
WIJKKRANT
KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

maart 2018 - 16e jaargang nummer 1 (oplage 6.200)

De redacti e begint de eerste editi e van 2018 met het aanbieden van haar excuses. In onze vorige editi e zijn we abusievelijk vergeten de 
juiste inleverdatum voor de kruiswoordpuzzel te vermelden. Hierdoor zijn er minder inzenders geweest dan gebruikelijk. Hoewel we hier-
mee bewezen hebben dat ook het uitbrengen van de wijkkrant mensenwerk is èn blijft , beloven we ons best te doen om dit soort foutjes 
te voorkomen.
De redacti e wenst u met deze editi e van de wijkkrant Kruiskamp Schutskamp weer veel leesplezier.

"West Presenteert....." de politi eke wijktafel van donderdag 15 maart a.s.

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 9/10 juni 2018.
Kopij én de oplossingen van de kruiswoordpuzzel kunt u tot uiterlijk vrijdag 11 mei 2018 aanleveren (zie ook colofon achterzijde).

Gelieve uw kopij alti jd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Het doel van deze politi eke wijktafel is om u, de bewoners van Kruis- of Schutskamp,
te informeren en te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes voor de

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.
(verderop in deze editi e meer informati e)

We heten u van harte welkom in SCC De Helft heuvel (zaal 1)
op donderdag 15 maart a.s.

Aanvang 20:00 uur, koffi  e en thee staan voor u klaar vanaf 19:45 uur

Toch carnaval in Sociaal Cultureel Centrum de Helft heuvel....
(verderop in deze editi e een korte sfeerimpressie)
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Kerkenboulevard.....
Het loopt alweer naar Pasen, de natuur ontwaakt.  In de winter lijken de bomen dood,  maar elk jaar 
gebeurt weer het wonder van de lente, de natuur komt weer tot leven, de zon wordt sterker,  we kunnen 
weer heerlijk naar buiten.
De mensen reageren daar op, overal lachende gezichten. Ook de passieweek en Pasen vallen in de lente. 
Als je de mensen om je heen vraagt wat de betekenis is van deze feestdagen, zullen bedroevend velen 
dat niet meer weten! Wat is dat toch jammer, het heeft zo’n grote betekenis voor de hele christenheid.
In de kerken is hier als vanouds veel aandacht voor, het begint met Palmpasen, de intocht van Jezus in de 
stad Jeruzalem op een ezel, waarbij men met palmtakken wuifde. Het werd/wordt gevierd met palmpa-
senstokken en soms een optocht. In het katholieke zuiden was hier veel aandacht voor.
Witte donderdag, de dag van de voetwassing, waarbij Jezus zelf de voeten van zijn  leerlingen heeft ge-
wassen, Paus Fransiscus heeft afgelopen jaar de voeten van 12 vluchtelingen gewassen,  wat een prachtig 
gebaar.
Goede vrijdag,  waarop Jezus gevangen wordt genomen, veroordeeld en gekruisigd, in veel kerken wordt een dienst gehouden.
De passieweek gaat over sterven,  Jezus sterft zodat wij verlost kunnen worden. Dan komt Pasen en dat is het ultieme lentefeest, Jezus 
staat weer op uit het graf,  hij leeft weer, hij heeft de dood overwonnen, alle kerkklokken luiden feestelijk en eieren en kuikentjes  staan 
symbool voor het nieuwe leven.
Dit jaar zal wederom het Paasvuur op de Parade ontstoken worden op paaszaterdag  31 maart om 19:00 uur. Afgevaardigden van veel 
kerken nemen een vlammetje mee naar hun gemeente.  Het wordt elk jaar mooier met een sfeervolle muzikale omlijsting,  komt u 
ook dit meebeleven?  Met zoveel gelovigen uit diverse kerken dit samen te beleven is iets fantastisch !!
Namens de kerkenboulevard: José Oomen

Benefietconcert voor Leergeld Den Bosch.....
Op zondagmiddag 25 maart geven artiesten in de Muzerije een benefietconcert ten bate van Stichting 
Leergeld ’s Hertogenbosch. Diverse sponsoren hebben een bijdrage toegezegd.
Het Kids Support Benefietconcert duurt van 14 tot 17 uur.
Adres: Hinthamerstraat 74 in ’s-Hertogenbosch. Zaal open om 13:30 uur. Toegang is gratis. Wie zich vooraf 
aanmeldt via www.leergelddenbosch.nl  en voor 14 uur arriveert, heeft gegarandeerd toegang tot de zaal.

Van country tot pop
Kids Support Benefietconcert kent een breed repertoire: van country tot 
pop. Onder de vele artiesten zijn Laura van den Elzen, Linda Pelders en Ben 
Spierings (‘de Nederlandse Neil Diamond’). Artiesten en bandleden treden 
belangeloos op, evenals initiatiefnemer en organisator Jan-Willem van den 
Akker. Bezoekers krijgen de gelegenheid een donatie voor Leergoed te doen.
Alle kinderen doen mee
Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch bestaat bijna geheel uit vrijwilligers. Hun 
motto is: alle Bossche kinderen doen mee, ook als hun ouders heel krap bij 
kas zitten. Met de opbrengsten van het Kids Support Benefietconcert finan-
ciert de stichting activiteiten waarmee deze kinderen hun talenten verder 
kunnen ontwikkelen. Ze gaan bijvoorbeeld op zwemles, kunnen mee op 
schoolkamp of krijgen een ‘omafiets’ om naar hun middelbare school te fiet-
sen. De stichting krijgt subsidie van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en werft 
de benodigde fondsen bij organisaties en particulieren.

Gemengd Koor 's-Hertogenbosch 60 jaar.....
Het is feest bij het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch.
Het koor bestaat dit jaar 60 jaar en zij vieren dat met een groots 
concert op zaterdag 21 april in het Jeroen Bosch Art Center. 
Bijzondere medewerking aan dit concert wordt verleend door
harpiste Valérie Rijkmans en sopraan Kathelijn van Dongen.
Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch is in 1958 opgericht als “PTT 
Gemengd Koor”. Het telde toen 11 leden. Sinds 1995 is het koor zelf-
standing onder de huidige naam. Circa 120 zangers en zangeressen 
studeren onder de professionele en bezielende leiding  van dirigent 
Henk van der Sanden een gevarieerd programma van moderne en 
licht klassieke nummers in.  De muzikale begeleiding wordt verzorgd 
door de virtuoze pianist/organist Rein Boeijen.
Een jubileum als dit kan niet zomaar gevierd worden. Er is letterlijk alles aan gedaan om een mooi muzikaal geheel voor het publiek 
samen te stellen. Naast musicalfragmenten uit b.v. de musical Elisabeth “Ich gehör’ nur mir” en “Memory” uit Cats wordt u ook verrast 
met de song “Dry Your Eyes” van Neil Diamond. “Gabriella’s Song” uit de film As it is in Heaven  en de ballade “You Raise Me Up” ont-
breken niet in het programma, evenals het nummer “I Have A Dream” naar de uitspraak van Martin Luther King. Daarnaast komen ook 
prachtige licht klassieke werken naar voren; en net na Pasen ontbreekt het “Paaskoor” uit de opera Cavaleria Rusticana natuurlijk niet.
Oorstrelende medewerking wordt verleend door sopraan Kathelijn van Dongen en naast pianist Rein Boeijen wordt de muzikale bege-
leiding op bijzondere wijze ingevuld door harpiste Valérie Rijkmans.

Het concert vindt plaats op zaterdag 21 april 2018 in het Jeronimus Bosch Art Center, Jeroen Boschplein 2, ’s-Hertogenbosch. 
Aanvang van het concert is om 20:00 uur, de zaal gaat open om 19:30 uur.

Kaarten à € 10,00 zijn te bestellen via de website van het koor www.gemengdkoor.nl
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Subsidie groene daken per 1 januari ook voor VvE.....
Groene daken: meer tuin, minder verstening
Vetplanten, wilde bloemen of gras op daken; je ziet ze steeds vaker in Nederland. Ook in de Kruiskamp en Schutskamp liggen al 7 van die 
groene daken. De gemeente ziet er graag nog veel meer. Sinds 2014 vergoedt zij daarom bijna de helft  van de aanlegkosten.
Isolati e
Groene daken bieden veel voordelen. Bij het veranderend klimaat houden planten op daken gebouwen koeler in de zomer, maar ook de 
omgeving. Daken met planten dempen ook geluid en ze houden regen vast.
Maar eigenlijk is het gewoon een extra tuin. Fijn voor vogels, vlinders en bijen. De bewoners op de foto (rechtsonder)  sloegen de handen 
ineen en maakten samen 4 uitbouwdaken in een keer groen. Dat leverde hen naast een mooi uitzicht ook meer subsidie op.
Subsidie 
Wil je ook groen op je platt e dak van huis, schuur, carport, overkapping, appartement of uitbouw?
De gemeentelijke vergoeding tot € 5.000,- geldt per 1 januari 2018 ook voor Verenigingen van Eigenaars (VvE). 
Meer weten over de subsidie(s)? Zie: www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken
Wil je als huurder weten wat er mogelijk is? Neem dan contact op met je woningbouwvereniging.

De daken van de locati es Noord en Zuid van BBS Kruiskamp zijn al enkele jaren                                                                                                Wil jij ook zo’n prachti g dak in de lente?
bedekt met vetplanten. Zo’n 2778 m2 groendak maar liefst.                                                                                          Deze bewoners in Deuteren maakten er een burenproject van
Sinds eind januari liggen er ook 410 zonnepanelen op. Een slimme combinati e.                                                                                                                        en kregen zo meer subsidie.
Vanwege de koelende werking van de planten is het rendement van de zonnepanelen
hier hoger dan op een zwart dak.

Noteer 23 juni in uw agenda voor De Wereldreis 2018.....succes.....
Op zaterdag 23 juni a.s. vindt van 13 tot 18 uur de editi e 2018 van wijkfeest De Wereldreis 
plaats, ook nu weer in het Beatrixpark. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang.
De vorige editi es gaven al veel bewoners aan mee te willen helpen bij een volgend wijk-
feest. Dat horen wij graag. Want met het wijkfeest willen we bewoners aan elkaar verbin-
den, 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. Daarnaast zijn er natuurlijk weer kramen waarin u als bewoner uw spullen kunt aan-
bieden of eten kunt verkopen. Wij horen graag van u als u op enige manier betrokken wil 
zijn bij de organisati e of bij de uitvoering van het feest.
Heeft  u suggesti es voor deze editi e, wilt u een kraam huren, uw organisati e/vereniging 
voor het voetlicht brengen of wilt u op enige manier betrokken zijn bij de organisati e?
Wij horen graag van u. Neem dan contact met ons op via westpresenteert@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van de Wereldreis 2018 of andere acti viteiten in West,
ga dan naar www.facebook.com/westpresenteert
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Toch carnaval in SCC De Helftheuvel !!!!!
Na alle commotie (niet?-wel!-niet?) hebben veel wijkbewoners op zaterdag 10 en zondag 11 februari erg genoten van het (in zeer 
korte tijd door het personeel van het SCC - ons aller dank daarvoor!!) op poten gezette carnaval.  Een korte foto-impressie!
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Vrijwillige computerdocenten gevraagd in Park De TALING.....
Al bijna 20 jaar worden er, via de landelijke organisati e Seniorweb, computerlessen verzorgd in Park De Taling aan de Kooikersweg in 
’s-Hertogenbosch. Er wordt les gegeven in tekstverwerking, fotobewerking, smar� one en tablet. In 1998 is gestart met zeven docen-
ten. Momenteel is dit aantal teruggelopen naar drie en zijn de lesmogelijkheden beperkt.
Park De Taling is nu op zoek naar mensen die de computer goed beheersen en hun kennis als vrijwilliger over kunnen en willen dragen 
aan anderen, meestal beginners en ouderen. In principe worden de lessen overdag gegeven in blokken van 2 uur.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de coördinator van Seniorweb voor Park De Taling, dhr. Frans Daniëls.
Hij is te bereiken onder telefoonnummer 0411-67 42 72 of via e-mail: frans.daniels@home.nl

Collecteren voor de Hartsti chti ng.....
De Hartsti chti ng gaat van 8 tot 14 april langs de deuren om geld op te halen voor de bestrijding 
van hart- en vaatziekten. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die daarbij willen helpen door in 
een of meerdere straten te collecteren. Wil jij je ongeveer 2 uur inzett en?
Voor direct aanmelden als collectant of meer informati e kun je contact opnemen met
Wil Leenders via w_leenders1958@home.nl    Of kijk op www.hartsti chti ng.nl

De Zomerschool komt uit haar Winterslaap.....
Alweer de negende editi e van de zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch en omstreken is in aantocht! Opnieuw drie volle weken!
In de periode van 9 juli tot en met 27 juli bieden we ruim 90 workshops, presentati es en excursies aan, waarin “kennis maken met” op 
de voorgrond staat. Lekker aan de slag in de zomervakanti e. Educati e, sport en bewegen, creati viteit en op pad in de omgeving: voor 
iedereen is er wel wat te halen. 
Op vrijdag 27 juli sluiten we af met een bruisende slotmiddag en wegens grote belangstelling vorig jaar is er ook deze keer weer een 
busexcursie met diner!
Programmaboekjes en inschrijf¬formulieren zijn vanaf half mei te vinden bij de Ontmoeti ng in Rosmalen, op de wijkpleinen, de sociaal 
culturele centra, de bibliotheken e.d.  
Maar de informati e is tegen die ti jd ook te vinden op www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool. Daar kun je nu alvast een kijkje 
nemen en nagenieten van de Zomerschool 2017 om alvast in de sfeer te komen!  

Dus houd vast rekening met afspraken in de zomer en houd de 3 weken tussen 9 en 27 juli gereserveerd
voor wederom een geweldige Zomerschool 55+

Leergemeenschap namens Avans Hogeschool.....
Namens Avans Hogeschool Sociale Studies is er een leergemeenschap opgericht in het jongerencentrum 4-West in de Kruiskamp. Deze 
leergemeenschap bestaat uit 1e-jaars studenten, docenten en professionals. Het doel van de leergemeenschap is om studenten kennis 
te laten maken met de wijk en te kijken naar de maatschappelijke problemen die zich hier eventueel af zouden kunnen spelen.
Sinds kort is de helft  van de groep studenten bezig om een sociale kaart de maken voor de ouderen in de Kruiskamp. Een doel van de 
sociale kaart is om het aanbod van acti viteiten aan te laten sluiten op de behoeft es van ouderen.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouderen die het leuk vinden om hieraan mee te werken. Binnenkort ziet u ons op verschillende manie-
ren voorbij komen, in deze wijkkrant, in de wijk, ook kunt u vanaf aankomende maand de acti viteiten inzien op www.westpresenteert.nl 
Als u nog andere acti viteiten heeft  kunt u die aanmelden via de site. Heeft  u interesse, dan kunt u contact opnemen met BrahimSett out 
via e-mail: b.sett out@divers.nl 
Daarnaast is de andere helft  van de groep studenten bezig met het contact leggen met de statushouders. Afgelopen december was er 
bijvoorbeeld een acti viteit georganiseerd om de groep kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur. Dit was georganiseerd in de 
vorm van een Sinterklaasviering in de Brede Bossche School. 
Als groep willen we graag meer betekenen voor statushouders. Heb je daar interesse in of ideeën over? Dan kun je contact opnemen 
met Benthe van der Vleuten, e-mail: b.vandervleuten@divers.nl

ONLINE CULTUREEL PLATFORM CULTUURBOSCH VERNIEUWD.....
De website van Cultuurbosch is vernieuwd. De digitale ontmoeti ngsplaats is nu nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden. 
Wat is er veranderd?  Organisati es en groepen hebben voortaan elk een eigen categorie pagina’s. De (muziek)groepen zijn onderver-
deeld in bands, koren, ensembles en overige. De eerste bandjes hebben al van deze opti e gebruikgemaakt, zoals Moonshine Brigade en 
LIM. Organisati es kunnen vanaf nu aangeven of ze repeti ti eruimte aanbieden, of een podium. 
En de blogs die culturisten schrijven zijn gemakkelijker vindbaar op de homepage onder het kopje Actueel. Daar vind je ook recensies en 
interviews terug, bijvoorbeeld geschreven door de zeer acti eve recensenten van KLANKGAT. Uiteraard zijn niet alle verbeteringen op te 
noemen, dus neem vooral zelf een kijkje op de pagina www.cultuurbosch.nl.
Cultuur in alle vormen en maten   Twee jaar na de start van een vernieuwend online pla� orm hebben ruim 500 kunst- en cultuurlie� eb-
bers en organisati es uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch een profi el op de website Cultuurbosch.nl aangemaakt. Beeldende kunstenaars, 
dichters, fotografen, dansers, muzikanten en zelfs clowns zijn culturist geworden. En ook musea, groepen, bands, koren en fanfares zijn 
inmiddels op de website te vinden. 
Cultuurbosch is dé marktplaats voor iedereen die met kunst en cultuur bezig is. Via de site komen vraag en aanbod bij elkaar. Zo kun je 
er terecht als je op zoek bent naar een muzikant of fotograaf. Maar ook als je zelf een cursus of een workshop aanbiedt biedt de site alle 
mogelijkheden die te promoten. Je kunt jezelf laten zien, je kunstwerken, foto’s en fi lmpjes posten. Verder kun je oproepen doen op het 
prikbord, agendaberichten plaatsen en blogs schrijven. Oft ewel: Cultuurbosch helpt de culturist contacten te leggen en te verbinden. 
De redacti e van Cultuurbosch bestaat uit enkele enthousiaste cultuurlie� ebbers uit ’s-Hertogenbosch, alti jd op zoek naar cultureel 
nieuws. In principe kan eigenlijk iedereen redacti elid zijn, want culturisten kunnen zoveel blogs schrijven als ze zelf willen. 
Word ook culturist   Heb je nog geen profi el op www.cultuurbosch.nl, dan is dit de kans om er een aan te maken. Naast je profi elpagina 
kun je ook je organisati e toevoegen. En dat helpt weer om elkaar beter te vinden, culturisten met elkaar te verbinden en samen leuke 
dingen te doen. Hulp nodig bij je inschrijving of persoonlijk advies vragen?

Neem dan contact op met de redacti e via info@cultuurbosch.nl
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NIEUW!
Spreekuur Huisvesting

Elke donderdag van 10:00 – 11:00
Voorbeelden van vragen waar u mee kunt komen: 

• Informatie bieden over de werkwijze van woonservice 

• Informatie over sociale huurwoningen, lootwoningen, 
anti-kraak woningen & particuliere woningen

• Hulp bieden met het reageren  op woningen 

• Informatie over kostendelersnorm 

• Informatie geven over maatschappelijke opvang, 
inloopschip, crisisopvang etc.

Van Neynsel De Taling zet haar deuren open. 
Iedereen is welkom maandag 12 maart! 

www.vanneynsel.nl | 073 – 822 80 00 

Klantenservice@vanneynsel.nl 

 

Programma: www.vanneynsel.nl/zorgenwelzijn 

Onze zorgprofessionals en vrijwilligers staan 
deze week voor je klaar om je 
te vertellen wat hun werk bij Van Neynsel 
De Taling zo bijzonder maakt. Kom langs 
voor een rondleiding of een van andere 
activiteiten. 

Kom speeddaten en 
direct solliciteren! 
Wil je direct aan de slag binnen een 
professionele ouderenorganisatie met tal van 
mogelijkheden? 

Kom naar het spreekuur van Nancy Boere. Zij 
kan je alles vertellen over werken bij Van 
Neynsel en de beschikbare vacatures. 

Kijk op www.vanneynsel.nl/zorgenwelzijn 
waar je Nancy kunt ontmoeten. 
Zij leert je graag kennen! 

Wonen bij Van Neynsel 

Onze medewerkers bieden liefdevolle zorg. Ze 
begeleiden activiteiten en zorgen ervoor dat ouderen op 
hun manier kunnen leven. Want, ieder mens is anders. Of 
het nu gaat om prettig wonen, deelnemen aan 
activiteiten, zorg bij dementie, lekker eten of medische 
behandelingen. Zelf je eigen keuzes kunnen maken, dat 
vinden wij belangrijk. Wij vertellen je er graag over 
tijdens de week van Zorg en Welzijn. 

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

Heeft  u uw organisati e en/of 
acti viteiten al aangemeld ??
www.westpresenteert.nl
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Klussendienst West 
Er is in West een groep enthousiaste vrijwilligers die graag iets willen betekenen 
voor mensen uit de wijk. Zij helpen bewoners van Schutskamp en Kruiskamp met 
kleine klusjes in huis. Ze zetten zich graag in voor bewoners die deze klusjes niet 
zelf, of niet alleen kunnen doen.  
 
 
Welke klussen 
U kunt de klussendienst bellen voor 
eenmalige kleine klussen. Bijvoorbeeld 
het ophangen van een schilderij of het 
repareren van de deurbel. Ook voor 
klusjes zoals het ophangen van een 
lamp of luxaflex, het repareren van 
een lekkende kraan of het installeren 
van een steunbeugel kunt u de 
klussendienst benaderen.  
 

Voor wie 
De klussendienst richt zich op mensen 
die niemand in hun omgeving hebben 
die hen kan helpen, en die het klusje 
niet zelf of niet alleen kunnen klaren. 
Het gaat om klusjes waarbij het niet 
haalbaar is een professionele klusser 
in te schakelen.   
 

 
 
Een afspraak maken 
De klussers werken vrijwillig en vragen 
geen vergoeding. Materiaalkosten 
betaalt u zelf. 
U kunt op maandag en woensdag 
tussen 10.00 en 14.00 bellen naar het 
nummer 06-25448645. Krijgt u geen 
gehoor, laat dan een voicemail achter. 
Spreek uw naam en telefoonnummer 
duidelijk in, dan bellen wij u terug 
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Hcc vereniging locati e ’s-Hertogenbosch in wijkcentrum De Heft heuvel.....
Beste lezers, we zitt en alweer in een nieuw seizoen, en de belang-
stelling voor het gezamenlijke computergebeuren is weer toegeno-
men. Zowel de Linux als Apple gebruikers hebben een aanwas van 
belangstellende bezoekers die zowel de demo’s van soft ware als de 
uitleg ervan goed waarderen.  Ook de inloop waarbij de bezoekers 
met vragen komen over soft - en/of hardware en uitleg van mobiele 
telefoons, tablets en laptops wordt goed bezocht.
Afgelopen jaar zijn we ook gestart met een nieuw onderwerp,  so-
ciale media. Hierbij ligt de nadruk op het gebruik van allerlei mobiele apparaten en pc’s en het onderlinge gebruik van soft ware hierbij.
Dus als je b.v. foto’s maakt met je mobiele telefoon kun je deze op zowel je mobiele telefoon, als op een tablet of pc bekijken, Dit geldt 
voor alle data, deze wordt opgeslagen in de Cloud en is toegankelijk voor al deze apparaten. Ook is deze data makkelijk te delen met 
andere gebruikers als je deze gebruikers gemachti gd hebt om deze foto’s of data te raadplegen.
Een bijkomsti g voordeel hierbij is dat je tevens een back-up hebt van deze data zodat je bij verlies of defecte apparaten niet meer je foto’s 
en/of  data kwijt bent. 
Meer weten over dit onderwerp? Kom gerust langs op de derde of vierde vrijdagmiddag in wijkcentrum De Helft heuvel.
Ook dit jaar besteden we veel aandacht aan Windows 10.
2 keer per jaar komt er een grote update waarbij diverse programma’s verder zijn verbeterd en nieuwe programma worden toegevoegd.
Veel programma's werken onderling met elkaar en gebruiken hierbij gezamenlijk de data en informati e die hiervoor beschikbaar is. Denk 
hierbij aan Agenda, Mail, Foto’s, Sociaal media, Internet Browser  en Wegenkaarten. 
Ook bij Apple en Linux zijn afgelopen jaar nieuwe updates en besturingssystemen gekomen, ook hier wordt uitgebreid over verteld op de 
betreff ende vrijdagmiddag samen met een interacti eve demo.
Kom eens vrijblijvend langs en kijk wat wij voor u kunnen betekenen, schroom niet en stel uw vraag aan medebezoekers of Hcc  enthou-
siasten die een bepaalde groepering ondersteunen zoals Apple, Linux, Sociale media en Microsoft .
We zijn alle maanden met uitzondering van Juli en Augustus aanwezig op de derde en vierde vrijdagmiddag. De onderwerpen hebben 
betrekking op Linux, Apple en Windows computers en we behandelen deze thema’s op vaste vrijdagmiddagen van iedere maand. De 
derde vrijdagmiddag is gereserveerd voor Linux en Apple computers en de vierde vrijdagmiddag hebben we een  actueel onderwerp en 
houden we een inloop waarbij we hard- of soft wareproblemen behandelen.
Deze middagen beginnen om 14:00 uur tot 16:00 uur. Zalen zijn open vanaf 13:45 uur.

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

Boer Kees...Voorjaar.....
Wie wandelt, wandelt nooit alleen
alti jd zijn er wel vogels,
Alti jd de wind of de waterstromen,
De brommertjes soms of passanten.

Alti jd zijn er de bomen en de wolken
die je groeten of de strakke blauwe hemel,
De zijwegen en kruispunten
die vragen om een keuze.

Alti jd zijn er je gedachten
die meetrekken als engelen of als duivels die je plagen.
Alleen wandelen bestaat niet.
Wandelen brengt je alti jd weer op je innerlijke weg
En brengt je ook weer thuis.

Komt februari met goed weer, dan 
vriest het in het voorjaar des te meer
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Kinderen helpen met taal en rekenen: iets voor u?
In de Schutskamp en Kruiskamp wonen veel kinderen. Er zijn dan ook meerdere 
basisscholen in de wijk. In de twee gebouwen van de BBS bijvoorbeeld al drie! 
Een aantal van de kinderen in de wijk kunnen extra ondersteuning gebruiken 
bij hun schoolwerk. Zo zijn er kinderen waarvoor het in de klas net even te snel 
gaat of die wat achterstand hebben opgelopen. Ook zijn er kinderen die een van 
de vakken net wat moeilijker vinden dan de rest. Zij willen dan wat extra ti jd 
steken in bijvoorbeeld spelling of begrijpend lezen. 
Er zijn al vrijwilligers acti ef die een-op-een bijles geven. De resultaten hiervan 
zijn erg positi ef. Kinderen, leerkrachten en ouders merken echt vooruitgang in 
de schoolprestati es van de kinderen. De vrijwilligers bouwen daarnaast een leu-
ke band op met de kinderen en voelen zich erg gewaardeerd. 
Helaas hebben we nog niet genoeg vrijwilligers om alle kinderen te helpen. Daarom hierbij de oproep: lijkt het u leuk om zich in te zett en 
voor de kinderen in Schutskamp en Kruiskamp? Heeft  u wekelijks na schoolti jd nog een uurtje of twee over? Dan hoor ik graag van u! 
Ervaring in het onderwijs of het geven van bijles is niet nodig. We kijken samen wat uw sterke en zwakke punten zijn en maken op basis 
daarvan een match met een kind.  

Voor vragen of om u aan te melden kunt u mij bellen of e-mailen.
Wijkwerker Benthe van der Vleuten,   b.vandervleuten@divers.nl    06 553 22 160

De Bossche Hoeve.....
Op het moment dat wij dit schrijven……….
Zo zijn we al meerdere malen begonnen met berichtjes in deze wijkkrant waarin we aangaven waar we nu mee 
(begin februari) mee bezig zijn en die (hopelijk) al klaar zijn als de wijkkrant uitkomt.

In de voorste weide zijn we nu speeltoestellen voor 
kinderen aan het plaatsen. Kinderen kunnen hier 
gaan klauteren, graven, glijden en via een kabelbaan 
gaan hangen. Daarnaast kunnen ze dit samen met de geitjes doen. In de 
achterste weiden kunnen ze via een stappoel kikkervisjes en allerlei wa-
terinsecten vangen en vervolgens bekijken. 
De paden langs de weiden waren ten ti jde van het ontstaan van de kin-
derboerderij bestraat met Zweedse keien. Een soort van kinderkoppen 
maar twee keer zo groot en zwaar. Mooi en degelijk spul, maar gruwelijk 
ongelijk. Als iemand met een rollator of kinderwagen er overheen moest 
schaamde je je ogen uit. Met donati e en medewerking van onze huisho-
venier hebben we die vervangen door klinkers.

Van de Zweedse keien hebben we muurtjes in de wilgenweide gemetseld 
zodat alles is hergebruikt. In die wilgenweide komen de cavia’s te wonen, 
onder gaasmatt en waar ze veilig en beschut zitt en. Onze cavia’s hadden 
een mooi leven, vrij tussen de konijntjes en volop vrijheid. Helaas dachten 
de katt en van de buren daar in de nachtelijke uurtjes anders over. Ook is 
er een mooie vijver van gemetseld.
De vlechthaag die we hebben gemaakt rondom de haagbeuken aan de 
rand van de vijver achter de Meanderfl at bewijst zich al. In de winter heb-
ben vele vogels daar hun beschu�  ng gezocht. Nu zullen ze waarschijnlijk 
al bezig zijn om een mooi nestplaatsje te bemachti gen. De bomen zijn 
afgezet met houten boomkorven, hierin is volop nestgelegenheid voor de 
diverse insecten. Zo hebben we ook in één keer heel veel insectenhotels 
die er voor zorgen dat ons vee niet aan de bomen kan knagen.
De bok bij de damherten moet zijn werk ondertussen ook gedaan hebben. De damherten moeten tekenen van 
zwangerschap gaan vertonen. Ook zijn we twee pony’s rijker als ook een koetsje. Het is de bedoeling dat de 
pony’s die kar leren te gaan trekken.
Kinderboerderij de Bossche Hoeve is begonnen om aan alle soorten van zorginstellingen een bak inclusief ver-
warming met 10 kuikens beschikbaar te stellen. Deze kuikens zijn van het ras Bovans Brown en zullen uiteindelijk 
opgroeien tot zeer handzame legkippen. Na een periode van ongeveer 5 à 6 weken halen wij deze kuikens weer 
op en voorzien wij de instelling van nieuwe kuikens. De volgroeide kuikens gaan wij (her) plaatsen op onze boer-
derij en bij parti culieren. Iedereen kan ze dan bij ons ook komen bezoeken. Wij doen dit omdat wetenschappelijk 
bewezen is dat deze diertjes een positi eve invloed hebben op de gezondheid van die bewoners.

We zijn nog lang niet klaar en we blijven aan de boerderij werken zodat deze ons mooie wijk kan verbinden. 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een donati e op IBAN: NL57 RABO 0308094018  t.n.v. Sti chti ng de Bossche Hoeve.
Hopelijk tot binnenkort!...........Sti chti ng De Bossche Hoeve

De Bossche Hoeve, Kruiskampsingel 565A
dagelijks (ma t/m zo) geopend van 10:00 tot 17:00 uur

e-mail:  debosschehoeve@denbosch800.nl                facebook:  htt ps://www.facebook.com/bossche.hoeve
twitt er: htt ps://twitt er.com/debosschehoeve         KvK: 64552918       Erkend Leerbedrijf: 04ARB100411816
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Kleine moeite, GROOT gebaar.....
Enige ti jd geleden werden wij gebeld door studenten van het Koning Willem I College. Zij hadden 
een opdracht gekregen vanuit hun opleiding en wilden deze samen met de kinderen uit groep 3 
van Kindcentrum de Kruisboelijn uitvoeren.
De opdracht ging over verbinding tussen jong en oud. De kinderen van groep 3 hebben schilde-
rijen gemaakt voor ouderen die wonen in het seniorencomplex op de Eindhovenlaan. Samen zijn 
we onze schilderijen op vrijdag gaan afl everen bij de ouderen.
Wat een ontvangst. Een huiskamer vol dames en heren die het geweldig vonden dat onze kinde-
ren iets voor hen hadden gemaakt. Ze waren zo dankbaar!
Als dank kregen de kinderen drinken en een cup cake. We hebben samen liedjes gezongen en 
verteld over onze kunstwerken. Toen was het weer ti jd om terug naar school te lopen.
Met de kinderen hebben we besproken wat we zagen bij deze mensen. Ze waren zo blij! Voor ons 
een kleine moeite maar een heel GROOT gebaar voor de ouderen.
We hebben genoten en zijn zo trots als een pauw op onze groep 3 en de verbinding die in de wijk 
ontstaat!
Marleen Kant, Directeur Basisschool De Kruisboelijn

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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   Nu ook bij 
Kinderpraktijk Helftheuvel: 

 

Weerbaarheidstraining  
voor kinderen 

Weerbaar zijn is steeds belangrijker in deze drukke, snelle maatschappij. Ook op school en in het 
sociale leven wordt veel van kinderen verwacht. Steeds meer kinderen hebben hier moeite mee. 
Het mee kunnen komen in een groep is lang niet altijd vanzelfsprekend.  

Naast de begeleiding/ behandeling die wij bieden bij problemen op het gebied van o.a. motoriek, 
schoolse vaardigheden en prikkelverwerking, begeleiden wij vanaf nu ook bij weerbaarheids-
problemen. 

Problemen in de weerbaarheid zijn bijvoorbeeld: weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, het 
niet voor zichzelf kunnen opkomen, het niet kunnen lezen of interpreteren van lichaamstaal, het 
eng vinden om nieuwe vrienden te maken, niet zoveel durven, presenteren eng vinden, het lastig 
vinden om grenzen aan te geven of problemen ondervinden in het uiten van emoties. Denk aan 
het omgaan met boosheid, frustratie of verdriet.  

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

Weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar — Als u denkt dat een weerbaar-
heidstraining iets voor uw kind zou kunnen zijn, kunt u uw kind vrijblijvend bij onze praktijk 
aanmelden. Tijdens een intake wordt er kennis gemaakt en wordt de hulpvraag in kaart ge-
bracht: de (sociale) vaardigheden waaraan het kind wil werken. Dat gebeurt door een gesprek 
maar ook door testjes en opdrachten. Op basis hiervan wordt een stappenplan ofwel behandel-
plan opgesteld. De therapeut gaat eerst individueel met het kind aan de slag door aan de ge-
wenste vaardigheden te werken. Dat doen we veelal door spelsituaties die gekoppeld worden 
aan de sociale situaties waar het kind tegenaan loopt.  

Het kind stroomt in bij de groepsles als het lukt om zichzelf weerbaar op te stellen in de veilige 
één-op-één behandelsituatie. In de groepsles wordt er ook voornamelijk met spelsituaties ge-
werkt. Elke groepsles heeft een ander thema zoals: voor jezelf opkomen, lichaamstaal, zelf-
beeld, samenwerken, het omgaan met en het uiten van emoties. Aan het einde van iedere les 
vertellen de kinderen aan de ouders wat ze hebben gedaan. Ook worden de vorderingen van het 
kind tussendoor geëvalueerd.  

Als de doelen voldoende zijn behaald, stroomt het kind weer uit de groep. Voorbeelden van doe-
len zijn: meer zelfvertrouwen, beter in zijn/haar vel zitten, een presentatie durven geven of het 
soepeler contact kunnen maken met andere kinderen. 

Over onze praktijk — Kinderpraktijk Helftheuvel is gespecialiseerd in kinderfysiotherapie,      
kinderergotherapie en kinderlogopedie. Van jong tot oud. Er is vergoeding vanuit de basiszorgver-
zekering en een verwijzing is meestal niet nodig.  

Wilt u meer informatie over onze behandelmogelijkheden of een afspraak maken?  

Kijk op onze website, bel naar 073 6847100 of mail naar info@fysiotherapiehelftheuvel.nl. 

 

 

Trouwplannen?  De gemeenschap van goederen is gewijzigd.....
Wie met ingang van 1 januari 2018 in het huwelijk treedt, doet dat niet meer in algehele gemeenschap 
van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. De wet is namelijk op dit punt veranderd. 
Van alle stellen in Nederland zijn driekwart gehuwd in gemeenschap van goederen. Kiezen voor de 
gemeenschap van goederen houdt (tot 1 januari 2018) in dat al het persoonlijk bezit van ieder persoon 
vanaf het moment van de huwelijkssluiting ook eigendom wordt van de huwelijkspartner. Dat geldt 
voor alle bezittingen maar ook voor alle schulden van de echtgenoten. Ook als men niet bekend is met 
de schuld van de ander. Schenkingen en erfenissen vallen ook in de algehele gemeenschap van goede-
ren en worden dus gezamenlijk, tenzij de schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule is verkregen.  
Sinds 1 januari 2018 geldt zoals gezegd een nieuwe regeling; de (beperkte) gemeenschap van goederen. 
Dit houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschap-
pelijke eigendom wordt. De bezittingen en schulden van de partners van vóór het huwelijk vallen niet 
in de gezamenlijke boedel. Ook de schenkingen en erfenissen die u ontvangt tijdens de huwelijksjaren 
blijven automatisch persoonlijk bezit. Een uitsluitingsclausule hoeft dus niet meer perse te worden op-
genomen in de schenkingsakte dan wel testament. 
Deze wetswijziging moet voorkomen dat een onoplettende huwelijkspartner de helft van zijn persoon-
lijke spaargeld (wat hij/zij voor het huwelijk heeft gespaard) of erfenis moet afstaan na een scheiding. 
Ook moet de wetswijziging voorkomen dat een van de echtgenoten opdraait voor schulden van de an-
der ontstaan voor het huwelijk. 
Let wel; de beperkte gemeenschap van goederen is alleen van toepassing op huwelijken die zijn ge-
sloten na 1 januari 2018. Ingeval u bent gehuwd voor deze datum dan geldt nog steeds de algehele 
gemeenschap van goederen en zijn de daarvoor geldende regels van kracht. 
Het nieuwe basishuwelijk vereist enige administratiediscipline. Wie bij een scheiding beweert dat be-
paalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn, zal dat wel moeten kunnen aantonen. Lukt dat niet, dan 
is de kans groot dat die zaken in een eventuele rechtszaak alsnog worden gerekend tot het gemeen-
schappelijk vermogen dat wel tussen de ex-partners moet worden verdeeld. 
Als u dus besluit om voor het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan doet u er ver-
standig aan om voor het huwelijk wel een opstelling van ieders vermogen te maken. Bij een echtschei-
ding is dan duidelijk welke goederen en schulden er al waren voor het huwelijk en welke goederen en 

schulden in de beperkte gemeenschap van goederen vallen. 
Ook met betrekking tot eventuele schuldeisers is een derge-
lijke opstelling van belang. 
Wilt u toch trouwen in een algehele gemeenschap van goe-
deren? Dan moet u dat apart gaan regelen bij de notaris. 
Mocht u onverhoopt nog vragen hebben over het nieuwe 
huwelijksvermogensrecht of wordt u geconfronteerd met 
een echtscheiding, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen 
met Willems van Bladel Advocaten. Uiteraard staat Willems 
van Bladel Advocaten te ’s-Hertogenbosch voor u klaar! 

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
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Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 11 mei a.s.- 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 #4: FIJNE KERST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR,  prijswinnaar is geworden Renate van de Woestijne 

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

2

42 13 9 33 53 75 60 71 26 83 31 69 11

51 84 49 27 74 59 25 14 76 35 61 86

30 7 28 44 1 55 38 39 20 46

17 2 74 47 13 48 36 78

-

?

Horizontaal
1. jong en pril; 7. gift aan een bedelaar; 12. griepje (verkoudheid); 13 gelijkmatig; 14. Europeaan; 15. kilowatt (afk.); 17. lichte herenoverjas; 19. flink; 
21. boksterm (afk.); 22. beet; 24. Canarisch eiland; 27. tweewielig voertuig; 28. bloedvat; 30. Chinese vermicelli; 31. meisjesnaam; 32. staat (natie); 33. 
explosieven opruimingsdienst (afk.); 35. spottende gelaatsuitdrukking; 37. deel van gelaat; 38. dikke zoete kleverige stof; 41. object management group 
(afk.); 42. oorzaak (resultaat); 44. bouwvallig huis; 46. insectenlarve; 47. gelijkspel (Engels); 48. tekengerei; 49. vlinderlarve; 50. deel van een fornuis; 52. 
vergrootglas; 54. iets door elkaar mengen; 56. gemeentelijk energiebedrijf (afk.); 58. schoft (klootzak); 61. Europeaan; 62. zangstem; 64. voorste zeil; 65. 
lading; 67. waterloop; 68. bejaard; 70. slim en sluw; 72. wilde haver; 73. plaats in Friesland; 76. deel van hals; 77. extra large (afk.); 78. grote zanggroep; 
79. reinigingsmiddel; 81. familielid; 82. tuimeling; 83. welpenleidster; 84. tijdperk; 86. onzin (wartaal); 87. gebraden ribstukje..
Verticaal
1. wolfachtig roofdier; 2. klein kind; 3. de schepper; 4. tweegevecht; 5. grappig; 6. Nederlandse omroepvereniging; 7. jongensnaam; 8. oud Italiaans 
betaalmiddel; 9. Fries voor moeder; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. niet nauwkeurig; 16. doorwaadbare plaats; 18. moeder (kindertaal); 20. wandver-
siering; 21. vaatwerk; 23. boomvrucht; 25. nul (niets); 26. maatschappelijke positie; 27. smal sportvaartuigje; 29. vleesgerecht; 32. plaats in Engeland; 
34. droog (kaal); 36. plaats in Noord-Holland; 37. klein paardje; 39. borstbeeld (romp); 40. Europees land; 42. gang van een paard; 43. schaakstuk; 45. 
zachte metaalsoort; 46. pasvorm; 51. reuzel; 53. telwoord; 54. ontspannen; 55. droogoven; 56. kleur van de regenboog; 57. peulvrucht; 59. eikenhout 
van schors ontdoen; 60. buffet in een café; 62. plaats voor een café; 63. ransel (pukkel); 66. slangvormige vis; 67. lager agrarisch onderwijs (afk.); 69. 
rivier in Engeland; 71. rivier in Utrecht; 73. golfputje; 74. inval (plan); 75. luizenei; 78. oogholte; 80. voor (in samenstelling); 82. Verenigde Naties (afk.); 
85. aluminium (scheik. 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

20180223 WKS 2018 01.indd   15 25-2-2018   22:09:00



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.
Dinsdag en woensdag (ook in de avond 
mogelijk), thuisbezoek kan. 
Telefoonnummer: 06 481 73 808
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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Verleden van Kids Reporters West.....
Ik ben Daphne Tielen van Kids Reporters West. Ik neem jullie mee naar het verleden van de kinderredactie. Het begon allemaal met de 
vreedzame school, De vreedzame school was een project om de wereld te verbeteren. De Kinderredactie was bedoeld om de kinderen 
en ouders/verzorgers te informeren over wat om hen heen gebeurt.

Toekomst Kids Reporters West!!!!!
Ik ben Roda en ik ben een van de Kids Reporters West. Ik en mijn redactieteam  gaan in  binnenkort naar de Westerbreedte. Kinderen 
van die school komen ook in de redactie. We gaan ze interviewen en we kijken wie het heel leuk vindt om in de redactie te komen en 
we leggen uit wat we doen.
We mogen naar de redactie van DTV. De kinderredactie gaat kijken hoe een echte redactie er uit ziet en hoe ze te werk gaan. We kunnen 
er heel wat van leren!
Zoals u ziet doen we ook een stukje voor de wijkkrant. En als u dit leest is vast onze Facebook pagina ook online. Ook komt er een website 
waar iedereen kan lezen wat we gaan doen. Op de Facebookpagina Kids Reporters West laten we alles zien wat we doen via filmpjes, 
blogs, vlogs en tekst. Dus volg, like en deel onze pagina https://www.facebook.com/kidsreporterswest/ en blijf op de hoogte.

Bosch Kinderparlement.....
Daarna mocht de kinderredactie ook naar het Bossche kinderparlement. Daar gingen we verslagen maken en foto’s en filmpjes maken. 
In mei gaan we weer naar het Bossche Kinderparlement. We zijn nu met zes kinderen maar als deze wijkkrant verschijnt, zijn we waar-
schijnlijk al met negen kinderen. Er zijn nu met vijf meiden en één jongen dus ik hoop dat er wat meer jongens het team komen verster-
ken. Ik vind de kinderredactie super leuk want we gaan er nu echt op uit!

Veel geleerd door Kids reporters West.....
Mijn naam is Rümeysa Özkara en ik ben van de Kids Reporters West. Ik ga jullie iets vertellen over het hier en nu. Wij bij de Kids Reporters 
West werken veel samen. De drie scholen van de BBS West. Dat zijn dus BBS Nour, BBS de Kruisboelijn en BBS de Westerbreedte. Ik vind 
het heel leuk om samen te werken en daarom ben ik ook bij de redactie gekomen en ben ik uitgekozen. Ik leer nu de andere scholen 
beter kennen en ik kom veel te weten over de dingen die we doen. Bij de Kids Reporters West leren we interviewen, foto’s maken, filmen, 
veel onderzoeken, veel afspraken maken en we gaan ook naar veel uitstapjes. We krijgen ook workshops over Facebook en over websites 
maken. Nou ik vind het heel leuk ik heb ook in 5 weken veel geleerd.
Noot redactie: onderstaande foto's zijn door de Kids Reporters West zelf gemaakt !!

    Nieuw in de Wijkkrant - Kids Reporters West

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

Openingstijden:
Spreekuren dagelijks vanaf 07:30 uur.
Dinsdag en woensdag (ook in de avond 
mogelijk), thuisbezoek kan. 
Telefoonnummer: 06 481 73 808
www.laheijpsychologen.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

Apotheek
Kooikersweg

Thuiszorg
Vivent

Kraamzorg
IVT

Psychologen
Laheij

Basis GGZ
Ypse

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

Bloedafname
DVU / JBZ
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Scouting Columbus behoort tot Regio de Meierij.....
Scouting Columbus is één van de Scoutinggroepen die vallen onder Regio de Meierij (www.scoutingdemeierij.nl).
Naast onze eigen groepsactiviteiten, organiseert de Regio ook activiteiten voor de diverse speltakken: de Bever Doedag 
(Bevers), Jungle Dag (Welpen), RWH en RSW (Regio Winter HIKE en Regio Scouting Wedstrijden voor Scouts) en de RWE 
(Regio Winter Expeditie voor Explorers). Onderstaand een stukje van één Scouts die met de RWH, welke altijd tussen 
Kerst en Oud & Nieuw wordt georganiseerd, heeft meegelopen, gevolgd door een stukje van Lotte (een Scouts staflid), 
die één van de routes had uitgezet:
De Regionale Winter Hike: buitenaards leven - 
Ika, één van de scouts die meegelopen heeft:
"Er waren van Scouting Columbus twee groepjes mee. Een groep van drie meiden en een groepje van twee jongens. Beide groepjes liepen 
Route B. Onze route was heel leuk maar helaas zat er een fout in de route. Een knooppuntenroute liep over in een strippenkaart maar er 
stond een dubbel kruispunt in, uiteindelijk hebben we de post wel bereikt. Bij de meeste posten waren er leuke opdrachten. Bij de lunch-
post was er warm water voor thee en soep en op de tweede dag was er chocomel. Het thema was dit jaar leuk! Buitenaardse wezens 
kwamen steeds terug in onze route. Conclusie: weer een super leuke Regio Winter HIKE dit jaar."
Lotte, routecoördinator van Route C:
"Er zijn 3 routes die je kunt kiezen tijdens de Regio Winter HIKE. Route A is voor beginners en de wat jongere scouts, route B is voor scouts 
die al wat kennis hebben over verschillende route technieken en route C is voor de gevorderde scouts. 
Ik heb samen met Bjorn van Scouting Lucas route C uitgezet. Elk jaar bedenken we een mooie wandeling met uitdagende scoutingtechnie-
ken. Niet alleen de route moet gemaakt worden maar ook de opdrachten op de tussenposten. Zo moesten de deelnemers de tweede dag 
op een vlot over het afwateringskanaal bij Vught oversteken. Het is elk jaar weer leuk om samen met heel veel vrijwilligers de tochten uit 
te zetten en de deelnemende jeugdleden een onvergetelijke Regio Winter HIKE te bezorgen."
Scouting Columbus opent het nieuwe jaar volgens traditie…
Het programma van de nieuwjaarsviering op de eerste zaterdag van dit nieuwe jaar was dit keer in tweeën gesplitst:  ’s morgens moest 
iedereen zich bij de schaatsbaan van het Sportiom melden, waar iedereen die zich maar enigszins durfde of kon voortbewegen op de 
schaats het ijs op ging. Rond het middaguur vertrokken we met z’n allen naar ’t Hoefke voor de traditionele kerstboomverbranding. Het 
ontsteken van dit vuur werd door de Welpen gedaan, die hiervoor tijdens een eerdere opkomst speciale fakkels hadden gemaakt. Ook dit 
jaar weer trokken de grote grijze rookwolken tot ver over de wijk West. Het blijft een spektakel om te zien, voor jong en oud! 
Carnaval bij Scouting Columbus:
Onder het motto 'Oeteldonk, van Keinds af aon' vierden we op de vrijdagavond bij Scouting Columbus Carnaval. Voorafgaand aan deze 
avond hebben onze jeugdleden praalwagens kunnen bouwen. Nadat de praalwagens de oprit waren opgereden werd het feest voort-
gezet in ’t Hoefke. De jeugdleden konden vervolgens hun ingestudeerde stukjes ten uitvoer brengen voor het publiek en de jury. Naast 
een prijs voor het leukste stukje had de jury ook een prijs voor het origineelste kostuum. De organisatie had nog een originele activiteit, 
afgekeken van de Lama’s voor de verder invulling van de avond bedacht: het omgekeerde interview, de doventolk, het moordspel en 
improvisatie. Alles bij elkaar een zeer geslaagde avond.
Financiële acties in 2018:
Op zaterdag 24 maart neemt Scouting Columbus weer deel aan de zwerfafvaldag. Naast een actieve bijdrage aan schonere omgeving, 
levert ons dit ook nog een eens een leuke vergoeding voor de aanstaande zomerkampen.
Daarnaast hebben de Explorers een Buurman & Buurman Klusteam opgezet; zeg maar het Heitje voor een Karweitje, maar dan de XXL 
uitvoering. De naam zegt het al: zij zijn in te huren voor diverse klussen: hakken, zagen, tuinonderhoud, schilderen en schoonmaak. Via 
explorers@scouting-columbus.nl is hierover meer info te verkrijgen.
Een blik op de toekomst
Scouting Columbus bestaat dit jaar 45 jaar en dat is niet niks! Ondanks dat het afgelopen jaar het eerste jaar is sinds 2010, dat er een 
lichte daling qua leden viel te bespeuren, kijken we vol goede moed naar de toekomst. De daling was een wake-up call. Wat willen wij 
met onze scoutinggroep en zitten we wel op de juiste weg? Ais je kijkt naar de ledenaantallen per speltak, dan zie je dat bij de Welpen 
de grootste afname viel te bespeuren. Door diverse factoren heeft het Welpen stafteam niet genoeg tijd besteed aan ledenwerving.  De 
andere speltakken zijn min of meer gelijk gebleven of zelfs gegroeid. Door af en toe zo naar overzichten te  kijken kan je heel snel een 
opkomend probleem in de gaten krijgen en daar direct wat aan doen zodat wij in 2018 weer een groeiende groep kunnen worden. Zo 
streef ik ernaar dat we over vijf jaar, als we onze 50-ste verjaardag vieren, naar een groep waarbij al onze vijf speltakken gevuld zijn en 
een stabiel leiding team hebben.
Groetjes Hathi (Nienke)                                   "Bij scouting leer je tien manieren om de eindjes aan elkaar te knopen"

Benieuwd of Scouting iets voor jou of je zoon/dochter is?
Neem contact met ons op en kom een keertje op de koffie.     [e] secretariaat@scouting-columbus.nl   of   [t] 06 534 15 973

        Één van de praalwagens in het thema                                                                                                                                                                              
Met eigen gemaakte fakkels onstaken de Welpen het vuur                                     Kerstbomen prooi van de vlammen       Jungleboek in Oeteldonkse kleuren
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PowerUp073 Team West.....
Even kennismaken…
Als jongerenwijkteam van PowerUp073 
zijn we te vinden in de wijken Boschveld, Deuteren, Schutskamp, 
Kruiskamp en Engelen. Gewoon op straat of bij jongerencentrum 
4West (De Eendenkooi 15) in Kruiskamp.
De deur staat alti jd open voor jongeren die een vraag hebben, sa-
men iets willen organiseren of even willen ontspannen met vrien-
den. Maar ook voor ouders of wijkbewoners die meer informati e 
willen over wat er speelt onder jongeren of wat de vier jongeren-
wijkteams van PowerUp073 allemaal doen. 
Maar wat doen we dan eigenlijk? 
PowerUp073 daagt Bossche jongeren (12 tot 23 jaar) uit om het 
beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door ons in te zett en voor 
talentontwikkeling bij en begeleiding van jongeren. In alles wat we 
doen, gaan we uit van de eigen kracht en talent van de jongere en 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat álle jongeren kunnen meedoen.

Zijn we alleen gericht op jongeren?
Integendeel! Team West ontvangt ook graag ouders/verzorgers en/of wijkbewoners. Een kijkje komen nemen in het jongerencentrum of 
kennismaken met één van onze werkers? Koffi  e of thee staat klaar! Bovendien kunnen wijkbewoners bij ons terecht voor informati e over 
onderwerpen die onder jongeren spelen, zoals: pesten, drugsgebruik, keuzestress, uitval en het vinden van een baan. PowerUp073 kan 
helpen om positi ef in contact met jongeren te komen.
Meer info? Kijk op www.PowerUp073.nl    Bellen of mailen naar team West kan ook via  073 206 83 02     teamwest@powerup073.nl

PowerUp073 geeft  hippe bankjes weg!
Vijf trendy bankjes zijn straks voor Bossche initi ati even* (jong en oud!) die veel bete-
kenen voor de stad en een 'zitje' kunnen gebruiken!

Meedoen is simpel. Iedereen, ongeachte leeft ijd, kan meedoen door een reacti e ach-
ter te laten op de Facebook pagina of de website van PowerUp073 met daarin:
• Bij welk initi ati ef een bankje niet zou misstaan,
• En waarom?

Voorwaarden:
• Bij meer dan zes aanmeldingen worden de winnaars gekozen.
• Alleen initi ati even uit ’s-Hertogenbosch, Engelen en Rosmalen komen in aan-

merking voor deze winacti e.

Datums Sportacti viteiten WEST.....
14 maart 2018 Jongensmiddag WEST groep 5 t/m 8 15:00 uur – 17:00 uur
28  maart 2018 Cruijfcourt 6 x 6  groep 7 en 8 14:45 uur – 17:00 uur
4 - 11 april 2018 KNVB straatvoetbaltoernooi WEST 8-10 jaar 14:45 uur – 17:00 uur
20 april 2018 Koningsspelen
17 mei 2018 Schoolsportolympiade WEST groep 6 en 7 08:30 uur – 13:00 uur

Jongensmiddag WEST 2018
Gezellig samen met leeft ijdsgenootjes voetballen, apenkooien en op het springkussen spelen?
Dat kan ti jdens de Jongensmiddag West! Speciaal voor jongens uit groep 5 t/m 8 uit de wijk West. Deze middag wordt georganiseerd 
door S’-PORT samen met de GGD en Divers. De kinderen gaan 1 uur sporten in de gymzaal en/of het schoolplein en het andere uur gaan 
de kinderen knutselen en koken bij de GGD en Divers. Aanmelden kun je 15 minuten voor aanvang van de acti viteit onder de tent op het 
schoolplein (Churchilllaan 82, 5224 BW ’s-Hertogenbosch). 
Kom jij ook met vriendjes en vriendinnetjes?    Woensdag 14 maart 2018  van 15:00 uur tot 17:00 uur,
Sporthal Churchilllaan (t.o. basisscholen de Kruisboelijn en de Nour).   Kosten: 1 euro per kind

Cruijff court toernooi 6x6 2018 (voetbaltoernooi)
Ook dit jaar zijn er weer voorrondes voor het Cruijff  court toernooi in Den Bosch. De winnaars van deze voorronde gaan naar de volgende 
ronde in Oss. Het Cruijff court toernooi wordt weer georganiseerd voor jongens èn meisjes. Je mag mee doen als je in groep 7 en 8 zit.
Hier houden we ons aan:
• De wedstrijden worden 6 tegen 6 gespeeld, inclusief keeper (5 in het veld en 1 keeper);
• De teams hebben 4 wissels, dus je team is niet kleiner, maar ook niet groter dan 10 kinderen;
• Gemengde teams met jongens en meisjes spelen mee met het jongenstoernooi;
• Als je meedoet zit je in groep 7 en/of 8
• Elk team moet een begeleider hebben, die moet minimaal 18 jaar oud zijn. Dit is VERPLICHT! Zonder begeleider mag je niet mee 

doen aan het toernooi.
• Inschrijff ormulier krijg je via je gymdocent.
Woensdag 28 maart 2018  van 14:45 tot 17:00 uur      Locati e: Cruijff  court Schutskamp      Kosten: Grati s
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Datums Sportacti viteiten WEST (vervolg).....
KNVB straatvoetbaltoernooi WEST 2018
Ook dit jaar zijn in de wijken Noord, Zuidoost, West en Rosmalen de voorrondes van het KNVB Straatvoetbaltoernooi. 
De winnaars van deze voorrondes gaan naar de stedelijke fi nale op de Parade.
Het KNVB Straatvoetbaltoernooi wordt weer georganiseerd voor jongens en voor meisjes. In de leeft ijdscategorie 8 - 10 jaar (E-pupillen).
Hier houden we ons aan:
• De wedstrijden worden 4 tegen 4 gespeeld, zonder keeper;
• De teams hebben 1 wissel, dus je team is niet kleiner, maar ook niet groter dan 5 kinderen;
• Gemengde teams met jongens en meisjes spelen mee met het jongenstoernooi;
• Als je meedoet ben je in de leeft ijdscategorie 8-10 jaar;
• Elk team moet een begeleider hebben, die moet minimaal 18 jaar oud zijn. Dit is VERPLICHT!
• Inschrijff ormulier krijg je via je gymdocent.
Woensdag 4 of 11 april 2018  van  14:45 tot 17:00 uur      Locati e: Cruijff court Schutskamp      Kosten: Grati s

Koningsspelen 2018
De Koningsspelen zijn een vrolijke en gezellige dag voor alle kinderen in het basisonderwijs. De Koningsspelen zijn op vrijdag 20 april 
2018 in heel Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Elke school gaat zijn eigen Koningsspelen organiseren. Je kunt je wel 
alvast aanmelden als hulpouder bij de school waar je graag wilt helpen. 

Schoolsportolympiade WEST 2018
Op donderdag 17 mei 2018 organiseert ´S-PORT in samenwerking met Sportwijk West de Schoolsportolympiade West!
Kinderen uit de groepen 6 en 7 van de verschillende basisscholen uit West strijden tegen elkaar in de volgende sporten: voetbal, handbal, 
kor� al, tennis, tafeltennis, atleti ek. Welke school mag zich na afl oop de sporti efste school van West noemen? We kunnen alle hulp goed 
gebruiken dus je kunt jezelf vanaf nu aanmelden als hulpouder of als vrijwilliger om mee te helpen met de schoolsportolympiade WEST. 
Je kunt jezelf aanmelden bij de gymdocent van je school of mailen naar jordy.dewit@s-hertogenbosch.nl.
Donderdag 17 mei 2018 van 08:00 tot 13:00 uur
Locati e: Sportwijk WEST (Tennisvereniging, Sporthal Schutskamp, O.S.S. VOLO en voetbalvereniging CHC)   
Kosten: Grati s

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? A� 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.
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

Een week lang toptennis in WEST.....
Van zaterdag 24 maart t/m zondag 1 april 2018 organiseert de Tennisvereniging de 
Schutskamp wederom het CarXpert Schutskamp Open 2018, vlak voordat de Voorjaars-
competi ti e in alle hevigheid losbarst. Spelers van alle sterktes (2 t/m 8) zullen een week 
lang strijden in een van de populairste toernooien van het jaar in de regio. Vele hoog gerankte spelers geven alti jd 
act de présance om zich voor te bereiden op de competi ti e. 
Net als ieder jaar verzorgt de Toernooicommissie samen met de hoofdsponsor CarXpert van Eggelen het Open Toer-
nooi, zodat het de spelers en u als toeschouwer deze week aan niets zal ontbreken. Voor al onze spelers en toeschou-
wers verzorgt CarXpert en onze andere sponsoren iedere avond een thema-avond.  Zo is er maandag een Aziati sche 
avond, dinsdag verzorgt CuHaBo de catering met bijzondere hapjes. Op woensdag is er vervolgens een visavond, 
mogelijk gemaakt door de Makro. Voor de fi jnproevers organiseert Jerni op donderdag een wijnproeverij en is er op vrijdag een ware 
feestavond gepland met muziek en heerlijke kipgerechten van Kippie. De beste tenniswedstrijden staan alti jd gepland op vrijdag en 
samen met het lekkere eten en muziek, wordt er ieder jaar een groot feest gehouden op deze super gezellige vrijdagavond. 
In het fi nale weekend zullen we op zaterdag weer onze alom bekende Cheeseburgers aan alle tennissers en toeschouwers uitdelen. 
Aangezien het zondag 1e Paasdag zal zijn, wordt voor iedereen die daar interesse in heeft  een Paasbrunch geserveerd. Aansluitend aan 
alle fi nales en de prijsuitreiking zal er ook nog een barbecue georganiseerd worden. 
De week van 24 maart t/m 1 april zal helemaal in teken staan sport en gezelligheid. Tennisvereniging de Schutskamp, te vinden aan 
Eendenkooi 3 achter de sporthal, zal deze hele week geopend zijn voor het gehele publiek, dus u bent van harte welkom. Dus kom vele 
top tenniswedstrijden aanschouwen, waarnaast je ondertussen kan genieten van heerlijke hapjes en drankjes. 
Knip dit arti kel uit en lever het in aan de bar, en ontvang een grati s alcoholvrije consumpti e van ons.
Tot binnenkort.....TV de Schutskamp
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TTV De Kruiskamp '81.....
Midden in de wijk Kruiskamp is TTV De Kruiskamp ´81 een tafeltennisvereni-
ging die niet alleen sporti ef maar ook maatschappelijk helemaal van deze ti jd 
is. Dit blijkt wel vanwege het feit dat naast de leden die al jaren lid zijn en met 
plezier de tafeltennissport beoefenen, er ook 
de laatste jaren veel leden zijn bijgekomen met 
hun eigen verhaal en over hun positi ve klik met 
deze vereniging.
Uiteraard ligt de vermeerdering van het leden-
aantal aan het feit dat deze vereniging sinds 
enige jaren speelt in de multi funti onele sport-
zaal aan de Churchilllaan met een eigen gezel-
lige kanti ne. 

De nieuwe leden hebben naar eigen zeggen hun weg helemaal gevonden binnen 
de vereniging. Neem bijvoorbeeld de heren Suleyman en Ali die nu ruim 2 jaar 
nu lid zijn van deze vereniging. Ze vertellen het volgende hierover; “Ruim 2 jaar 
geleden wilden we toch weer gaan sporten en zochten we dichtbij in de wijk een 
sportclub die ons laagdrempelig leek en waarover we desti jds al meer over heb-
ben gelezen. Tafeltennissen is een sport die ons wel ligt en daarom zijn we desti jds 
een kijkje gaan nemen. We werden dan ook van harte welkom geheten door de 
trainer en andere leden. We zijn in een warm bad terecht gekomen en spelen sinds 
enige ti jd ook competi ti e tegen andere verenigingen. Wat ook is opgevallen, is 
dat er ook veel mensen lid zijn van vele andere etnische afk omsten. Er spelen hier 
mensen die oorspronkelijk afk omsti g zijn uit Chili, Wit-Rusland, Canada, Polen, 
Eritrea en natuurlijk wijzelf uit Turkije haha. Wij voelen ons kortom helemaal thuis 
binnen deze mooie vereniging. Ook een drankje na de wedstrijd in de kanti ne en 
de evenementen die hier in de eigen ruimte worden georganiseerd doen we graag 
aan mee. Zo is er binnenkort weer een dartt oernooi en daarna een pokertoernooi , 
gewoon om een leuk prijsje, maar vooral de gezelligheid staat voorop.”
Als u ook eens een balletje zou mee willen slaan en zoekt u naast sportbeoefening 
ook meer sociale aansluiti ng, kijk dan een op de volgende website en meldt u aan voor een aantal proefl essen: www.dekruiskamp81.nl 
of stuur een email naar Info@dekruiskamp81.nl    U bent meer dan welkom bij deze groeiende vereniging.

TTV de Kruiskamp - Tafeltennisvereniging de Kruiskamp '81      www.dekruiskamp81.nl
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Heeft u last van uw knie of heup? Moet u eerst een paar stappen zetten om op gang te komen 
of heeft u moeite met het belasten van het gewricht? Mogelijk heeft u dan te maken met 
knieartrose. In gewone taal knieslijtage.

Artrose en risicofactoren
Artrose is een probleem in het gehele gewricht en de omgeving waarbij kraakbeen beschadigd raakt door 
overbelas�ng (mechanisch) en er ontstekingsreac�es optreden. Dit hee� een nega�ef effect op kraakbeen, 
bot, spieren, kapsel en banden. Risicofactoren voor het ontstaan, of het verergeren, van artrose zijn eerdere 
opera�e(s), blessures of ongevallen. Ook blijkt dat vrouwen er gevoeliger voor zijn en dat erfelijke 
eigenschappen en lee�ijd een rol spelen. Aan deze factoren kunt u niets doen. Wel kunt u de kans op artrose 
beperken door risicofactoren te beïnvloeden: spierzwakte, overgewicht, standsafwijkingen en slechte leefs�jl 
met weinig bewegen. 

Samen de beste zorg voor u
De fysiotherapieprak�jken van FysioCompany zijn aangesloten bij hét exper�se netwerk ‘Knienetwerk Brabant’. 
Dit netwerk bestaat uit gepassioneerde fysiotherapeuten met specialis�sche kennis over knie- en 
heupaandoeningen. Binnen het netwerk werken wij onder andere nauw samen met specialisten van het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis en Viasana. Ook blijven wij op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen 
en passen die toe in onze therapieën. Daardoor kunnen wij u de beste behandeling voor al uw knieproblemen 
geven.

Nieuwe ontwikkelingen in de basisverzekering
Omdat wetenschappelijk is aangetoond dat fysiotherapie bij klachten van knie- en heupslijtage goed helpt, 
hee� de gezondheidsraad besloten om fysiotherapie voor deze klachten weer in de basisverzekering op te 
nemen. Met ingang van 1 januari 2018 krijgen alle verzekerden met artrose in de knie- en heupgewrichten de 
eerste 12 behandelingen fysio-/oefentherapie vergoed uit de basisverzekering. De aanspraak geldt voor een 
periode van 12 maanden en voor een totaal van 12 behandelingen ongeacht het gewricht of de linker- of 
rechterzijde. In overleg met uw fysiotherapeut wordt bepaald hoeveel behandelingen u nodig hee�. U hee� als 
verzekerde wel een geldige verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de 
behandelingen.

N.B. Alles wat uit de basisverzekering gedeclareerd wordt valt onder het wettelijk (minimum) eigen risico van 
€ 385,-. Dit geldt dus mogelijk ook voor bovengenoemde 12 behandelingen. Heeft u meer dan 12 behandelingen 
nodig, zullen de verdere behandelingen ten laste komen van uw aanvullende verzekering of bij afwezigheid 
hiervan zelf betaald moeten worden.

Een afspraak maken bij FysioCompany
Wilt u weten wat wij voor uw knie en/of heup kunnen betekenen, maak dan een afspraak of kom langs. U kunt 
ook met andere klachten bij ons terecht. We hebben ook de exper�se op andere terreinen zelf in huis. Tijdens 
werkdagen kunt u van 8.00 uur tot 17.00 telefonisch een afspraak maken. Via onze website kunt u uiteraard  
ook online een afspraak maken.

Onze prak�jken in Den Bosch West:
- FysioCompany van de Ven & de Laat, Koenendelseweg 9
- FysioCompany van Mourik, Marco Polostraat 12
- FysioCompany Rijken, Buys Ballotweg 30
- FysioCompany Admiraliteitslaan, Admiraliteitslaan 806

Pijnlijk krakende knieën,
kan dat kwaad?

073 - 623 2222
www.fysiocompany.nl
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Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (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 redactie-wks@hotmail.com  of naar  Redactie Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, Helftheuvelpassage 109, 5224 AC  ‘s-Hertogenbosch
Indien u wilt adverteren in de wijkkrant, kunt u via deze adressen een vrijblijvende offerte aanvragen. De redactie 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 resolutie aangeleverd te worden!!

Wij bezorgen niet aan huis

Aikidoschool Jushin Ryu.....

Bij Aikido leer je o.a.:
- Alert zijn, op het juiste moment reageren
- Jezelf weerbaar maken, houden
- Je grenzen verleggen
- Samenwerken
- Trainen met plezier en zonder competitie

Doshu Yoshigasaki zegt:
"Aikido is a way to create a situation where it 
is difficult to attack.
If an attack does not happen, defense is not 
necessary.
I think this is the only way for peace."

Voor meer informatie zie: www.asjr.nl          Interesse? Stuur een e-mail naar: info@asjr.nl

Aikido is een moderne Japanse martiale sport die niet is gericht op het uitschakelen, maar op het leiden en begeleiden van de partner 
door middel van technieken en bewegingen. Omdat Aikido geen wedstrijden of competitie kent, is het geschikt voor iedereen ofwel 
voor alle leeftijden.

De lessen worden gegeven op:
Donderdagavond van 20:00-21:30 uur.
Locatie: Instructieruimte Sporthal de Schutskamp
Eendenkooi 1 ’s-Hertogenbosch
(Voor actuele informatie zie de website)

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan:
- Kenko-taiso oefeningen:
  Bewustwording van een correcte houding
- Aiki-taiso oefeningen:
  Voorbereidende oefeningen op de technieken
- Rol en val oefeningen.
- Aikidotechnieken waaronder jo en bokken
  (houten wapens)
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