiskamp `81 was het vorige weekend voor de 4e achtereenvolgende keer de trot-
se organiserende vereniging van het topevenement “Final Four”. Het tot een fantasti sch omgebouwd tafeltennis-
theater in de sportzaal aan de Churchilllaan 81 was het decor van de Nederlandse bekerfi nale en de fi nale om de 
eredivisie-cup, voor zowel dames- als de herenteams. De Nederlandse tafeltennisbond 
(NTTB) laat weten heel enthousiast te zijn over de samenwerking met TTV De Kruis-
kamp `81. Binnenkort starten de gesprekken om dit evenement weer te mogen organi-
seren. Een evenement als dit vergt veel organisati e. Omdat deze tafeltennis vereniging 
dynamisch en fl exibel is kan men ook zulke topevenementen organiseren. Uiteraard 
behoeft  het in deze geen verdere uitleg dat een topevenement zoals dit leunt op de 
inzet van het bestuur en leden/vrijwilligers van de vereniging. TTV De Kruiskamp ’81 
speelt met maar liefst 7 seniorenteams en 3 jeugdteams in competi ti everband. De trai-
ningen worden verzorgt door professionele trainers die voor ieder spelniveau aanwij-
zingen kunnen geven. Ook al staat sporti viteit alti jd voorop, de vereniging organiseert 
ook door en voor leden vaak andere leuke evenementen. Evenementen buiten het 
tafeltennissen versterken de sociale factor en het verenigingsgevoel. Darten, kaarten, 
regionale tafeltennistoernooien, barbecueën, kerstt oernooi etc. zijn vaak terugkerende 
evenementen met hierbij na afl oop een gepast hapje en drankje. Alle evenementen 
vinden plaats in de eigen kanti ne van de tafeltennisvereniging. Ook de jeugd heeft  bij 
de vereniging speciale aandacht en krijgt dan ook de aandacht en begeleiding die ze 
verdienen. Want jeugd die wil sporten verdient ook extra aandacht, is een van de ge-
dachte van de vereniging. Dit vond ook sinterklaas die de vereniging op 28 november 
jl. heeft  bezocht. Aankomend jaar gaat de vereniging plannen maken om zich meer te 
profi leren in de wijk. Als u geïnteresseerd bent en bij deze fi jne vereniging wil tafeltennissen, dan kan de jeugd in het bijzijn met hun 
ouder(s)/verzorger(s) binnenlopen op dinsdagavond om 19.00 uur en aantal trainingen vrijblijvend een balletje meeslaan. Dit geldt ook 
voor de senioren, deze zijn welkom vanaf 20.00 uur. Tot ziens bij de TTV De Kruiskamp ’81.
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Heeft u last van rug en/of nek? 
Heeft u daarbij soms ook uitstraling naar uw been en/of arm?
Dan is MDT McKenzie-therapie misschien iets voor u!

Wat is MDT McKenzie-therapie?
De Mechanische Diagnose en Therapie (MDT) volgens McKenzie is een op wetenschappelijk onderzoek 
gebaseerd onderzoek- en behandelprotocol voor pa�ënten met klachten aan de wervelkolom en armen en/of 
benen.

De therapievorm bestaat uit een combina�e van houdingsadvies en specifieke individuele oefeningen. Deze 
worden voorgeschreven door een speciaal daarvoor opgeleide MDT McKenzie therapeut. Het voordeel is dat 
het u in staat stelt zelf uw klachten op een verantwoorde en efficiënte wijze te behandelen.

Voorbeeld
Wij zien bijvoorbeeld regelma�g pa�ënten die pijn hebben aan de achterzijde van het bovenbeen. De 
McKenzie-therapeut onderzoekt als eerste waar de pijn zich mogelijk nog meer bevindt. Vaak blijkt dan ook 
elders pijn te zi�en, zoals in de rug. Vervolgens zoekt de therapeut een oefening die er voor zorgt dat de pijn uit 
het been trekt en de rugklachten verdwijnen. Door deze oefening regelma�g uit te voeren kunt u aan uw eigen 
herstel werken. Tevens krijgt u adviezen ten aanzien van uw houding hoe u een klacht vanuit de rug kunt 
voorkomen.

Gespecialiseerde therapeuten
Bij Fysiocompany van de Ven & de Laat zijn Rob van de Ven en Elles de Laat gespecialiseerd in MDT 
McKenzie-therapie. Ze zijn creden�al MDT McKenzie therapeuten en geregistreerd bij het McKenzie Ins�tute 
Benelux.

Zorgverzekering en een afspraak maken bij FysioCompany
De behandeling middels MDT McKenzie-therapie valt onder de vergoeding fysiotherapie van de 
zorgverzekeraar. Tijdens werkdagen kunt u van 8.00 uur tot 17.00 telefonisch een afspraak maken of een reeds 
gemaakte afspraak veranderen. Ook zonder verwijzing van de huisarts kunt u bij ons terecht. 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.

Meer informatie over MDT McKenzie-therapie
vindt u op www.mckenzie.nl

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

elles@fysiocompany.nl
vandeven@fysiocompany.nl

073 - 623 2222
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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

Zaalvoetbal - Den Bosch 833
Iedereen heeft  wel iets meegekregen van het Jeroen Bosch jaar. Maar kunt u zich nog herinneren dat in 
1985 de Bosschenaren het 800-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch vierden? Vele ideeën, sti chti ngen en 
verenigingen zijn desti jds ontstaan. 
De Sti chti ng Voetbalpromoti e Stadsgewest ’s-Hertogenbosch is ook zo’n sti chti ng die toen is opgericht. 
De doelstelling was en is om veld voetballers uit het stadsgewest jaarlijks bij elkaar te brengen en in een 
gemoedelijke sporti eve sfeer tegen elkaar te laten zaalvoetballen. Sti chti ng Voetbalpromoti e Stadsge-
west ’s-Hertogenbosch is nog de enige sti chti ng die is overgebleven uit deze erfenis.
Men begon in sporthal de Vinkenkamp die desti jds een Walhalla was voor het zaalvoetbal. Na de brand/
sloop van de Vinkenkamp was Sporthal de Schutskamp in onze wijk de ulti eme vervanging.

Dit jaar spelen in de Schutskamp op zondag 17 december diverse Special Teams vanaf 10:00 uur hun 
eerste wedstrijden.
Wedstrijden en teams die het waard zijn om gezien en aangemoedigd worden. Waar ziet u op TV nog wedstrijden waar ieder-
een juicht bij een mooi doelpunt, of dat nu van je eigen team is of van de tegenstander?
En toch is er de strijd om het kampioenschap! De toegang is die dag grati s.

Vanaf maandag 18 december wordt er tot en met donderdag door alle Bossche clubs (behalve de nieuwe na de samenvoeging) 
gestreden om 8 plekken in de halve fi nale die wederom gevolgd zal worden door een spett erende fi nale op vrijdag 28 december.
Ondanks het feit dat dit jaar onze wijk een  voetbalclub is ontvallen zal RKJVV acti e de presence geven op dit toernooi.
Voor het speelschema zie htt p://833.denbosch800.nl
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