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De zomer is in aantocht of liever gezegd, de zomer is al enkele weken bezig. Records worden gebroken, zowel wat betreft warmte als neer-
slag. Zomer betekent ook plannen maken voor de vakantie. Blijven we thuis, in Nederland, gaan we naar het buitenland. Gaan we kampe-
ren, nemen we het vliegtuignaar verre, onbekende bestemmingen?Eenieder is op zijn/haar manier bezig met de invulling van de vakantie.
De redactie is eenvoudig bezig geweest met de invulling van deze wijkkrant en wenst u naast een hele fijne vakantie met deze editie van
de wijkkrant Kruiskamp Schutskamp weer veel leesplezier.

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 1/2 september 2018.
Kopij én de oplossingen van de kruiswoordpuzzel kunt u tot uiterlijk vrijdag 3 augustus 2018 aanleveren (zie ook colofon achterzijde).

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

50+ restaurant start in SCC De Helftheuvel....
Enige maanden geleden werd tijdens een bijeenkomst al aangekondigd dat  
er in juni een 50+restaurant georganiseerd zou worden.
We komen die belofte na!!
Woensdag 27 juni is de eerste keer, aanvang 18:00 uur (inloop v.a. 17:30 )  
Vervolgens iedere laatste woensdag van de maand met uitzondering van juli.
Dan is het op  woensdag 18 juli i.v.m. de vakantiesluiting van het cultureel centrum.
We kunnen u een driegangenmenu aanbieden voor € 7,00 incl. een drankje. Het Sociaal Cultureel Centrum  
biedt u dan na afloop nog een kopje koffie of thee aan.
U dient zich vooraf aan te melden bij de receptie van SCC De Helftheuvel, hier kunt u ook direct afrekenen.
Het team van SCC De HELFTHEUVEL

"West Presenteert....."  geen wijktafel op donderdag 14 juni a.s.
Er hebben zich (helaas) geen interessante activiteiten aangemeld

om met de bewoners van Kruiskamp/Schutskamp te delen.
Daarop is besloten de wijktafel van juni geen doorgang te laten vinden.

De eerstvolgende wijktafel staat gepland in SCC De Helftheuvel op
donderdag 6 september a.s. Stuur uw aanmelding naar westpresenteer@gmail.com

mailto:westpresenteer@gmail.com


Kerkenboulevard.....
Waar denkt u het eerste aan als u het woord ‘boulevard’ hoort?

Denkt u aan de boulevard van Scheveningen, het lange wandelpad langs het strand en de zee met de
vele restaurants en de Pier? Of denk u aan de Maasboulevard in de wijk Maaspoort, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over de
Maas. Roept het woord ‘boulevard’ wellicht herinneringen bij u op aan die zonnige vakantie aan de Franse zuidkust? Of doet het u
denken aan de Evertsen-straat…..in Kruiskamp?

Vanwege de drie kerkgebouwen, die gebroederlijk naast elkaar staan, wordt de Evertsen-straat wel ‘de Kerkenboulevard’ genoemd.
Sinds een aantal jaar werken de kerkelijke ge-meenten op een aantal vlakken met elkaar samen. Bij dit samenwerkingsverband hebben
zich ook aantal kerken uit de wijk aangesloten die niet aan de ‘boulevard’ liggen. Het is een veelkleurige samenwerking van protes-
tantse, evangelische en rooms-katholieke wijkbewoners, met als doel zich –in samenwerking met andere maatschappelijk en culturele
organisaties in Kruiskamp en Schutskamp– in te zetten voor de wijken en de mensen die er wonen.

Het woord ‘boulevard’ komt uit het Frans, maar is een vervorming van een oorspronkelijk Nederlands woord, namelijk ‘bolwerk’. Dat is
een uitbouw in verdedigingsmuur van een oude middeleeuwse stad. Vroeger konden kerken nogal eens ‘bolwerken’ zijn, gesloten
bouw-werken, met hun rug naar de samenleving. Maar, de kerken van de Kerkenboulevard hebben de bolwerken afgebroken en bou-
wen gezamenlijk aan een boulevard van openheid, gastvrijheid, dienstbaarheid, solidariteit. We doen dat in navolging van Jezus, die in
zijn om-zien naar de ander, aan Gods liefde handen en voeten en stem heeft gegeven.
Wandelt u mee? Van harte welkom!

Namens de kerkenboulevard:Ruud Stiemer, predikant protestantse gemeente

Gevaarlijk speelgoed
De vakantietijd staat weer voor de deur. Velen van u zullen naar het buitenland gaan. Als je dan daar
over een marktje loopt kom je vast en zeker een kraampje tegen waar volop speelgoedpistolen te
koop zijn. Vaak zijn het zogenaamde “balletjes”pistolen waarmee je kleine plastic balletjes kunt weg-
schieten.
Die pistolen lijken echter zoveel op echte wapens dat je, zelfs van dichtbij, niet kunt zien dat het nep is.
Omdat je ze in het buitenland gewoon kunt kopen lijkt het alsof dat geen probleem is.
Maar in Nederland zijn de regels (gelukkig) veel strenger. De ervaring leert dat deze namaakwapens
regelmatig gebruikt worden bij overvallen en berovingen. De slachtoffers , maar ook de politieagen-
ten, kunnen niet direct vaststellen of het een nepwapen is.
De politie benadert een persoon met een (nep)pistool als een vuurwapengevaarlijke verdachte. Met
alle mogelijke gevolgen van dien.

Heerlijk als de kinderen een keer gewoon buiten spelen in plaats van computergames te spelen, maar bedenk, als u langs zo’n kraampje  
loopt,  dat er ook gewoon, vriendelijk,  speelgoed te koop is.
Fijne vakantie gewenst!!

Regels in Nederland: een speelgoedwapen dat op een echt wapen lijkt moet voorzien zijn van een Europees CE keurmerk. In dat geval
mag je die hebben tot je 14 wordt. Het mag alleen thuis gebruikt worden en niet op de openbare weg. Als je 14 wordt mag je het niet
meerhebben!!
De wijkagent Schutskamp, Frank Verboord.

Bent u al lid van het BIN (Buurt Informatie Netwerk)?
Als u de politieberichten uit uw eigen wijk per e-mail wil ontvangen, kunt u zich aanmelden via www.bindb.nl

3 jaar  BUURTPREVENTIE Schutskamp/Kruiskamp.....
Jazeker, inmiddels zijn we als Buurtpreventie West reeds drie jaar actief in de wij-
ken Schutskamp en Kruiskamp. Al zijn er nog steeds mensen die vragen wat wij nu
precies doen, voor veel bewoners zijn wij inmiddels een vertrouwd beeld in de wij-
ken. Op de vraag waarom wij dit doen hebben wij maar een antwoord. Wij doen dit
omdat we ook wijkbewoner zijn en ons betrokken voelen bij wat er allemaal speelt.
In onze signalerende functie proberen wij zo een steentje bij te dragen aan een leef-
bare omgeving. Uiteindelijk zijn we daar zelf verantwoordelijk voor.
Als u dit krantje binnenkrijgt staat het wijkfeest in het Beatrixpark voor de deur. Dit
feest wordt gehouden op 23 juni. Ook wij zullen daar actief zijn, op en rond het feest-
terrein. Daarnaast vindt u ons ook in een van de kramen. Kom gerust bij ons langs
voor informatie of andere vragen. Wij helpen u graag.
Wil je meer weten over buurtpreventie?
Stuur dan een mail naar: buurtpreventiewest.db@gmail.com

Je kunt je opgevenvia
•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.

http://www.bindb.nl/
mailto:buurtpreventiewest.db@gmail.com
mailto:buurtpreventiewest.db@gmail.com




Afsplitsing De Helftheuvel officieel geregeld....
[bron: gemeente 's-Hertogenbosch, 25 mei 2018]

Het bestuur van stichting SSCCH (Stichting Sociale Culturele Centra ’s-Hertogenbosch) besloot begin dit jaar om SCC
De Helftheuvel af te splitsen. Dat kan alleen als er goede afspraken zijn tussen SSCCH, de nieuwe stichting SCC de
Helftheuvel en de gemeente.
Deze afspraken zijn gezamenlijk vastgelegd in een convenant, dat op vrijdag 25 mei j.l. door de drie partijen werd
ondertekend. Wethouder Kagie ontving de bestuursleden voor dit belangrijke moment in het stadhuis. Hij bedankte
hen voor hun vrijwillige inzet en is blij met het resultaat.
De nieuw opgerichte Stichting SCC De Helftheuvel neemt vanaf nu de verantwoordelijkheid voor het beheer van
wijkcentrum De Helftheuvel over. Hans Kieft, René Dullaart en Ortwin Van Coillie zijn de bestuursleden van de
nieuwe stichting. Zij wonen in die wijk en zijn daar op meerdere gebieden actief.
Het bestuur SSCCH blijft verantwoordelijk voor SCC d`n As in Empel en SCC De Schans in Maaspoort.
De gemeente verleent subsidie aan de wijkcentra en is daarom betrokken bij dit proces. Zij beoordeelden de sta-
tuten en financiële positie van beide stichtingen. Daarbij hebben ze rekening gehouden met de maatschappelijk
functie van alle drie de wijkcentra. En met een gezonde financiële situatie voor beide stichtingen.

Wat doet u op Burendag 2018 ?
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat u samen met uw buren kunt vieren op 22 en 23
september. Het is een dag waarop u gezellig samen komt en waarbij mensen iets leuks doen
voor elkaar en de buurt. Het is de veertiende keer dat Burendag in Nederland wordt georga-
niseerd.
Ontmoeting
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren, sportverenigingen, scholen, kerken, zor-
ginstellingen en buurt organisaties elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Het Oranje Fonds, Douwe Egberts en Vrijwilligersnetwerk Galant ondersteunen u daar graag in.
OranjeFonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Ook met Burendag willen  
zij mensen dichter bij elkaar brengen.
Daarom is het mogelijk om vanaf eind juni u aan te melden en een aanvraag voor een geldbedrag van max. € 400,= in te dienen bij het  
Oranje Fonds om uw Burendagplan te kunnen uitvoeren.
Bekijk voor aanmelding en de voorwaarden voor organisaties en particulieren op de website van burendag
http://www.burendag.nl/over-burendag. Iedereen die voor 1 september een activiteit aanmeldt, ontvangt een Burendag feestpakket.
Aanvraag2018
Doet u mee met Burendag?
U kunt een bedrag tot € 400,= aanvragen bij het Oranje Fonds wanneer u Burendag op 22 of 23 september viert.

http://www.burendag.nl/over-burendag


Inloopavond ‘nieuwbouw Lidl Oude Vlijmenseweg’
Woensdag 20 juni van 17:30 - 19:30 uur in Sociaal Cultureel Centrum (SCC) De Helftheuvel
De voorbereiding van de planontwikkeling voor verplaatsing (met vergroting) van de Lidl-vestiging in het stadsdeel West naar de locatie  
aan de Oude Vlijmenseweg is bijna afgerond.
De plannen voorzien in de bouw van een supermarkt met een winkelvloeroppervlakvan bijna 1300 m2. De bebouwingvarieert in hoogte  
van 9 meter aan de voorzijde tot maximaal ca. 7,5 meter aan de achterzijde.
Op de verdiepingslaag van de nieuwbouw is onder meer ruimte gemaakt voor een parkeerdek met 57 parkeerplaatsen. Ook wordt het  
voorterrein bij de winkelstrip integraal aangepakt, waarbij extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd én meer ruimte komt voor groen.
Voordat er gebouwd kan worden zal er een ruimtelijke ordeningsprocedure moeten worden doorlopen die begint met een inspraak-
ronde. Als onderdeel daarvan wordt een informatieve inloopavond gehouden waarin de planontwikkeling wordt toegelicht.
Direct omwonenden worden daarvoor schriftelijk uitgenodigd, maar iedereen is welkom!

De Nieuwe Paraplu voor buurtactiviteiten.....
De eerste bewoners van Den Bosch West, en die wonen er nog best veel, kennen de Paraplu nog wel. In de jaren '70 en '80 werden hier
activiteiten voor jongeren georganiseerd. Ook in de jaren '90 gebruikte Divers deze accommodatie op de hoek van de Kooikersweg en de
Anthonie Fokkerstraat. Vele jaren daarna werd het gebruikt door het speciaal onderwijs. Nadat zij vertrokken in 2016 heeft de stichting
Bewonersinitiatieven Kruiskamp (o.a. van de Doorgeefwinkel) direct gereageerd om gebruik te mogen gaan maken van het pand zodat
er meer buurtgerichte activiteiten plaats kunnen gaan vinden.
Een toezegging om na 1 ½ jaar, dus begin 2018 te kunnen gaan verhuizen werd uitgesteld met nogmaals 1 ½ jaar. Dit ging ons te ver.  
In overleg met de gemeente werd besloten gebruik te gaan maken van een deel van het pand. Jammer, maar beter iets dan niets.
Nu is het wachten op de aanleg van een keuken en toiletvoorziening en nog wat kleinere aanpassingen. Na het maken van een ingang  
aan de Kooikersweg kunnen we een bescheiden start maken. Maar we gaan er vol tegenaan.
We gaan het de Nieuwe Paraplu noemen. Een paraplu waaronder meerdere activiteiten plaats kunnen vinden.
• De Doorgeefwinkel, de winkel voor iedereen.
• Aju Paraplu, die nieuwe naam voor onze woonkamer, waar de koffie altijd klaar staat.
• De Wijkambassadeurs die mensen die (financieel) in de knel zitten graag een duwtje willen geven in de goede richting.
• De Reparatieshop, waar fietsen en andere zaken gerepareerd/opgeknapt kunnen worden (zij verhuizen mogelijk pas over 1½ jaar).
• Klussendienst West, waar bewoners een beroep op kunnen doen wanneer zij zelf moeite hebben om klusjes te (laten) doen.

De Doorgeefwinkel, de winkel:
• waar u nog bruikbare spullen kunt brengen die een nieuwe bestemming krijgen.
• waar iedereen kan komen neuzen of er iets bij zit dat je graag zou willen hebben.
• waar voor bepaalde zaken betaald gaat worden, maar in sommige gevallen ook gratisweggegeven blijft worden.
• waar een praatje en een bakkie koffie en thee zeker zo belangrijk zijn.

In september maken we nieuwe openingstijden bekend. Nu blijft het nog op de woensdagen en donderdagen van 10:00 - 16:00 uur.  
En op maandag voor mensen die extra ondersteuning behoeven.
Je kunt de laatste nieuwtjes van de Doorgeefwinkel volgen op facebook: Doorgeefwinkelwest!



De Nieuwe Paraplu voor buurtactiviteiten (vervolg).....
Aju Paraplu
Zin in een bakkie koffie of thee. Of wilt u mee-eten op dinsdag en/of donderdag rond 13.00 u dan bent u van harte welkom in onze
huiskamer. Hier geldt alles kan maar niets moet. In het navolgende artikel leest u meer over de plannen van Aju Paraplu.

De Wijkambassadeurs
Diverse bewoners in de wijk en ook in de winkel zijn wijkambassadeur. Zij zijn in staat om in gesprek te gaan met bewoners die om welke
reden dan ook extra hulp nodig hebben. De ambassadeur probeert samen met de wijkbewoners de juiste wegen te vinden die bewan-
deld moeten worden om de problemen die waren ontstaan aan te kunnen pakken. Dan kan het gaan om allerlei zaken, eenzaamheid,
armoede, ongeacht leeftijd of afkomst.
U kunt uw verzoeken mailen naar katinka.wijkambassadeur@gmail.com of bellen naar 06 8382 2561
Kent u buurtbewoners die een gesprek zouden willen of voor wie het goed zou zijn als zij wat extra ondersteuning krijgen, laat het ons
dan weten.

De Fietsreparatiewerkplaats
Door gebrek aan ruimte zullen zij nog in een van de panden blijven aan de Kooikersweg.
Jammer omdat zij ook echt bij het team van actieve vrijwilligers horen die dit allemaal mogelijk maken. Heeft u een oude fiets die niet  
meer gebruikt wordt en na een opknapbeurt geschikt gemaakt kan worden voor een andere wijkbewoner, geef hem af. Ook kleine re-
paraties aan uw eigen fiets voeren wij uit tegen een zeer lage vergoeding. U koopt de onderdelen en zij zetten deze voor u op de fiets.  
We hopen dat deze reparatiewerkplaats in de toekomst kan uitgroeien tot een echte reparatieshop voor allerlei te repareren zaken.
De Fietsreparatiewerkplaats vindt u nu nog achter de Doorgeefwinkel en is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 10:00  
tot 14:00 uur.

Klussendienst Westproject
Dit bestaat al langer in de wijk, maar gaat vanuit de Nieuwe Paraplu opereren.
U kunt daar ook uw verzoek neerleggen of bellen naar 06 2544 8645.
Spreek uw naam en telefoonnummer in en men belt u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken!
Nieuwe leuke activiteiten
Heeft u een plan voor leuke buurtgerichte activiteiten, kom dan gerust langs . Dan bekijken we samen hoe en of de Nieuwe Paraplu iets
kan betekenen.
Voor meer informatie: westpresenteert@gmail.com, tel: 06 5460 8303

AjuParaplu nieuwe naam voor de Tussenheuvel !!!
Eind vorig jaar maakten wij, Gert Jan, Lenie en Dinie, vrijwilligers van de Tussenheuvel, kennis
met de initiatiefnemers van de Doorgeefwinkel. Dat kwam op het juiste moment. Wij hadden
namelijk net gehoord dat de ruimte die we nu gebruiken, naast het wijkplein, niet langer be-
schikbaar zou zijn voor ons. Na een startjaar werd het eigenlijk net te snel tijd voor ons om op
eigen benen te gaan staan.
Goed moment om bondgenoten in de wijk te zoeken. In plaats van onder de paraplu van Rei-
nier van Arkel verder te gaan, gaan we optrekken met andere actieve bewoners uit de wijk,
hoe toepasselijk in het pand wat bekend staat onder de naam ‘de Paraplu’.
AJU: Actief, Ja-zegger, Uniek.
In onze ‘woonkeuken’zien we graag mensen binnen komen die actief willen zijn. Ja zeggen tegen meedoen en Uniek zijn als mens. Ieder  
mag er zijn wie die is, samen maken we het gezellig en leuk.
We zoeken nog nieuwe vrijwilligers, om mee te doen bij bestaande activiteiten of om nieuwe activiteiten op te zetten. Zo zoeken we  
ondersteuning van een muzikale vrijwilliger die samen met ons een liederentafel op wil zetten.
Onze openingstijden zijn dinsdag van 9:30 - 16:00 uur, woensdag vanaf 13:00 uur, donderdag van 9:30 - 16:00 uur en vrijdag alleen de  
ochtend vanaf 9:30 uur (tot de verhuizing deze zomer nog in de Tussenheuvel, tussen SCC De Helftheuvel en wijkplein).
Op dinsdag is er soep met broodjes en op donderdag wordt er een warme maaltijd gekookt. (kosten € 3,=)  
Op woensdag is er een brei-activiteit. Altijd ben je welkom voor een kop koffie en een praatje.

Voor informatie kun je contact opnemen met wijkwerker Diny Ceelen, d.ceelen@divers.nl

Klussendienst West, Helpende handen in de wijk.....
Zijn de gordijnen naar beneden gekomen? Of heeft u een mooi schilderij dat nog steeds niet aan de muur
hangt? Zit de tafelpoot los, of drupt de kraan? En lukt het u niet om dit klusje op te lossen? Dan kan de
klussendienst u helpen.
Er is in West een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen bewoners van Schutskamp en Kruiskamp met
kleine klusjes in huis. Deze groep zet zich graag in voor bewoners die deze klusjes niet zelf, of niet alleen
kunnen doen.
De klussendienst richt zich op mensen die niemand in hun omgeving hebben die hen kan helpen. Of waarvoor het niet haalbaar is een
professionele klusser in te schakelen. Daarnaast gaat het om eenmalige kleine klussen zoals het ophangen van een schilderij of het
repareren van de deurbel.
Heeft u een klusje, neem dan contact op met de klussendienst. Er wordt dan bekeken of de klussendienst u kan helpen en wat er voor de
klus nodig is. Ook wordt er gekeken of en hoe u zelf kunt helpen bij de klus. Materiaalkosten betaalt u natuurlijk zelf. De klussers werken
vrijwillig en dus kosteloos(maar een koekje bij de thee gaat er natuurlijk altijd wel in!).
Heeft u helemaal geen klusjes in huis, omdat u zelf graag klust? Ook vrijwilligers om de klussendienst verder te versterken zijn welkom!  
Om in contact te komen met de klussendienst kunt u bellen of sms-en naar het nummer 06 2544 8645
Spreek uw naam en telefoonnummer duidelijk in op de voicemail, dan wordt er contact met u opgenomen. Een vrijwilliger van de klus-
sendienst gaat dan met u in gesprek om te kijken wat uw vraag is en of het een klus is die de klussendienst kan doen.

mailto:katinka.wijkambassadeur@gmail.com
mailto:westpresenteert@gmail.com
mailto:d.ceelen@divers.nl
mailto:eelen@divers.nl


Stichting Gefeliciflapstaartbox.....
Stichting Gefeliciflapstaartbox maakt al 5 jaar verjaardagsboxen voor kinderen van 1 t/m 12 jaar uit de regio 073 die  
op of onder de  armoedegrens leven en hierdoor geen verjaardag kunnen vieren.
Vaak worden deze kinderenziek gemeld op de dag dat ze mogen trakteren, en worden ze niet uitgenodigd op andere  
kinderfeestjes. Hierdoor worden  ze buitengesloten op school, vaak gepest en raken ze in een sociaal  isolement.
Stichting Gefeliciflapstaartbox geeft een gezin geen geld maar een box gevuld met alle benodigdheden voor een  
geweldigeverjaardag.
En in augustus gaan we ook kinderfeestjes aanbieden zoals; thema verkleedkisten en creatieve workshops.

We zullen aanwezig zijn tijdens het wijkfeest op 23 Juni en hier zullen hier 2 creatieve workshops aanbieden…...
We gaan slijmerig slijm maken! En geweldige mooie blinkende tassenhangers allebei voor slechts € 4,-
Verder hebben we mooie hebbedingetjes voor een leuk prijsje
We hebben nog een leuke winactie!
Lever een boodschapje in bij onze kraam, je krijgt een lot en maak kans op een heus dj-workshop kinderfeestje, een boodschappenpak-
ket, of win een speelgoed vakantiepakket. We hebben er 2 weg te geven voor zowel een  jongen als meisje.
Wat kunnen we gebruiken?
• pannenkoekenmix, stroop, poedersuiker, houdbare melk
• pakken sap, pakjes drinken,ranja
• knakworstjes, magnetron popcorn, zoute stengels
• uitdeelzakjes koekjes, uitdeelzakjes snoep, uitdeelzakjes chips
• cakemix
Dus lever een boodschapje in bij onze kraam tijdens het wijkfeest op 23 Juni en maak kans op 1 van deze prijzen.
"Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje "
Met vriendelijke groet,
Inge Hendriks, Voorzitter/ oprichtster Stichting Gefeliciflapstaartbox

www.gefeliciflapstaartbox.nl www.facebook.com/gefeliciflapstaartbox

Stichting Actieve Senioren zoekt Actieve Vrijwilligers.....
De Stichting Actieve Senioren, beter bekend als de SAS, biedt in allerlei wijken van de stad activiteiten
aan voor de actieve senior. Dat wil zeggen dat elke 55-plusser min of meer in zijn of haar directe om-
geving deel kan nemen aan betaalbare, leuke en interessante activiteiten. Vaak zijn die wekelijks, zoals
bloemschikken, bridgen , darten of linedance. Er zijn cursussen Engelse, Franse, Spaanse en Duitse
spreekvaardigheid en er zijn korte cursussen voor de computer, zoals bijvoorbeeld 8 bijeenkomsten om
Windows10 onder de knie te krijgen.Als kers op de taart organiseert de zomerschool55+ in de zomervakantie zo’n 100 korte activiteiten  
voor senioren uit de hele stad om kennis te maken met de activiteiten uit de verschillende wijken.
De SAS is ook gesprekspartner van de gemeente als het gaat om het ouderenbeleid in de stad en natuurlijk onderhoudt ze contacten
met de overige organisaties die zich inzetten om ouderen of liever gezegd senioren elkaar te laten ontmoeten, of om hen ontspanning
en ontplooiing te bieden.
Een lekkere actieve club mensen dus, die nu op zoek is naar een algemeen voorzitter en een penningmeester, omdat de huidige be-
stuursleden hun taken willen overdragen in verband met hun leeftijd. Ook in de diverse wijken kan men trouwens nog wel een helpende
vrijwilligershand gebruiken.
Benieuwd of een (bestuurs-)functie iets voor u is, of gewoon benieuwd naar wat de SAS voor u kan betekenen? Kijk eens op www.sas-
denbosch.nl  of neem contact op met het secretariaat:
Secretaris: Ton Verhaeg, Tel. 073-6210667 of 06-57339972 info@sasdenbosch.nl

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

Welzijn Divers is op zoek naar betrokken De training gaat binnenkort weer van start.  
vrijwilligers die benieuwd zijn naar het
verhaal van een ander. VOOR MEER INFORMATIE: Saskia van Wijk, 

tel. 073612 44 88 of mail naar:
Als vrijwilliger begeleidt u een deelnemer 55+ ontmoeting.en.contact@divers.nl. 
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.

http://www.gefelici%EF%AC%82apstaartbox.nl/
http://www.facebook.com/gefelici%EF%AC%82apstaartbox
mailto:info@sasdenbosch.nl
mailto:o@sasdenbosch.nl
mailto:ontmoeting.en.contact@divers.nl


Sensoor, de landelijke luisterlijn.....
Meer vrijwilligers in ‘s-Hertogenbosch nodig door groeiende behoefte aan luisterend oor.
Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij Sensoor, de landelijke luisterlijn stijgt explosief:
in maart 2.000 méér dan vorig jaar. Dit komt deels door de groeiende wachtlijsten in de ggz. Maar
er bellen ook steeds meer mensen die eenzaam zijn en een ‘praatje over de heg’ missen. Om het
groeiende aantal mensen dat contact opneemt te woord te kunnen staan, zet Sensoor alle zeilen
bij en leidt ze continu nieuwe vrijwilligers op.
Er wordt nu vaker gebeld dan ooit. Afgelopen maart kreeg Sensoor bijvoorbeeld 2.000 telefoontjes
méér dan in maart vorig jaar. Het aantal vrijwilligers stijgt echter niet snel genoeg om deze groei te kunnen opvangen. Vanaf nu starten
iedere maand in het hele land trainingen om zoveel mogelijk vrijwilligers op te leiden tot professioneel luisteraar. Kandidaten krijgen een
training en draaien daarna per week een dienst en elke maand ook een nachtdienst.
Écht iets betekenen
“Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, iemand die met ons belt of chat door
middel van een luisterend oor kan helpen. Door echte aandacht te geven en de juiste vragen te stellen, kan ik mensen op hun gemak
stellen. Dan komen ze de dag net even wat beter door. Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander te kunnen betekenen”, aldus Gerben,
een van de vrijwilligers van Sensoor. Een andere vrijwilliger vult aan: ‘’We bieden geen hulp, maar door alleen al te luisteren, kun je het
verschilmaken.”
Extratrainers
Er worden extra trainers ingezet om trainingen te geven en de groei van het aantal vrijwilligers op te vangen. Als vrijwilligers zich aan-
melden, vindt er een intakegesprek plaats en wordt gekeken waar ruimte is om de training te volgen. Nieuw is de e-learning die gevolgd
kan worden naast de praktijktraining. De training wordt door vrijwilligers als heel leerzaam ervaren. Gerben: “Ik dacht altijd dat ik goed
kon luisteren en goede vragen wist te stellen, maar in de training leerde ik pas écht wat aandacht geven is. Ook privé en in mijn werk pluk
ik daar nu de vruchtenvan.”
Over Sensoor, de landelijke luisterlijn
Sensoor is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp op afstand biedt.
Vanuit 26 locaties, waaronder in ’s-Hertogenbosch, voeren zo’n 1.200 vrijwilligers dag en nacht ruim 285.000 anonieme gesprekken per
jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten.
Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kunnen zich melden via www.sensoor.nl

Sensoor wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezond Natuur Wandelen.....
Vrijwillige begeleiders gevraagd voor een uurtje wandelen
per week door het groen.

De stichting Gezond Natuur Wandelen werkt samen met het IVN
Brabant, de Provincie en het Brabants Landschap om gratis we-
kelijkse natuurwandelingen in ‘s-Hertogenbosch aan te kunnen
bieden. Gemeentelijke partijen uit de zorg, welzijn, natuur en
wandelsport zijn ook betrokken. De doelstelling is om met een
laagdrempelig aanbod minder-actieve mensen uit te nodigen om
in beweging te komen, de natuur en het groen in de stad te leren
kennen en in de wandelgroep contacten te leggen. Op dit mo-
ment organiseert de stichting Gezond natuur Wandelen al in 4
andere provincies met veel succes de wandelingen in de natuur
of het groen in de stad. Voor de nieuwe wandelingen in ‘s-Herto-
genbosch zijn vrijwillige begeleiders van harte welkom.
De wandelingen zijn eenvoudig van opzet: een uurtje in rustig
tempo met 2 begeleiders elke week op dezelfde dag, tijdstip en
locatie. Tijdens de wandelingen wordt de natuur of het groen in
de stad opgezocht en wordt er kort 1 of 2 keer iets over de natuur verteld. Dat vertellen mag, maar is niet verplicht. Na de wandelingen
wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Het concept speelt hiermee in op maatschappelijke thema’s zoals vergrijzing en sociale cohesie.
We wandelen zowel vanuit bezoekerscentra in de natuur als vanuit wijkcentra en buurthuizen.
Aan alle begeleiders wordt een dagcursus van de wandelbond KWBN, een EHBO cursus en een cursus natuurbeleving door het IVNaan-
geboden. Daarnaast is het wandelen en het begeleiden van de wandelgroepen leuk om te doen en vraagt niet veel tijd of voorbereiding.
Voor meer informatie over Gezond Natuur Wandelen zie www.gezondnatuurwandelen.nl

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om eens in de maand of vaker als u dat wilt een wandeling te begeleiden en eventueel uw  
natuurinteresse te delen. U kunt hiertoe contact opnemen met José de Jonge, j.de.jonge@ivn.nl

Gezond aan de wandel in het groen met allen, voor allen!

http://www.sensoor.nl/
http://www.gezondnatuurwandelen.nl/
mailto:j.de.jonge@ivn.nl
mailto:e@ivn.nl


MANTELZORGONDERSTEUNING

Bent u mantelzorger?
Veel mensen krijgen in hun leven te maken met (langdurige) zorg voor een naaste. Bijvoorbeeld een ouder die dement wordt of die
thuiskomt na ziekenhuisopname, een partner met een ernstige lichamelijke ziekte, een kind dat gehandicapt is of een depressieve
vriend of buur. Mantelzorg houdt nooit op, het is niet georganiseerd of aan regels gebonden. Dan kan het fijn zijn als er ondersteuning
is. Daarvoor is het Steunpunt mantelzorg Divers.
Mantelzorgondersteuning in ’s-Hertogenbosch
De consulenten mantelzorg zijn altijd dichtbij. U vindt hen in het wijkplein in uw wijk.
Zij maken deel uit van het Buurtteam. Zowel met als zonder afspraak kunt u bij hen terecht. U bespreekt met de consulent de situatie
en bekijkt samen welke hulp of ondersteuning er nodig is. Soms is een ‘luisterend oor’ voldoende. Andere keren is het nodig om vrijwil-
ligers of organisaties voor ondersteuning in te schakelen.
Wat doet het Steunpunt mantelzorg Divers nog meer?
Het Steunpunt mantelzorg organiseert informatiebijeenkomsten, zoals het mantelzorgcafé, gespreksgroepen en lezingen. Ook organi-
seren zij de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg op 10 november.
Voor informatie over deze activiteiten kunt u terecht op onze website www.divers.nl/mantelzorg en in de wijkpleinen.
Praktische ondersteuning voor huishoudens van mantelzorgers
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft speciale regelingen voor huishoudelijke hulp en tuinonderhoud voor mantelzorgers. Mantelzor-
gers kunnen deze diensten inzetten in hun eigen huishouden of bij degene voor wie zij zorgen. De werkzaamheden moeten wel binnen
de gemeente ’s-Hertogenbosch uitgevoerd worden. De mantelzorgregelingen zijn bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger.
Contact
Bewoners van de wijk Schutskamp-Kruiskamp-Engelen-Bokhoven kunnen contact opnemen met consulente mantelzorg,
Manigeh Molaparast tel. 06 46 76 81 03 of m.molaparast@divers.nl
Voor vragen kunt u ook bellen naar 073 206 88 00 of mailen naar mantelzorg@divers.nl of kijk op www.divers.nl/mantelzorg

Vrijwillige Thuishulp Divers.....
Voorwie?
De vrijwilligers van Vrijwillige Thuishulp bieden hulp en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking die
zelfstandig of thuis wonen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat kan een beperking zijn door ouderdom, een chronische ziekte, een
lichamelijke of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme, een zintuiglijke beperking of ontwikkelingsachterstand.
Ook mantelzorgers die eens een middag of avond vrij willen zijn of behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen de Vrijwillige Thuishulp
inschakelen.
Wat voorhulp?
De vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp vervangen niet de thuiszorg, maar helpen u om mee te blijven doen (participeren) aan de
maatschappij. Ze hebben belangstelling voor mensen met een beperking en vaak ervaring op dit gebied. De Vrijwillige Thuishulp bemid-
delt tussen u en de vrijwilliger en begeleidt de vrijwilligers.
Aanvragen voor langdurig contact zijn onder meer:-
-
-
-
-

gezelschap houden in huis;
wandelen met mensen in een rolstoel of (tandem-)fietsen;
oppas bij een dementerende cliënt, zodat de mantelzorger even ontlast wordt;  
samen iets ondernemen, bijvoorbeeldwinkelen;
delen van een hobby.

Aanvragen voor praktische, eenmalige of kortdurende hulp zijn onder meer:
-
-
-
-

kleine klusjes in en om het huis;  
boodschappen doen;
administratieve hulp en belastinghulp;  
vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis.

Contact
Wilt u gebruik maken van de diensten van de Vrijwillige Thuishulp of vrijwilliger worden dan kunt u contact opnemen met de medewer-
ker van Vrijwillige Thuishulp in uw wijk Manigeh Molaparast, tel. 06-46768103  of  e-mail: m.molaparast@divers.nl

http://www.divers.nl/mantelzorg
mailto:m.molaparast@divers.nl
mailto:t@divers.nl
mailto:mantelzorg@divers.nl
http://www.divers.nl/mantelzorg
mailto:m.molaparast@divers.nl
mailto:t@divers.nl


De Kruiskamp en Schutskamp worden hart-veilig gemaakt.....
Op initiatief van de Hartstichting is een landelijk project gestart om woongebieden hartveilig te maken. In 's-Hertogenbosch is de Stich-
ting Hartveilig Den Bosch opgericht.
Inmiddels zijn de eerste wijken en dorpen in de gemeente al hart-veilig gemaakt. Vrijwilligers van het Rode Kruis, afdeling Den Bosch en
de Stichting zijn nu aan het werk om dat ook voor de Kruiskamp en Schutskamp voor elkaar te krijgen.

Wat wil dat zeggen "hart-veilig"?
Uit onderzoek is gebleken, dat voor een levensreddende actie, in geval van een hartstilstand, binnen 6 minuten begonnen moet worden
met reanimatie. Door hartmassage te geven wordt voldoende bloedsomloop in stand gehouden om de hersenen van zuurstof te blijven
voorzien, totdat de hulpdiensten arriveren.
Echter, de kans op succes wordt vergroot, wanneer het normale hartritme van het slachtoffer snel kan worden hersteld. Daarvoor moet
het hart, middels het toedienen van een schok, weer op gang worden gebracht.
Om een schok toe te kunnen dienen moet het slachtoffer worden aangesloten op een AED (Automatische Externe Defibrillator).
Het is dus letterlijk van levensbelang voor het slachtoffer van een acute hartstilstand, dat er een AED in de buurt aanwezig is en dat er
burgerhulpverleners zijn. Hulp binnen de cruciale zes minuten biedt de beste overlevingskansen, terwijl de fysieke en geestelijke schade
doorgaans nihil tot minimaal is.
Het doel van de Hartstichting is dan ook ervoor te zorgen dat er 6 minuten cirkels ontstaan met een straal van 500 meter, waarbinnen
zich tenminste één AED bevindt.

Wat is er tot nu toe bereikt in onzewijk?
Voor de Kruiskamp en de Schutskamp zijn Lotte Echten en Frank van Meel de contactpersonen voor het optuigen van het plan en het
coördineren van de lopende initiatieven in de wijk.
Zij hebben inmiddels in kaart gebracht waar al AED's aanwezig zijn en waar extra AED's geplaatst zouden moeten worden. Veelal zijn de
al aanwezige AED’s binnen in een gebouw, of winkel geplaatst en dus niet dag en nacht bereikbaar. Daarom moet de AED naar buiten
worden geplaatst. Die komt dan te hangen op een voor omwonenden bereikbare plaats en bovendien in een buitenkast waarin de AED
beschermd wordt tegen weersinvloeden en andere zaken die van buitenaf kunnen inwerken op het apparaat.
De eerste AED’s zijn inmiddels buiten geplaatst, zoals bij de sporthal de Schutskamp, bij wooncentrum Badeloch aan de Eindhovenlaan
en aan de Commissaris van Rijckevorselsingel, terwijl initiatieven daartoe lopen op vijf andere locaties, waaronder de Voedselbank (Ja-
gersheuvelstraat) en De Rijzert (Hedikhuizerweg). Al deze AED’s staan, of zullen worden aangemeld bij HartslagNu.nl
Meld je aan voor een cursus “reanimatie en AED gebruik”!
Naast het binnen bereik hebben van een AED, is het nog meer van belang, dat er voldoende vrijwilligers zijn getraind in het reanimeren
en het toepassen van de AED.
Burgerhulpverleners die, bijvoorbeeld al via hun werk een training hebben gehad, worden gestimuleerd om zich aan te melden bij Hart-
slagNu.nl, zodat zij ook in hun eigen woonomgeving kunnen worden opgeroepen om te komen reanimeren.
Iedereen die graag wil leren hoe te reanimeren en een AED te gebruiken, kan zich aanmelden voor een cursus bij het Rode Kruis ( op-
leidingen.denbosch@rodekruis.nl ). Bij voldoende belangstelling, kan bekeken worden of de cursussen ook op een geschikte locatie in
de wijk gegeven kunnen worden. Een cursus is voor telkens 6 deelnemers en duurt tot 4,5 uur, zoals in landelijke richtlijnen vastgelegd.
Natuurlijk is zo’n cursus niet gratis, maar de kosten (45,- euro) worden door de meeste zorgverzekeraarsvolledig vergoed!
Na het behalen van het certificaat, dient men zich aan te melden bij HartslagNu.nl. Dan kan tevens worden aangegeven op welke tijden
u beschikbaar bent en opgeroepen mag worden.
Reanimeren is niet moeilijk; iedereen kan het leren. Er kunnen nooit teveel vrijwilligers zijn om te kunnen reanimeren, dus wij willen
graag zoveel mogelijk bewoners van de wijk oproepen om zich voor de cursus aan te melden.

U mag op ons rekenen, maar wij rekenen ook op u!
Lotte Echten en Frank van Meel  - Rode Kruis afdeling Den Bosch  - Stichting Hartveilig Den Bosch

Boer Kees...Op weg naar Brabant
Op weg naar Brabant wordt de wereldwarmer,
Inniger leven doet zich aan ons voor  
Vanuit de lage hoeven dringt het door
Het rekt zich in de gestrekte armen van populieren,duizelend

vanlicht
Dit licht, ik kom het in de mensen tegen,
Ik zie het in hun oogopslag bewegen en rimpelskrijgenop een  

oud gezicht
En nergens is het kinderlijk geluid zo afgestemd op vogel-

zingen,
en nergens komende gewone dingen zo openhartig voor zichzelf  

uit.
En nergens ligt een glimlach zo gereed, als waar de wereld  

‘t land dat Brabant heet

Een bijenzwerm in mei  
maakt de hooiboer blij

mailto:leidingen.denbosch@rodekruis.nl


De Bossche Hoeve komt weer tot bloei.....
Aan de dieren is het te merken, de winter is voorbij. Momenteel wordt de dikke wintervacht verruild voor een
koelere dunnere vacht. De dieren zijn zichtbaar in een gezonde staat. Kauwen, Eksters, Kraaien maar ook diverse
zangvogels plukken de wintervacht uit de huiden om er een mooi nest van te maken. Recycling is de natuur zelf
ingegeven.
De modder is verruild voor jong groen, de voorjaarsbollen zijn inmiddels uitgebloeid maar de heesters, vaste plan-
ten en het benodigde zomergoed ontwikkelen zich tot mooie planten die ons het nodige zomergevoel zullen gaan
brengen. Als we nu een schop in de grond zetten hebben we niet een periode van modder meer maar binnen enkele dagen een mooi
stukje groen.
Ook het “wilde” gedeelte ontwikkelt zich goed. De houten afze�ngen rondom de bomen zijn ware insectenhotels geworden, dit in
combinatie met de natuurlijke hagen zorgen ervoor dat je nu diverse zangvogels op het park kunt vinden. Insecten hebben namelijk
“verstopplekjes” nodig en waar veel insecten zijn zie je vogels die graag insecten lussen.

In de winter zijn er veel projecten aangepakt. Zo hebben wij de twee
wadi’s met elkaar verbonden door een greppeltje. Dit greppeltje zorgt
ervoor dat er veel overtollig regenwater uit de grote weide op een
natuurlijke wijze kan worden afgevoerd. We hopen hiermee wederom
een slag te kunnen slaan tegen de drassigheid in natte periodes. De
grote weide heeft rust gehad en kan weer begraasd gaan worden.
Van de Zweedse keien die voorheen dienden als voetpad hebben wij
bakken gemaakt. Deze kunnen dienen als dierverblijven die ruim en
gemakkelijk te onderhouden zijn. Als wij dit schrijven wordt er de
laatste hand aan geslagen door ze mooi af te voegen. Zo wordt er op
meer plekken de laatste hand geslagen aan lopende projecten.

De speeltuin is ook gereed, tenminste gereed…….... De basis is er en
we zoeken nog leuke aanvullingen, maar zoals met alles, alles op zijn
tijd. Er wordt dan ook met veel plezier gebruik van gemaakt. Lekker
spelen en klauteren tussen de dieren. Het natuurlijke buitenspelen op
het achterterrein bewijst al dat kinderen meer fantasie hebben dan
menigeen denkt. Als ze maar de kans krijgen! Want sommige volwas-
senen snappen het niet helemaal. Dat je van een stapel pallets een
mooie hut kunt bouwen, dat je van een stapel steentjes muren en
paadjes kan maken, dat van bloempotjes……… enz.enz. Dat is geen
“rommel” of het weigeren om op te ruimen maar kinderen kansen te
geven om hun creativiteit te uitten.
In de stapvijver (nog in ontwikkeling) kun je al salamanders, kikker-
visjes en diverse watertorren ontdekken. Ook dat gaat goed komen.
De Imkervereniging heeft diverse bijenkasten geplaatst. Mede hier-
voor hebben wij zo’n 300 wilde roosjes geplaatst. Helaas moeten we
ze in het najaar wel 20 cm gaan verplaatsen.
Binnen nu en enkele weken worden hopelijk de eerste kal�es van de
damherten geboren, nu (begin mei) lijkt het er sterk op dat er enkele
herten tekenen van zwangerschap vertonen. Bij herten kun je geen
echo maken dus is het echt afwachten wat er gaat komen.
Het achtergedeelte is ook geopend voor het publiek. Ook hier is aan
het dierenwelzijn gedacht, bezoekers worden geacht op het verharde
pad te blijven en die dieren hebben de vrije keuze. Gaan we snoepen
bij de bezoekersof blijven we lekker in de weide?
De kruidentuin en wand ontwikkelen zich ook goed. Menig buurtbe-
woner komt er al zijn/haar kruiden plukken, U ook binnenkort?

Dagelijks zijn wij voor u geopend, de toegang is geheel gratis en vrijblijvend, wilt u ons steunen? Dat kan door een gift in de melkbus of  
door een storting op IBAN: NL57 RABO 0308 0940 18   t.n.v. Stichting De Bossche Hoeve.

Hopelijk tot binnenkort!...........Stichting 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: https://www.facebook.com/bossche.hoeve 
twitter: https://twitter.com/debosschehoeve KvK: 64552918 Erkend Leerbedrijf:04ARB100411816

Marktkramen te leen bij De Bossche Hoeve.....
De Bossche Hoeve heeft een aantal marktkramen die voor wijkactiviteiten -gratis- te leen zijn!!

Loop voor meer informatie hierover eens binnen bij de Bossche Hoeve en informeer of maak afspraken met John

mailto:debosschehoeve@denbosch800.nl
http://www.facebook.com/bossche.hoeve
http://www.facebook.com/bossche.hoeve


Resto vanharte
Betaalbaar, goed en gezond driegangendiner in de Brede Bossche School in  

Kruiskamp. Elke tweede en vierde maandag van de maand. Inloop vanaf 17.30 uur,  
aanvang diner 18.00uur.

h.glas@restovanharte.nl of 06 5258 9064

But Vrij - jeu de boules
Wekelijks recreatief Jeu de boules spelen en drie keer per jaar een  

vriendschappelijk toernooi bij het speelveld aan de eendenkooi.
Dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur en op zondagochtend  

van 10.00-12.00uur.
evoskuil@hotmail.com of 06-37613051

Tennisvereniging TV Schutskamp - tennis
De tennisvereniging heeft 10 kunstgrasbanen met verlichting en een  

modern paviljoen en ligt in 's-Hertogenbosch-West.
Het hele jaar door kan er getennist worden op zowel recreatief gebied als  

in wedstrijdverband.
https://www.schutskamp.nl/

Fietsclub ‘De Helftheuvel’-fietsen
Iedere donderdag om 9.30 uur, in de winter fietsen we 30 km en in de  

zomer 60km.
rienvanrixtel@home.nl of 073-6425910

TTV De Kruiskamp 81- tafeltennis
Dinsdagavond tussen 20:00-22:30 en vrijdagavond (competitie) tussen  

20:00 en 00:00
info@dekruiskamp81.nl of 073-6230953

SCC deHelftheuvel
Gymnastiek, Yoga, Kracht, Coördinatie, Spel & Dans.

Wekelijkse lessen. h.vandersluijs@s-hertogenbosch.nl of 06-15907237

Sportgids 50 PLUS (s-sport)
Diverse sportactiviteiten, zoals fitness, badminton, fietsen, wandelen en  

en andere activiteiten waarbij u lekker in beweging komt.
i.libert@s-hertogenbosch.nl of 06-52585258

Wijk Werk WinkelWest
Dagelijkse activiteiten, zoals houtbewerking, ontmoetings- en  
ontspanningsmiddagen, kookcursussen en kaartwedstrijden.  

info@mzgz.nl of 06-24116907

55+ bowlingclub
Bowlen met een gezellige club waarvan een aantal bewoners uit de kruiskamp en

West. Elke donderdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur.  
broekmanspeter@gmail.com of 06-24259279

HuiskamerBadeloch
Zij bieden een luisterend oor, gezelschap, activiteiten, een lunch,

gezelschapsspellen. Ook kunnen zij zelf een voorstel doen of hun eigen hobby  
meenemen. Elke dinsdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.  

b.vandervleuten@divers.nl of 0655322160

Activiteiten in de Taling  
Wekelijkse activiteiten in de taling.

a.van.der.heide@vanneysel.nl of 073-6228415

Sociaal cultureel centrum
Wekelijkse activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties in het sociaal  

cultureel centrum. Zoals handenarbeid, evenementen, sport en spel,
kennisoverdracht en dans/zang/muziek.

Voor meer informatie  www.Sccdehelftheuvel.nl

Stichting Senioren bus ‘s-Hertogenbosch- dagbesteding  
Vervoer, taxi van huis naar locatie

Van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. Er wordt niet  
gereden in het weekend en op officiële feestdagen

info@senioren-bus.nl of 06-13007660

KlussendienstWest
U kunt de klussendienst bellen voor eenmalige kleine klussen. De klussendienst  
richt zich op mensen die niemand in hun omgeving hebben die hen kan helpen,

en die het klusje niet zelf kunnen klaren.
06-25448645

Voor meer informatie zie de  
website:     

www.westpresenteert.nl

Brahim Settout - Wijkwerker  
West

b.settout@divers.nl 
06-50648060

.

Huisartsenpraktijk  
Maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00

073–6215989 / Spoed: 073-6234343

ApotheekKooikersweg  
O8:00 t/m 17:30

073-6235561

BrabantZorg Klantenservice  
088 - 9985555

Thuiszorg Vivent  
www.vivent.nl kruiskamp: 

085 002 52 90
Boschveld: 085 002 53 20

Helftheuvel: 085 002 53 03

Fysiotherapie Verzijden  
Maandag t/m vrijdag 08:00 – 18:00

073-7600688

Ergotherapie Ergo Den Bosch  
073-6441167

Gemeente ’s-Hertogenbosch  
073-6155155

Belastingdienst
0800 –0543

WijkpleinWest
073-622 16 06 of wijkplein.dehelftheuvel@divers.nl

mailto:h.glas@restovanharte.nl
mailto:evoskuil@hotmail.com
http://www.schutskamp.nl/
mailto:rienvanrixtel@home.nl
mailto:info@dekruiskamp81.nl
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mailto:info@mzgz.nl
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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 actief, maar hebben  
besloten zich in één centrum te vestigen om nauw samen te kunnen werken en hun  
patiënten zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wanneer u deze bladzijde omslaat vindt u een overzicht van de zorgaanbiedersmet  
algemene informatie zoals openingstijden, 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 informatie vindt u ook op www.denboschwest.nl

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

Gezondheidscentrum  
Den Bosch West

http://www.denboschwest.nl/


Openingstijden en telefoonnummers:  
Gez.Centrum / BBS Kruiskamp 
Den Bosch West    / KC Westerbreedte
Kooikersweg 203   / Jan Olieslagersstraat53
073 6221412 / 065793919 - 073 6221412
Alies Olling

Kooikersweg 203 ma,vr  
KC Westerbreedte   wo, do

info@logopediehelpt.nl 
www.logopediehelpt.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

Huisartsen  
1e etage balie A

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

Huisartsen  
1e etage balie B

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

Apotheek  
Kooikersweg

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

Fysiotherapeut
Verzijden

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

Tandartspraktijk
De Kooiker

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

Thuiszorg  
Vivent

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

Ergotherapie  
Ergo Den Bosch e.o.

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

Verloskundige
Florence

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

Kraamzorg  
IVT

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

Logopedie
Alies Olling & Marga van de Westelaken

Oefentherapie  
Mensendieck

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

Psychologen
Laheij

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

De Podotherapeut

Diëtistes

Basis GGZ  
Ypse

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

Huid- en oedeemtherapie  
Huidzorg 073

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

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

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van  
07:00 uur tot 13:00 uur.
Telefoonnummer: 088 21 41 100
www.diagnostiekvooru.nl
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http://www.logopediehelpt.nl/
http://www.depodotherapeut.nl/
mailto:m.vanvugt@dietheek.nl
mailto:mirjam@kcdietisten.nl
mailto:info@kcdietisten.nl
http://www.apotheekkooikersweg.nl/
http://www.fmcverzijden.nl/
http://www.dekooiker.nl/
http://www.vivent.nl/
http://www.ergodenbosch.nl/
http://www.verloskundigenpraktijkflorence.nl/
http://www.ivtkraamzorg.nl/
mailto:info@ivtkraamzorg.nl
http://www.oefentherapiedenboschwest.nl/
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http://www.laheijpsychologen.nl/
http://www.ypse.nl/
http://www.huidzorg073.nl/
mailto:info@huidzorg073.nl
http://www.diagnostiekvooru.nl/


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

www.tiptopstudent.nl

bel 06 14 82 60 00
of stuur een e-mail naar welkom@tiptopstudent.nl

Bossche bridgeclub BC One Down zoekt nieuwe leden.....
Bridge houdt je geest in beweging
Bridgeclub BC One Down (de oudste Bossche bridgeclub) wil
groeien. Bridgen in een ontspannen, gezellige en vriendschappe-
lijke sfeer. De bridgeclub zoekt nieuwe leden voor het spelen op
donderdagavond. Het niveau is geschikt voor zowel beginners als
gevorderde spelers. U kunt de 1e drie weken gratis proefspelen in
onze vereniging. Drie avonden bridgen, sfeer proeven en nieuwe
mensen ontmoeten. Zo kunt u ervaren hoe het er bij onze club
aan toegaat en of u zich bij ons aan wilt sluiten. Bridge houdt je
geest in beweging, want bridge is denken en doen.
We spelen in: Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel (gratis ruime parkeergelegenheid), aanvang is om 19:30 uur.  
Adres: Helftheuvelpassage 115 5224 AC ’s-Hertogenbosch. Voor informatie: Aleke Pontier, tel. 06 3013 1601

Taiji - Meditatie in beweging.....
Taiji is van oorsprong een oostersevechtkunst.De houdingen die achter elkaar een vloeiende bewegings-
vorm zijn, worden nu vooral ingezet voor gezondheid.
De lessen bestaan uit voorbereidende Qigong oefeningen, waarin je bewust wordt van Qi en hoe je deze
door het lichaam kunt bewegen. We leiden vooral van de voeten naar de uiteinden van het lichaam, zoals
de handen.
Op deze manier wordt het lichaam en gevoed door de aardekracht en kan het negatieve factoren afvoeren. Hiervoor worden staande/
zittende of liggende oefeningen (daoyins) gebruikt. Ook ademhaling speelt een belangrijke rol in het met aandacht openen en verlengen
van het lichaam.
Daarna volgt de Taiji vorm. De houdingen worden uitgelegd, voor gedaan en beoefend. In deze les is er ook ruimte voor persoonlijke
belemmeringen van het lichaam, de Qigong oefeningen worden hierop afgestemd, de Taijivorm behoudt echter zijn eigen volgorde van
de diverse opeenvolgende houdingen.
Door het beoefenen van Taiji kun je ervaren dat je lichaam zich kan strekken, gewrichten zich kunnen openen en dit gepaard kan gaan
met een ontspannen en open lichaam.

Proefles
Op vrijdag 22, 29 juni en 6 juli, van 9:00-10:00 uur, kunt u 3 proeflessen volgen voor € 12,=
Vanaf september kunt u deelnemen voor € 17,= per maand.
De lessen zijn in het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 's-Hertogenbosch  
De groep bestaat uit maximaal 15 personen en de deelnemers zijn allen 55+.
Naast serieus oefenen en de Taiji vorm leren, zijn humor en elkaar ontmoeten een belangrijk onderdeel in deze groep.

Aanmelden
Stichting Actieve Senioren: Marianne Penninks, T: 06 51 08 28 20, E: m140545@hetnet.nl

http://www.tiptopstudent.nl/
mailto:welkom@tiptopstudent.nl
mailto:m140545@hetnet.nl


BESTE KRUISKAMPER !
Wist je dat de Kruiskamp een eigen Facebook pagina heeft ?  
We hopen dat alle Kruiskampers Facebook vrienden worden.

Doe mee voor onze buurt !

Zoek ons op Facebook: DE KRUISKAMP ONS BUURTJE

*Fijne buren*respect voor elkaar*fatsoen*nette wijk*er voor elkaar zijn*de laatste  
nieuwtjes en weetJes*

DOOR KRUISKAMPERS, VOOR KRUISKAMPERS !

SAMEN STAAN WE STERK !

ONZE WENSEN ALS BUURTBEWONERS :

1. Een buurthuis in de Kruiskamp
2. Opknappen van het Beatrixpark
3. Meer contact tussen alle Kruiskampers
4. (Verkeers)veiligheid van de buurt verbeteren
5. Meer activiteiten in de buurt
6. De Kruiskamp op de politieke agenda krijgen
7. De buurt een stem geven richting instanties

GEEN FACEBOOK ?
Stuur een email als je vragen of opmerkingen over de Kruiskamp

hebt: DEKRUISKAMP@GMAIL.COM

mailto:DEKRUISKAMP@GMAIL.COM


Tel:  
Fax:  
Email:

073 747 0406
073 747 0407
info@wvbadvocaten.nl

Willems van Bladel Advocaten DOORTASTEND, GEDREVEN  
en BETROKKEN

Willems van Bladel Advocaten
Daviottenweg40
5222 BH 's-Hertogenbosch

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

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

Bye Bye Facebook.....
Er is ondertussen al veel gezegd en geschreven over het Facebook schandaal. Het bedrijf Cambridge
Analytica kreeg onbedoeld de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers in handen. Cambridge Ana-
lytica kreeg deze gegevens via het gebruik van een quiz-app die mensen konden spelen via Facebook.
Volgens Facebook gaat het om de gegevens van ongeveer 87 miljoen gebruikers wereldwijd, waarvan
90.000 in Nederland.
Voor Arjen Lubach was het Facebook schandaal een reden om een actie op te starten: Bye Bye Face-
book. Bye Bye Facebook was een oproep om massaal je Facebook-account op te heffen. Op voorhand
gaven 33.000 mensen aan hun Facebook-account te verwijderden. Maar als u werkelijk uw Facebook-
account heeft verwijderd dan wil dat nog niet zeggen dat u vanaf nu voor Facebook een onbekende
bent.
Wat betekent het verwijderen van uw facebook-account nu eigenlijk voor alle gegevens die u met het
bedrijf deelde of die anderen in de loop der tijd over u op Facebook hebben gezet. De huidige wetgeving
kent al het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht kan onder bepaalde voorwaar-
den worden ingeroepen, onder andere als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen
waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt of als u als betrokkene uw toestemming voor de verwerking
intrekt. Facebook zal in dat geval de gegevens dienen te wissen.
Maar aangezien Facebookgegevens heeft doorverstrekt aan andere bedrijven zwerven uw gegevens
nog steeds overal rond, zo blijkt ook uit het schandaal met Cambridge Analytica. De nieuwe Privacy-
wetgeving probeert hier verandering in te brengen. In art. 17 van de Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG) is namelijk het recht op vergetelheid geïntroduceerd.
Onder de AVG kunt u van Facebook verlangen dat het feit dat een beroep is gedaan op het recht op
verwijdering ook wordt gemeld aan eventuele derden die de gegevens al eerder hebben ontvangen.
Helaas is ook dit recht niet absoluut. Verwerkers zoals Facebook zijn slechts verplicht tot het nemen van
redelijke maatregelen om de eventuele derden te informeren. De AVG kent nog steeds geen bepaling
die een verwerker zoals Facebook verplicht om uw gegevens, wanneer u niet langer gebruik maakt van
de diensten, direct uit de systemen te verwijderen. Weinig bedrijven zullen in de praktijk dus de nood-
zaak voelen om uw gegevens direct uit het systeem te verwijderen.

Wel kunt u als consument zelf een poging ondernemen en
een beroep doen op het recht op vergetelheid.

Mocht u uw Facebook-account hebben verwijderd dan kost
het dus nog wel de nodige moeite om uw gegevens echt te
laten verwijderen. En de nieuwe Privacywetgeving biedt
Facebook nog steeds de ruimte om u niet echt gedag te hoe-
ven zeggen.

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe Privacywet-
geving en de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG), schroom dan niet en neem contact op met ons!

foto: HuubHulsen

mailto:info@wvbadvocaten.nl
http://www.wvbadvocaten.nl/




Los de kruiswoordpuzzel op, vul het sleutelwoord in en stuur uw oplossing -uiterlijk 3 augustus 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 2018 #1: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN? MAAK JE STEM DUIDELIJK, prijswinnaar: mevr. D. Busser.-Fiscalini
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Horizontaal
1. langstaartig reptiel; 7. geweerdolk; 12. Indische praatvogel; 13. binnenplaats van een woonhuis; 14. bergweide; 15. niet parkeren (afk.); 17. slecht
horende; 19. faam (reputatie); 21. familielid; 22. roeipen; 24. hartstimulator; 27. deel van mond; 28. verpakking voor flessen; 30. borstbeen; 31. jongens-
naam; 32. familietwist; 33. gevangenverblijf; 35. foutmelding (computerterm); 37. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 38. lichte huidwond; 41.
familielid; 42. versregel; 44. Nederlandse Katholieke Ondernemers Verbond (afk.); 46. insect; 47. wintervoertuig; 48. veerkrachtig (elastisch); 49. Engelse
titel; 50. melkklier; 52. telwoord; 54. grote steekvlieg;56. klein soort paard; 58. wereldtaal; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. losgeraakte draad;
64. ontkenning; 65. reclameverlichting; 67. onzinnigepraat; 68. kippeneigenschap; 70. gecastreerdpaard; 72. waagstuk; 73. kinderspel; 76. laan (straat);
77. multiple sclerosis (afk.);78. primitief vaartuig; 79. plaats in Duitsland; 81. poste restante(afk.); 82. meisjesnaam; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht;
86. stierenvechterte paard; 87. kopie van een kunstwerk.
Verticaal
1. galante begroeting; 2. gigabyte (afk.); 3. plechtige belofte; 4. kerkelijk sacrament; 5. mengsel van cement en zand; 6. deel van een boom; 7. korte war-
me overjas; 8. tijdsperiode; 9. boomsoort; 10. maanstand (afk.); 11. zweefrek in een circus; 16. duw (zet); 18. Verenigde Arabische Republiek (afk.); 20.
Amsterdamse beursindex; 21. binnenste van een vrucht; 23. uiting van blijdschap;25. rivier in Spanje; 26. allerwegen; 27. bouwsteentjes voor kinderen;
29. plaats in Zeeland; 32. ziekenverzorger; 34. glansverf; 36. rode vleessoort; 37. wandversiering; 39. snaarinstrument; 40. kersensoort; 42. aanbouw aan
een huis; 43. zalmachtige vis; 45. op grote afstand; 46. doorwaadbare plaats; 51. Europeaan; 53. zijrivier van de Donau; 54. systeem voor het opbergen
van stukken; 55. verbrandingsverschijnsel; 56. pleister (witsel); 57. ver (in samenstelling); 59. tijdsperiode; 60. Spaanse vruchtenwijn; 62. paardrijder; 63.
onderwijzer; 66. godin van de dageraad; 67. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 69. vreemd (raar); 71. loofboom; 73. ruwe scherts of opstel; 74. deel van
been; 75. littekenvan knijpen; 78. over (langs); 80. troefkaart;82. personal computer (afk.);85. muzieknoot.

mailto:wijkraadwest@gmail.com


Scouting Columbus.....
Hieronder een klein overzicht van wat we met de speltakken de afgelopen periode hebben gedaan
Bevers (5/7 Jaar)
De Bevers zijn een net nieuwe speltak binnen onze groep en ze hebben al een hoop nieuwe dingen gedaan, van spelle-
tjes spelen tot zelf appelflappen bakken boven het kampvuur. In een veilige omgeving worden Bevers gestimuleerd om
alles uit de kast te halen. Zo leren ze spelenderwijs samen te werken onder leiding van onze deskundige vrijwilligers.
Ben je benieuwd geworden? Kom dan een keertje kijken! We draaien iedere zaterdag van 10:30 tot 12:00 op ‘t Hoefke
Welpen (7/10 jaar)
Voor de Welpen stonden de afgelopen draaidagen in het thema van koken, de eerste keer hebben ze lekker pannenkoeken gebakken
boven een zelf gestookt vuurtje en de week erna hebben ze 150 cupcakes en 200 koekjes gebakken en verkocht. Met het zelf verdiende
geld zijn ze met Hemelvaart lekker met de pappa’s en de mama’s een weekendje weg geweest.
Scouts (11/15 jaar)
De Scouts hebben zich de afgelopen weken voorbereid voor de komende RSW (Regionale Scouting Wedstrijden). Alles wat met Scouting
te maken heeft wordt daar beoordeeld. Voor Pionieren, koken, tochttechnieken en zelf de gezelligheid binnen de groep kun je punten
verdienen. Al dit moet natuurlijk wel geoefend worden.
Daarom zijn onze Scouts op een voorbereidingsweekend gegaan: de Columbus Scouting Wedstrijden (CSW). Hier hebben ze gestreden
met de patrouilles die ook naar de RSW gaan. De drie patrouilles kunnen hun eigen keuken bouwen, zelf eten koken en slapen in tenten.
Overdag hebben ze een Hike gelopen met verschillende spellen tussendoor.
De CSW werd georganiseerd door de oudere speltak: Explorers (15 t/m 18 jaar) nadat alle onderdelen zijn beoordeeld en de punten zijn
opgeteld werd er bekend gemaakt wie er de CSW had gewonnen…….: patrouille the ColumUfo!
Van de Explorers willen wij Dymion extra bedanken omdat hij dit kamp bijna helemaal alleen heeft georganiseerd! Super gedaan!!!  De
RSW is tijdens Hemelvaart dus als u dit krantje leest is al bekend welkeScouting groep uit de regio heeft gewonnen en hoeveelsteonze  3 
patrouilles zijn geworden. Bekijk het op onze Facebook pagina!: https://www.facebook.com/ScoutsColumbus/
Explorers(15/18)
De Explorers hebben met zijn alle geglowgolved in Eindhoven, dit was als verassing voor Nienke, een van de stafleden, die voor een half-
jaar naar het buitenland vertrokken is. Daarna zijn een aantal leden nog lekker blijven slapen, het was een erg succesvolle avond.
Nog watweetjes:
Scouting Columbus 45 jaar jong!
Op 11 mei bestond Scouting Columbus 45 jaar. Dit lustrum laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Tijdens de laatste draaidag
van dit seizoen, zaterdag 23 juni, vieren we dit met onze huidige jeugdleden en vrijwilligers. Aansluitend daarop zijn alle (oud)staf- en
bestuursleden van harte welkom om bij het kampvuur oude en sterke verhalen met elkaar te delen. Ben je, of ken je iemand die, ooit
staf- of bestuurslid is geweest? Laat het de organisatie dan weten via ColumbusReunie@gmail.com.
Adreswijziging:
Op verzoek van onze buren op nummer 1 (B&B De Gouden Heuvel) om een straatnaamwijziging, heeft de gemeente het doodlopende
pad vanaf de Hoeflaan naar onze Scoutingboerderij ’t Hoefke omgedoopt tot Hoefpad. Ons huisnummer blijft 5 en de nieuwe postcode
wordt 5223 JK. Nu nog even wachten totdat ook Google maps deze wijziging heeft doorgevoerd.

Ben je na het lezen van deze tekst enthousiast geworden over Scouting Columbus neem dan vooral contact op.
[e] secretariaat@scouting-columbus.nl of   [t] 06 534 15 973

Alle Bevers in een boom nadat ze lek-
ker in de bossen gespeeldhebben

Een welp kijkt naar hoe je het best en  
veiligst zelf een vuurtje kunt maken

De scouts komen netterug  
van hun hike op de CSW

Een groepsfoto bij het
glowgolven

http://www.facebook.com/ScoutsColumbus/
http://www.facebook.com/ScoutsColumbus/
mailto:ColumbusReunie@gmail.com
mailto:secretariaat@scouting-columbus.nl


TTV De Kruiskamp '81
zet tafeltennissen in de wijk op de kaart.....
Tafeltennisvereniging De Kruiskamp ʼ81 heeft op donderdag 19 april en op vrijdag 18
mei, in samenwerking met S-Sport, de kinderen van basisscholen “de Ontdekking” en
“de Kruisboelijn” kennis laten maken met de beginselen van de tafeltennissport. Veel
kinderen waren enthousiast en hebben met veel plezier deze sessies beleefd. Een aantal kinderen vertelde  
dan ook dat tafeltennissen best wel “swag” is.

Alle kinderen hebben een kaartje meegekregen om nog eens nader kennis te mo-
gen maken met deze vereniging en de tafeltennissport en kunnen dan ook een
echte trainingssessie ervaren. Ieder kind is van harte welkom om 3x gratis mee te
trainen. De trainingen zijn op dinsdag van 18:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van
18:30 tot 19:30 uur.

Verder hebben wij als vereniging de eer gehad om veel collega-verenigingen uit de regio te mogen ontvangen. Aan het einde van de
voorjaarscompetitie is er in onze multifunctionele sportzaal uitgemaakt wie er dan wel promoveerde of degradeerde uit de klasse waar
men was ingedeeld. Na deze strijd viel er een lach en een traan en werd er verder nog gezellig in onze kantine verder gesproken en na-
tuurlijk ook veel gelachen.
Nu de competitie is afgelopen hebben we direct wat meer lucht voor wat andere (sociale) evenementen zoals een pub-quiz, barbecue-
avond, dank-avond etc. Er wordt nog tot aan de zomervakantie natuurlijk wel door getraind want naast dat een hele leuke sport is wil
men ook fit blijven. Als u als volwassene ook eens wil komen kijken en uiteraard wil tafeltennissen, dan kan dat op dinsdag van 20:00 tot
21:00 uur. Voor verdere informatie en of contact verwijzen wij u naar onze website www.dekruiskamp81.nl
De sportzaal en onze kantine zijn beide gevestigd aan de Churchilllaan 81. Tot ziens !!

http://www.dekruiskamp81.nl/


FYSIOCOMPANY WEST ONDER DE LOEP

AL MEER DAN 30 JAAR AANWEZIG OP DIVERSE  
LOCATIES IN DEN BOSCH WEST

UITGEBREIDE KENNIS AANWEZIG
gespecialiseerd op meerdere gebieden binnen fysiotherapie

Zie websitewww.fysiocompany.nl

Samenwerkende prak�jken bundelen KWALITEIT

Een goed bereikbare, deskundige telefooncentrale waar u een afspraak kunt maken of
een vraag kunt stellen

TRAINEN onder deskundige fysiotherapeu�sche begeleiding

KEUZEVRIJHEID voor een van de VIER praktijken

Makkelijk bereikbaar en voldoende parkeergelegenheid

Toegankelijk voor iedereen
Mannelijke en vrouwelijke fysiotherapeuten aanwezig

GECERTIFICEERDE prak�jken

De koffie staat al�jd klaar
Onze praktijken 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

073 - 623 2222
www.fysiocompany.nl

http://www.fysiocompany.nl/
http://www.fysiocompany.nl/




Colofon
De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt in 2018 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

Deponeer uw statiegeldflessen
in de zak bij de ingang van het
park.
De opbrengst komt geheel ten
goede aan de natuurlijke speel-
plek.

http://www.wijkraad-west.nl/
mailto:redactie-wks@hotmail.com
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