WIJKKRANT

KRUISKAMP-SCHUTSKAMP

september 2012 - 10e jaargang nummer 4 (oplage 6.150)

Van de redactie

Wat herinneren we ons straks van de afgelopen zomer? Het teleurstellende EK Voetbal? De voor de Nederlanders tegenvallende Tour de
France? De gouden, zilveren en bronzen plakken op de Olympische Spelen en de Paralympics? De fraaie Thuiskomst-happening op het Stationsplein? Het slechte weer? Of juist dat ene tropische weekend? De “losgebarsten” verkiezingscampagnes met meer zwevende kiezers dan
ooit? Wanneer deze wijkkrant uitkomt, is de verkiezingsuitslag bekend en weten we met zijn allen welke kant het opgaat (of niet?).
Of houden we het dichter bij huis? Het optreden van het Leerorkest BBS voor Maxima in de HMH én in het Theater aan de Parade? De
zomerschool? De begin september gestarte actie om lijn 65 via Helftheuvel en JBZ naar het station te laten rijden?
We weten eigenlijk wel zeker dat iedereen op zijn of haar manier, in de achtertuin, ergens in eigen land of buitenland genoten heeft van de
vakantie. Maar ondertussen heeft het “gewone” leven ook weer zijn loop genomen, men is weer aan het werk, de scholen zijn weer begonnen. Zo ook de redactie die gemerkt heeft dat iedereen weer de batterijen heeft opgeladen, gezien de hoeveelheid kopij die we mochten
ontvangen. We hopen dat u ook dit keer weer veel van uw gading in de wijkkrant zult aantreffen.
Veel leesplezier..............Geerte, Brahim, Martin, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 24/25 november. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 26 oktober a.s. aanleveren.
(zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Ook de koeien aan de Vlijmenseweg hadden last van het warme weer.

Kijk voor de nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s
Het is altijd gezellig bij Tante Keet – Kinderen West treden op voor Maxima én in
Theater aan de Parade – De hele wijk is aan de schoonmaak – Watertafel Beatrixpark – Inloophuis voor mensen met beginnende dementie – Jongerencentrum
West krijgt bouwvergunning.

Kom naar de wijktafel van donderdag 27 september in De Helftheuvel
De vakantie zit er weer op. Hoog tijd voor een wijktafel met
voor de bewoners van de Schutskamp en Kruiskamp belangrijke
onderwerpen. De Nederlandse buurt en de Zeeheldenbuurt staan
dit keer in de schijnwerpers. Net als de Proper Kids die de wijk
schoonhouden. Abdellah Ben Jeddi komt er over vertellen. Zoals
andere wijktafels komt de voortgang van het toekomstplan voor
de twee wijken aan de orde. De ontwikkeling van het wijkplein
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krijgt ook dit keer alle aandacht. Kom luisteren en
meepraten op donderdag 27 september. De koffie
en thee staan klaar.
Wijktafel West
donderdag 27 september
aanvang 20.00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
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Column Frank Verboord
Mobiel Banditisme bestrijden met BIN
Groepen criminelen, grotendeels uit
Midden- en Oost-Europa, plegen grensoverschrijdende criminaliteit door heel
Europa.
De Raad van de Europese Unie geeft er
de volgende definitie aan: “Een mobiele
rondtrekkende dadergroep is een vereniging van daders die zich stelselmatig
verrijken middels vermogenscriminaliteit of
fraude (met name winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen
en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij), binnen een
breed gebied, waarin ze activiteiten uitvoeren en internationaal
actief zijn.
Inmiddels hebben we in ons eigen gebied daar al enkele aanvullingen op gehad, zoals:
• de sieradenwisseltruc (het bij mensen omdoen van een nepketting en in dezelfde beweging de echte halsketting stelen),
• de gewelddadige halskettingdiefstal (het gewoon losrukken
van de halsketting);
• de 2 euro wisseltruc (vragen om een 2 euromunt te wisselen
en dan bij de behulpzame burger, handig, geld uit de portemonnee wegnemen);
• het aanbrengen van plakstrips bij geldautomaten waardoor
het lijkt of er geen geld uitkomt (nooit zomaar weggaan als er
geen geld uit lijkt te komen!!);
• de vele soorten babbeltrucs waarbij ook vertrouwde gegevens
worden gebruikt (bijvoorbeeld de naam van de buren die op
een naamplaatje stond);
• mensen die zich uitgeven als politiemedewerker en op die
manier geld/goederen wegnemen.
Vaak zijn de oudere wijkbewoners het slachtoffer. Vermoedelijk
zijn zij, van vroeger uit, nog te goed van vertrouwen. Ook zijn ze
minder weerbaar.

Wat kunnen wij hier nou tegen beginnen?
Allereerst moet iedereen alert zijn en niet te goedgelovig. Laat
nooit zomaar iemand in je woning binnen (hoe zielig men ook doet)
Ga, als oudere wijkbewoner, niet in je eentje pinnen en laat de
ander de omgeving in de gaten houden.
Als je aangesproken wordt om te wisselen (vaak door slecht Nederlands/Engels sprekende mensen) ga daar dan niet op in en verwijs
naar de winkels. Laat je portemonnee zitten waar die zit!
Op de tweede plaats wordt het BIN (het Buurt Informatie Netwerk)
in de strijd geworpen. Inmiddels zijn in de wijken Schutskamp en
Kruiskamp al ruim 400 mensen lid geworden door zich met hun
emailadres aan te melden op de site WWW.BINDB.NL
Via de BIN-coordinatoren krijgen deze leden ongeveer 2 keer per
week “vers van de pers”-informatie over criminele zaken die er in
de wijk spelen. Met regelmaat worden er berichten over bovengenoemde criminaliteit verstuurd. De BIN-leden zijn hierdoor extra
op de hoogte en de ervaring leert dat deze leden ook de boel (en
de zwakkere medemens) beter in de gaten gaan houden. Inmiddels
zijn al enkele gevallen bekend dat voorkomen werd dat er slachtoffers vielen.
• Een vrouwelijk BIN-lid zag enkele Oost-Europese dames een
nepketting omdoen bij een oude vrouw met rollator. Ze ging er
op af waarna de dames direct vertrokken.
• Een BIN-lid zag een jongen die aan verschillende mensen
vroeg of ze 2 euro wilden wisselen. Hij waarschuwde direct de
huismeester van de Helftheuvelpassage (06-81 27 49 88 of via
Modehuis de Bruin), die direct de politie inseinde.
BIN-leden worden gevraagd om, bij verdachte situaties, direct de
politie te bellen. Hoe meer leden zich aanmelden hoe veiliger we,
met zijn allen, de wijk kunnen maken.

Ik zeg: “Gewoon doen”

WWW.BINDB.NL

Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt in 2012 plaats (via De Bossche Omroep) in
de weekends voorafgaand aan de wijktafels van 2012, te weten de donderdagen 27 september en 29 november. Indien u op de zondag van dat betreffende weekend de Bossche Omroep niet ontvangen heeft, kunt u op de betreffende zondag tussen 10:30 en 12:00 uur bellen met 073 513 05 65

Let op je rompstand
De zomer is nu ook officieel voorbij; het is weer herfst. De periode
van relaxen ligt achter ons. De scholen zijn weer begonnen. Allerlei activiteiten gaan weer van start. Bij uitstek een moment
om vooruit te kijken. Hoe gaan we het dit jaar doen? Het heeft
wel iets weg van Nieuwjaarsdag: vol goede moed worden allerlei
mooie voornemens van stal gehaald.
De vraag is natuurlijk: wat komt er allemaal van terecht? Of er
veel of weinig van terecht komt, dat heeft te maken met hoe je
er zelf in staat. Iemand noemde dat ooit eens je ‘rompstand’. Hoe
rechter, hoe beter; hoe krommer, hoe slechter. Wie gebukt door
het leven gaat, die verwacht niet veel (meer) van het leven. Wie
het leven positief benadert, die krijgt ook wat terug van het leven.
Een mooi verhaaltje maakt dat duidelijk.
Een man en zijn zoontje lopen in de bergen. Plotseling struikelt
de jongen en omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: “Ahhhh”.
Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die “Ahhhh” roept.
Vol nieuwsgierigheid roept hij: “Wie ben jij?”, maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: “Wie ben jij?”. Hij wordt kwaad en hij
roept: “Je bent een lafaard!”, waarop de stem antwoordt: “Je bent
een lafaard!”. Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt:
“Papa, wat gebeurt hier?”.
De man antwoordt: “Zoon, let op!” en hij roept vervolgens:
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”Ik bewonder jou!”. De stem antwoordt: “Ik
bewonder jou!”. De vader roept: “Jij bent
prachtig!” en de stem antwoordt: “Jij bent
prachtig!”. De jongen is verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is.
Daarop legt de vader uit:
“De mensen noemen dit ECHO, maar in feite
is dit het LEVEN! Het leven geeft je altijd terug wat jij erin binnenbrengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer
liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef
dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en respect wenst, geef dan
begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en respectvol met je
omgaan, geef hun dan geduld en respect! “
Dat het leven je teruggeeft wat je er zelf instopt, zou je best een
natuurwet kunnen noemen. “Wie goed doet, goed ontmoet”, zoals
we altijd al zeiden. Een waarheid als een koe. Ook al zie je dat niet
altijd direct terug en moet je het soms doen met alleen maar de
innerlijke bevrediging dat je iets goeds gedaan hebt.
Laten we ook dit werkjaar onze rug recht houden en positief in het
leven staan. Daar varen we allemaal wel bij. Zelfs als het leven je
tegenzit.
Jos Delsman, pastor Emmausparochie

7-9-2012 10:10:38

50 jaar Concilie: vernieuwing of herhaling nodig?
In oktober is het 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie begon. De ramen open. Vernieuwing. Een frisse wind waaide er door
de kerk. Wie gedacht had dat de Rooms-katholieke kerk aan een revival begonnen was, die kwam langzaam maar zeker van een koude
kermis thuis. Velen voelden zich niet meer thuis in de kerk. Sommigen, omdat ze alle vertrouwdheid hadden verloren, omdat ze zich niet
meer herkenden in wat toch hun kerk was. Anderen, omdat ze teleurgesteld waren toen bleek dat hun verwachtingen over een ‘nieuwe’
kerk niet uitkwamen; dat allerlei vernieuwingen werden teruggedraaid. Tijd om niet alleen terug te kijken, maar ook naar de toekomst.
Tijdens drie avonden houden drie inleiders ons bezig met een aantal vragen:
1. Kwam dat Concilie eigenlijk uit de lucht vallen? Wat was eigenlijk de grote verdienste van dat Concilie?
2. Maar hoe hebben de ‘gewone’ mensen het allemaal ervaren? Waarom liepen toen toch ineens de kerken leeg en voelden sommigen
zich zelfs verraden?
3. Heeft onze kerk nog wel toekomst? Of moeten we daarvoor eerst een nieuw Concilie bijeenroepen?
Wanneer?

dinsdagen 30 oktober, 6 en 13 november

Tijd?		

20:00 uur

Waar?		

Parochiecentrum Boschmeersingel 26

Kosten voor de drie avonden: € 7,50 incl. koffie/thee

Opgave: telefonisch 073 621 7014 of iedere ochtend bij de kerk.

Vrijwilligers gezocht voor De Taling !!
Voor woonzorgcentrum De Taling, De Eendenkooi 2 , zijn we op zoek naar lieve en enthousiaste vrijwilligers
voor het ondersteunen van activiteiten en de maaltijden.
Het gaat om een begeleidingsgroep in een huiskamerproject voor bewoners met lichte dementie. Belangrijk uitgangspunt is om rust en
gezelligheid te creëren, ook tijdens de maaltijd en hulp en aandacht te geven daar waar het nodig is.
De tijden overdag zijn van 9:00 -13:00 uur en van 15:00 – 19:00 uur.
Als dit u aanspreekt neem dan contact op met Marjan Verrijt, 073 623 2616
Wij hopen met uw ondersteuning onze cliënten die aandacht te kunnen geven die ze verdienen!

Trainingsaanbod van Juvans
Juvans biedt naast individuele hulpverlening, ook hulpverlening in de vorm van trainingen in groepsverband. Een kort overzicht.
• Sova 12+ en Sova 12-. Sociale vaardigheidstraining voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor kinderen ouder dan 12 jaar. Dit zijn
verschillende trainingen;
• Ouders van Pubers;
• Rondkomen met je inkomen;
• Assertiviteitstraining (avondgroep en ochtendgroep);
• In de Put uit de Put. Training/ cursus voor mensen met lichte depressie- en/of somberheidsklachten. De training/ cursus wordt in
samenwerking met de Reinier van Arkelgroep gegeven;
• Groep vrouwen en huiselijk Geweld. Groep voor vrouwen die in het (recente) verleden te maken hebben gehad met (een vorm van)
huiselijk geweld;
• Allochtone vrouwen in beweging.
Wilt u zich aanmelden, meer informatie over één of meerdere van deze training, de data waarop ze
gegeven worden of een overzicht van de plaatsen/ locaties, bel dan met Juvans, 073 644 4244
U kunt ook even op de site kijken. www.Juvans.nl
Graag tot ergens een keer in uw wijk!!
Boris de Weijer, maatschappelijk werker Juvans, team West
					
T: 073 – 644 42 44
E info@juvans.nl W www.juvans.nl

Voor eenieder met MS, een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt
een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven
doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog
lang niet overal wordt gecollecteerd. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten!
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste
inkomstenbron. De collecteweek is van 19 t/m 24 november
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds www.nationaalmsfonds.nl of via 010 591 9839
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!
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“THUIS ... tot het einde”
Ernstig zieke mensen die de laatste levensfase in de thuissituatie willen doorbrengen.
Opgeleide vrijwilligers willen dit mede mogelijk maken door hulp te bieden aan de zieke en de naasten, aanvullend op de thuiszorg.
De vrijwilliger blijft een aantal uren bij de zieke, zodat de naaste gelegenheid heeft voor boodschappen, sporten, een kaartmiddag, extra
rusten of net waar behoefte aan is.
Het aantal uren hulp per dag / week wordt in overleg met de zieke en haar/zijn naasten vastgesteld.
Voor meer informatie of aanvraag van hulp kunt u contact opnemen met Margriet Jansen via 06 22 66 30 08.
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg ‘s-Hertogenbosch e.o., Postbus 96, 5240 AB Rosmalen		

www.thuistotheteinde.nl

Wijziging dienstverlening WMO-loket in Wijkplein De Helftheuvel
Het WMO-loket is er voor iedereen die informatie en advies wil hebben over maatschappelijke zaken zoals zorgvoorzieningen, welzijn,
wonen en inkomensondersteuning.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt allerlei voorzieningen en regelingen waardoor het zelfstandig functioneren en
meedoen in de maatschappij kan worden verbeterd. Veel mensen zijn helaas niet altijd op de hoogte van deze regelingen. Zij lopen dan
misschien diverse tegemoetkomingen mis. En dat is jammer!
Denk hierbij aan vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp, een gehandicapte parkeerkaart etc.
Bij het WMO-loket kunt u hierover uitgebreide informatie krijgen maar u kunt hiervoor ook direct een aanvraag indienen.
Informatie kunt u ook krijgen over bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals sociale activiteiten, een goedkopere collectieve aanvullende verzekering en de regeling voor chronisch zieken.
Wilt u hiervoor echter een aanvraag indienen dan moet u echter telefonisch contact opnemen met de gemeente, 073 615 9333
Spreekuurtijden WMO-loket Wijkplein De Helftheuvel:
iedere donderdag van: 09:00 tot 10:30 uur (vrij inloopspreekuur)
			

11:00 tot 12:30 uur (op afspraak via www.s-hertogenbosch.nl/wmo)

Ik zie u graag terug op mijn spreekuur, u bent van harte welkom!
Voor algemene informatie kunt u ook bellen naar het centrale WMO-loket: 073 615 9333 (iedere dag van 8:30 tot 17:00 uur)
Jos Leenders, Wmo-consulent Wijkplein De Helftheuvel

Wijkplein De Helftheuvel
In het wijkplein kunt u terecht met vragen op het gebied van wonen, zorg welzijn en inkomen, maar ook voor activiteiten in
de wijk. Dichtbij in uw eigen buurt.
Diverse instanties houden spreekuur in het wijkplein. Onder andere de WMO-consulent (wet maatschappelijke ondersteuning gemeente), Juvans (maatschappelijk werk), de wijkverpleegkundige van de Zichtbare Schakel en de politie.
Iedereen kan binnenlopen bij het wijkplein, om ook mensen met een beperking goed te kunnen helpen houdt MEE nu ook spreekuur in
het wijkplein.

Bij de Talentenbank kan iedereen meedoen. U OOK !!
Iedere bewoner/ ondernemer heeft immers een talent wat hij of zij kan inzetten voor de wijk. En iedereen heeft ook wel
eens hulp nodig van een ander. Vraag en aanbod komt samen in de Talentenbank.
Aanmelden van een talent of hulp vragen van een talent kan tijdens de openingstijden van Wijkplein De Helftheuvel. Ook kunt u daar
terecht voor meer informatie of aanmelden voor een van de diensten. Elke dinsdag is er spreekuur van 15:00 – 16:00 uur.
Gevraagd

Aangeboden

Witten van de keuken (tegen kleine vergoeding)

Hulp bij leren werken met de computer

Hulp bij borstelen van 2 kleine hondjes

Samen wandelen (in bezit van hond), joggen en vissen

Gezelschap bij het winkelen in de Helftheuvel, tevens begeleiding
nodig i.v.m. rolstoel

Leuke vrijwilligersplek om mensen te helpen bij het ordenen van
hun administratie

Bijles voor kind groep 8

Vrijwilligerswerk bij het wijkplein

Vervoer i.v.m. ziekenhuisbezoek
Hulp bij ziekenhuisbezoek
Voor meer informatie bel naar 073 622 1606 en vraag naar Anine (talentenbank) of Lieneke (diensten)
Mailen kan ook: wijkplein.dehelftheuvel@divers.nl
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Tranzo onderzoekt Zichtbare Schakel Den Bosch
Vanaf juni 2012 is Tranzo (wetenschappelijk onderzoekscentrum, onderdeel van de Universiteit van Tilburg) in uw wijk bezig met een
onderzoek naar de “Zichtbare Schakel” in Den Bosch. In zowel Den Bosch Noord en in Den Bosch West vindt zo’n Zichtbare Schakel project plaats. In het onderzoek vergelijkt Tranzo deze twee projecten. Wij kijken naar de manier waarop de wijkverpleegkundigen ofwel de
“Zichtbare Schakels” werken, wat voor een taken zij uitvoeren en met wie zij samenwerken.
Diverse gesprekken
Misschien hebben wij u telefonisch benadert of tijdens een persoonlijke ontmoeting gesproken over het werk van de wijkverpleegkundige in uw buurt. Het is namelijk erg belangrijk om ook de ervaringen van de cliënten mee te nemen in dit onderzoek. Daarnaast hebben
wij ook de wijkverpleegkundigen, hun leidinggevenden, de maatschappelijk werkers, huisartsen en ambtenaren van de gemeente Den
Bosch gesproken.
Oog op de toekomst
Op basis van het onderzoek kan besloten worden op welke manier er in de toekomst het beste invulling gegeven kan worden aan de
werkzaamheden van de wijkverpleegkundige “Zichtbare Schakel” in uw buurt. Zodra het onderzoek is afgerond, wordt hier meer duidelijkheid over gegeven.
Zichtbare schakels in uw buurt
In het Zichtbare Schakel project vormt de wijkverpleegkundige een schakel tussen bewoners, de huisarts en diverse andere organisaties
op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het doel is om mensen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. De
wijkverpleegkundige kan u daarbij helpen met al uw vragen op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het project Zichtbare Schakel en/of het onderzoek kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundigen van
“Zichtbare Schakel” op telefoonnummer 06 30 07 42 64 of per e-mail info@zsdbw.nl

Computercursussen en workshops
Er hebben zich niet voldoende deelnemers gemeld voor een computercursus voor enigszins gevorderden. Aanmelden kan echter nog
steeds. Bij 4 á 6 deelnemers kan er een cursus worden georganiseerd. Inschrijfformulieren zijn in De Helftheuvel verkrijgbaar.
Op vrijdagmiddag 21 september start de eerste workshop digitale fotobewerking met het programma Photoshop Elements 9. Hiervoor
hebben zich 12 deelnemers gemeld. Bij voldoende deelname wordt eind 2012 of begin 2013 een tweede reeks van 5 workshops gehouden. Ook hiervoor kunt u zich inschrijven in De Helftheuvel.

OuderenActiviteitenCommissie West-Engelen van Divers
Activiteiten
In september begint weer een nieuw activiteitenseizoen voor ouderen in West en Engelen. De activiteiten (voor West in scc De Helftheuvel, voor Engelen in De Engelenburcht) zijn voor ouderen een leuke manier om hun tijd te besteden en om andere mensen te ontmoeten.
Op niet alle activiteiten is nog plaats. Op dinsdagmiddag is er gelegenheid om te handwerken en kaarten te maken en om te kantklossen.
Er kan ook gekaart worden; er zitten mensen te rikken en te jokeren. Ook is er een klein groepje dat met instructie zit te bridgen.
Woensdagmorgen is er een teken-/schilder groep. Het bloemschikken heeft moeten stoppen omdat er te weinig deelnemers waren.
Maar, wie weet….?
Op vrijdagmorgen hebben we Tai Chi/Qigong, rustige en niet te moeilijke oefeningen die u energie geven. U zult dit wel kennen van beelden uit China. En we hebben die ochtend een koersbal-groep.
In de Engelenburcht zijn er computerlessen, op dinsdagmiddag kaarten, bloemschikken en biljarten. U kunt er op donderdagmiddag ook
tekenen en schilderen.
Misschien hebt u nog ideeën voor andere activiteiten, laat het horen! En mogelijk zou u als vrijwilliger iets kunnen betekenen bij het
organiseren van een activiteit.
Het boekje met het Activiteitenaanbod van de Activiteitencommissies in stad is te krijgen in de wijkwinkel of in het sociaal cultureel centrum. Voor informatie kunt u bellen naar Anneke Aubel 073 631 1392 of Loek van Steenbergen 073 621 0501
Kennismakingscursus Bridge
Bridge is een erg geliefd kaartspel dat door mensen over de hele wereld wordt beoefend. Veel mensen denken dat het een moeilijk spel
is dat ze nooit zullen leren of niet leuk zullen gaan vinden. Wij bieden u de gelegenheid om dat eens uit te gaan proberen! Van vrijdag 28
september tot en met half december kunt u in sociaal cultureel centrum De Helftheuvel van 10:00 tot 12:00 uur deelnemen aan een kennismakingscursus. De kosten bedragen € 15,00, exclusief een boekje dat u aan moet schaffen.
U kunt zich aanmelden bij Loek van Steenbergen, tel. 073 621 0501

Concert in De Taling
De bevrijding van de stad ’s-Hertogenbosch op 27 oktober 1944 wordt jaarlijks gevierd. Bij zowel de ceremonie bij het 53rd Welsh Memorial aan de Aartshertogenlaan als in het Bevrijdings- & Veteranenconcert op die dag wordt deze herdenking muzikaal omlijst door
het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch én een koor uit Wales. Uniek voor dit jaar is dat medewerking wordt verleend door het Welsh
dameskoor “Cor Merched Cwm Llynfi”.
Dit bijzondere dameskoor zal op donderdag 25 oktober a.s. een concert verzorgen in woonzorgcentrum De Taling in onze wijk. Het concert zal worden gegeven voor de bewoners, familieleden en verzorgenden van de Van Neynselgroep. Maar ook de inwoners van onze wijk
zijn van harte welkom. Het repertoire zal voor een deel bestaan uit liederen uit Wales. Maar ook andere werken die in het teken staan
van de vrede. De aanvang van het concert is 19:30 uur.
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Biljarten houdt gezond !!
De biljartvereniging De Kruiskamp is opgericht op 2 september 1982 door Wim van Ulm en Cees van Delft, toen de MMC op maandag
middag. De competitie is nu veel uitgebreider en de naam is veranderd in BV De Kruiskamp, gevestigd in SCC de Helftheuvel en bestaat
dus sinds 2 september j.l. 30 jaar.
De vereniging telt 30 leden (10 leden boven de 80, 14 boven de 70 en 6 boven de 65). Zoals je ziet “biljarten houdt gezond” is terecht.
Wij zijn aangesloten bij de KNBB, Dagcompetitie district den Bosch met 2 teams van 4 pers + 3 reserves. En een team bij de RBB, de regio
competitie met 5 personen en 3 reserves.
We organiseren diverse tournooien voor de leden die geen competitie spelenen worden ook bij diverse tournooien en andere evenementen uitgenodigd. Tevens verzorgen wij voor het gilde de lessen in biljarten op diverse lokaties.
Op 2 september j.l. hebben we een open dag georganiseerd voor
mensen die van de biljartsport houden.
Wij doen mee in de dagcompetitie omdat veel ouderen ‘s-avonds
niet nog van huis willen in verband met allerlei omstandigheden.
Op 12 oktober a.s. hebben wij voor de leden een gezellige middag
(van 15:00 tot 19:00 uur) met wat versnaperingen om ons 30 jarig
bestaan te vieren. De leden en hun dames ontvangen hiervoor nog
een uitnodiging.
Ook de sociale kant wordt zeker niet vergeten. Bij ziekte of problemen kan een bloemetje of wat fruit een beetje de pijn verzachten.
Het bestuur van BV De Kruiskamp

Dwarsfluit - Blokfluit - Muziektheorie

Wil je graag fluit spelen?
Fluit & Zo biedt lessen op maat !
Geschikt voor kinderen en volwassenen,
Jong en Oud !!

zaterdag 6 oktober a.s.

OPEN DAG en BRADERIE
Bij WIJKWERKWINKELWEST
Titus Brandsmastraat 34
‘s-Hertogenbosch
Open vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur

Nieuwsgierig?
Neem contact op met Renske van der Heijden,
gediplomeerde, jonge en enthousiaste docent
renske.vanderheijden@gmail.com
06 11 18 77 85

Tuingereedschap te leen......
Zelf zeggen ze niet echt groene vingers te hebben. Theo en Jan zijn de vrijwilligers die de Tuingereedschap Uitleenservice West bemannen. Ze wonen al jaren op de Kruiskamp en zijn al lange tijd goede buren van elkaar.
Ze leggen uit hoe het werkt. “Bij de Tuingereedschap Uitleenservice West kunnen bewoners van de Kruiskamp en de Schutskamp tuingereedschap lenen. Je belt om door te geven wat je nodig hebt en op maandag tussen 14:00 en 15:00 uur kun je het materiaal bij de Rijzertflat ophalen. De uitleen is geheel gratis en je mag het een week gebruiken. Wel wordt er, wanneer je spullen komt halen, een contractje
getekend. Dus wel even een identiteitsbewijs meenemen”.
Ze hebben van alles om je tuintje of terras netjes te houden; het aanbod varieert van schoffels, spades en bezems tot elektrische snoeischaren, bladblazers en terrasreinigers.
Theo en Jan zeggen dat ze het wel jammer vinden dat er niet meer vrijwilligers zijn om de uitleen te bemannen. “We zouden dan vaker
open kunnen zijn, waardoor bewoners er nog meer en gemakkelijker gebruik van kunnen maken”.
De Tuingereedschap Uitleenservice is een service van de woningbouwcorporaties Zayaz en BrabantWonen.
Om een afspraak te maken kun je bellen naar de vrijwilligerstelefoon 06 43 11 58 58
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Kom op zondagmiddag naar de Bossche Hoeve.....
Vanaf afgelopen zondag 26 augustus is kinderboerderij de Bossche Hoeve (Kruiskampsingel, ingang Kruiskamppad) op zondagmiddag
geopend voor alle wijkbewoners van Kruis- en Schutskamp. Wees
welkom tussen 13:00 en 16.00 uur en wordt gastvrij ontvangen door
onze enthousiaste vrijwilligers.
Dit bewonersinitiatief wordt ondersteund door welzijnsorganisatie
Divers, Gemeente ’s-Hertogenbosch en Sterk in Werk. De Bossche
hoeve wordt beheerd door het bedrijf Sterk in Werk en biedt van
maandag tot en met vrijdag leer-/werkplekken voor jongeren met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die ons team komen
versterken zodat we elke zondagmiddag open kunnen. Per zondag
zijn 2 vrijwilligers gastvrouw/heer. Door te rouleren heeft iedereen
ongeveer 1x per maand dienst.
(v.l.n.r. Sylvia, Angelique, Dennis, Ria, Riky, Kees,
Corine [Sterk in Werk], ezel Frits en op de voorgrond Kanita)

Gedicht van boer Kees
Dit was een wens van ons moeder.....
Ik heb een moeder gekend. O, wat was die sterk.
Altijd was ze bezig, altijd aan het werk.
Ze stond al vroeg alleen maar zette kranig door.
En wat er ook gebeurde, haar gezin ging voor.
Ik heb een moeder gekend. Die vol vuur en liefde zat.
En ondanks al haar zorgen, haar mensen nooit vergat.
Haar kinderen zijn haar leven. En al staat zij dan alleen,
Of is het soms heel moeilijk, zij slaat er zich doorheen.
Ik heb een moeder gekend die klaar stond voor een ander.
Die ook zo dikwijls zie: “Wees goed toch voor elkander”.
Zichzelf telde moeder niet mee. Misschien lag zij te dromen,
Dat voor haarzelf ’t geluk later wel zou komen.
Met haar kinderen genoot zij van het leven.
Moeder kreeg een mooie ouderdom.
Moeders doodstrijd duurde maar even.
Ik heb een moeder gekend. Die ik nooit meer zal vergeten.
Hoe dat dan toch wel kan? Het was ons moeder, moet je weten.

Pas als de laatste boom is gerooid,
de laatste vis gevangen is,
Het natuurlijke is uitgeroeid,
Zal de mens ontdekken dat geld niet te eten is!

Een ander geluid in de Kruiskamp.....
U zult hem wellicht gehoord of gezien hebben; op maandag 25 juni dook er in de Kruiskamp
een ‘stadsorgel’ op. Bureau Barricade, dat zich met een aantal groepen in de wijk inspant voor
‘onverwacht stadse taferelen’, was de organisator. “Een ander geluid is namelijk precies wat
‘Bureau Barricade’ voor ogen heeft”, legt kunstenaar Matthijs Bosman uit. Op dit moment wordt
er hard gewerkt aan de bouw van twee Kruiscampers. Een soort mobiele onderkomens waarin
activiteiten in de wijk kunnen worden georganiseerd. “In oktober, november en december gaan
er leuke dingen gebeuren met de Kruiscampers in de Kruiskamp” vertelt Matthijs. “We hebben
samen met partijen die nu al graag mee wilden doen mooie activiteiten bedacht. We denken
aan een One Day Döner restaurant, waar je gedurende een middag voor één of twee euro een
lekker broodje kan eten, met dank aan de jongerenraad. De dieren van de Bossche Hoeve gaan
op bezoek bij de Taling in een ‘Portable Zoo’ en we hebben een groep kinderen van het Leerorkest uitgenodigd om in de Kruiscamper een mini concert te geven in december. De mobiele units worden prachtig. Ze zijn deels doorzichtig en je kunt ze op allerlei manieren gebruiken. Daarom willen we iedereen die zo’n Kruiscamper ergens voor wil inzetten, bijvoorbeeld als onderdak bij een speelstraat, als afdak bij een buurtfeest of als marktkraam, vragen om contact met ons op te nemen.” Matthijs
sluit af met nog een goed bericht: “In de vorige wijkkrant hebben
we aan mensen gevraagd wat een originele betekenis van de Kruiscamper zou zijn. Tussen de antwoorden stond ook een inzending
van de heer en mevrouw Smits. Zij beschreven de Kruiscamper als
iets waarmee je dingen kan veranderen door een podium te maken.
Maar hun belangrijkste opmerking was dat de Kruiscamper moet
‘gedijen’ en daar zijn we het helemaal mee eens!” De familie Smits
wint 10 meter worst van slagerij Bossers Vlees met hun antwoord.
Ze worden binnenkort uitgenodigd deze in ontvangst te nemen.
Meer weten over Bureau Barricade of de Kruiscampers? Heb je een
idee of wil je meehelpen?
Neem contact op via kruiscamper@gmail.com
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Van de wijkraad West......
Zoals u de afgelopen weken heeft kunnen merken hebben we tezamen met de Bestuursraad Engelen/Bokhoven en
drie politieke partijen (Leefbaar ‘sH&R, Bosch Belang en Stadspartij Knillis) een actie met stemkaarten opgestart om
de gemeenteraad, de verantwoordelijk wethouder én vooral de Provincie N-B te overtuigen van nut en noodzaak om
busijn 65 via Helftheuvel en JBZ naar het Station (v.v.) te laten rijden.
Op het moment van schrijven zitten we in de laatste dagen van de actie en wordt de motie voor de gemeenteraad
van 11 september voorbereid. Met u hopen wij dat er dan wijze besluiten genomen worden!!!
De afgelopen maanden zijn we ook druk bezig geweest om met JBZ én Gemeente de -met name ná invoering van het betaald parkeren in
de personeelsgarage- toegenomen parkeeroverlast in de Schutskamp te bespreken en vooral om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen
voor dit ingewikkeld probleem. JBZ kijkt nog eens scherp naar het eigen mobiliteitsbeleid, de gemeente gaat parkeerdrukonderzoeken
uitvoeren. De wijkraad gaat tezamen met direct omwonenden op vriendelijke wijze actie voeren en zo de parkeerders proberen te motiveren hun auto in de JBZ-garage te parkeren. De voorbereidingen voor deze vriendelijke actie zijn inmiddels gestart.
Wel zijn we blij dat begin juli aan de bewonerszijde van de Hoeflaan een parkeerverbod (tussen
08:00 en 17:00 uur) is ingesteld. Daarmee is de verkeersveiligheid in ieder geval weer op een acceptabel niveau gekomen. Situaties als op bijgaande foto treffen we gelukkig niet meer aan.
We hopen u een volgende keer weer verder over de stand van zaken te kunnen informeren.

Een andere verkeerssituatie die aanzienlijk is verbeterd, is de Oude Vlijmenseweg
bij de Weidonklaan. Daar is de weggeleiding aanzienlijk verbeterd zodat het daar
voor fietsers weer wat veiliger is geworden.
Waar we de afgelopen maanden met de gemeente flink over hebben gediscussieerd is de situatie rond de herinrichting en -met name- over de aanpak en vertraging van de werkzaamheden op de Kooikersweg. We hebben helaas nog geen
antwoord van de verantwoordelijk wethouder op onze brief ontvangen, zodat we u
zijn antwoord momenteel schuldig moeten blijven.
Naast OV en Verkeerszaken liggen vele zaken die in de wijk spelen “op ons bordje”. We zijn aangehaakt bij de diverse projecten van
het Uitvoeringsplan Kruiskamp/Schutskamp. Denk hierbij aan de ontwikkelingen rond het Wijkplein, het Jongerencentrum dat zoals de
planning aangeeft in januari 2013 (eindelijk !?) gereed is, het Sportpunt West, Wonen en Zorg, de Kinderboerderij, etc. etc. etc.
Wij bemoeien ons dus feitelijk met alles wat er in onze wijken gebeurt en adviseren daarover, gevraagd en ongevraagd. Wij zijn daarbij,
zoals het hoort, kritisch maar altijd bereid om constructief mee te werken.
We kunnen dit doen, omdat we van u als bewoners van Schuts- en Kruiskamp veel signalen opvangen. Signalen tijdens de wijktafels,
tijdens onze spreekuren in winkelcentrum De Helftheuvel, maar ook die wij, net als u wijkbewoners, van u als buurman/buurvrouw
ontvangen.
Veel van wat wij doen, lijkt vaak onzichtbaar voor u. Wij verzekeren u echter dat door de inzet van de 13 man/vrouw sterke Wijkraad
veel gerealiseerd wordt, al betreft het in veel gevallen lang- en moeizaam verlopende processen. Denkt u ook maar eens aan het
zwembad in West, bij ons (en u) al enkele jaren # 1 op de lijst. Maar gezien de huidige financiële situatie ook een zeer lastige kwestie.
Ook hier blijven we ons best doen om de politiek ervan te overtuigen dat er volgens ons maar 1 plek is in Den Bosch waar extra zwemwater gerealiseerd kán en móet worden. U raadt het al? Juist, in Den Bosch West !!!!
Wat voor veel wijkbewoners wel zichtbaar zal zijn is het komende bezoek op zaterdag 27 oktober a.s. van het College van Burgemeester en Wethouders. Dan zullen wij als wijkraad, tezamen met veel bewoners uit de Kruis- en Schutskamp, de leden van het College op
de fiets rondleiden door de wijken en hen laten zien wat er allemaal gebeurt. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Op welke manier?
We laten zien dat veel initiatieven vanuit bewoners leiden tot successen. Grote successen, kleine succesjes, het maakt niet uit. Wat we
constateren is dat er langzaam (jawel, ook nu weer langzaam) weer een gevoel ontstaat van “Als we het samen doen, gaat het lukken!”
Samen is “samen met bewoners”, maar ook bewoners samen met de gemeente en andere professionele organisaties die ook steeds
meer de eigen kracht van de bewoners inzien en niet langer de gedachte “Wij weten wat goed is voor U” hanteren. Wij als leden van
de wijkraad West willen zowel u als de professionals in dit proces ondersteunen.
We maken u erop attent dat we op zaterdag 29 september weer aanwezig zullen zijn in winkelcentrum De Helftheuvel om met u van
gedachten te wisselen.
Hopelijk tot dan!
Hans Kieft, voorzitter wijkraad West
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Wijkgericht
Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, september 2012

In de Nederlandse buurt is van alles aan de gang

‘Het is altijd gezellig bij Tante Keet’
Het gebouwtje op de hoek Utrechtstraat en Tilburglaan heeft veel weg van een knus buurthuisje of een gezellige huiskamer. Het heet Tante Keet, een leuk bedachte naam voor een
ontmoetingsplek voor bewoners van de Nederlandse buurt in de Kruiskamp. Daar is de afgelopen
maanden van alles gebeurd en staat de komende maanden nog van alles te gebeuren.
De brandgangen zijn afgesloten en met schilderijen prachtig verfraaid. De renovatie van
65 woningen van BrabantWonen is in volle gang. De straatportiers houden nog steeds een
extra oogje in het zeil.
Tante Keet is een idee van KnaapenGroep, de aannemer die druk bezig is
met de renovatie van de woningen. Ook
BrabantWonen doet mee. De keet, Tante
Keet, is daarbij het middelpunt van de
buurtaanpak. ‘Bewoners kunnen hier
even op verhaal komen als de woning
overhoop staat,’ vertelt Anneke Knaapen.
‘Even uitblazen met een kop koffie en
een praatje. We hebben ook informatie

over de renovatie en andere activiteiten
in de buurtaanpak. Bijvoorbeeld wanneer
iemands woning aan de beurt is en wat
er allemaal gaat gebeuren. Soms zijn er
activiteiten die kinderen en volwassenen
uit de buurt hier organiseren. Het is altijd
gezellig bij Tante Keet.’
Poepmachine
Ook de negen straatportiers hebben in

Tante Keet hun thuis. Dat zijn kinderen die
ervoor zorgen dat de buurt netjes blijft.
Herkenbaar met shirts en petten trekken
ze aan de bel als er ergens troep ligt, een
lantaarnpaal of iets anders kapot is. Op
woensdagmiddag zijn ze altijd bij Tante
Keet te vinden. Daar knutselen ze wat af.
Zo hebben ze een model voor een poepmachine gemaakt: hun oplossing voor de
hondenpoep in de buurt.
Eind van het jaar
De renovatie aan de 65 woningen van BrabantWonen is in
augustus begonnen en duurt
– als alles meezit – tot eind van
het jaar. Anneke: ‘Eerst pakken
we de gevel aan, dan het dak
en vervolgens komen de
kozijnen met HR+ glas aan de
beurt. Daarna gaan we naar
binnen. Waar dat nog niet is
gedaan, vervangen we de
keuken, badkamer, toilet en
groepenkast. De kruipruimte
isoleren we.’

Oplage: 6.150

Dat fleurt op
‘De brandgangen in de buurt
zijn afgesloten,’ vult projectleider Chaja Moerman van
BrabantWonen aan. ‘Met 45
poorten voelen de bewoners
Buurtkinderen bij Tante Keet.
Staand op het terras Anneke Knaapen.
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zich een stuk veiliger. Sinds een half jaar
is kunstenaar Jochem Bosselaar met de
straatportiers en andere buurtbewoners
van alle leeftijden schilderijen aan het
maken. In de zeven brandgangen hangen
35 schilderijen die meteen iets zeggen
over de bewoners die er wonen. Zo zie je
bijvoorbeeld een knuffel, een slangentattoo en vogels. De prachtige schilderijen
fleuren de brandgangen enorm op. Op
12 september was de feestelijke opening.

De buurtkunstenaars stonden er trots bij.’
Milieuvriendelijk
‘Het gaat ook om duurzaamheid,’ legt
Anneke uit. ‘Om een milieuvriendelijke
buurt, zeg maar. De woningen worden
energiezuiniger bijvoorbeeld door het
hergebruik van bestaande warmte. Dat is
trouwens ook goed voor de portemonnee van de bewoners, want het energieverbruik neemt af. We laten ook zien wat

bewoners zelf kunnen doen. Met een
paar eenvoudige maatregelen daalt de
energierekening nog meer.’
Meer weten?
Bel of mail met Anneke Knaapen
(0499 - 460605 / anneke@knaapen.nl)
of Chaja Moerman (073 - 6814555 /
c.moerman@brabantwonen.nl).

Op 22 augustus waren tweehonderdvijftig kinderen op pad

De hele wijk is aan de schoonmaak
Afgelopen woensdagmiddag 22 augustus waren zo’n tweehonderdvijftig kinderen en een flinke groep volwassen aan de
schoonmaak in de Schutskamp, de Nederlandse en de Belgische buurt. Het grootste deel van de wijk werd onder handen
genomen. Gewapend met prikstokken, knijpers en vuilniszakken gingen de kinderen en volwassenen op pad. De wijk zag er na
anderhalf uur weer spik en span uit. Het was meteen het begin van een nieuw schoonmaakjaar met maandelijkse
schoonmaakbeurten.
‘We zijn nu zo’n twee jaar aan de gang,’ zegt Abdellah Ben
Jeddi, wijkbeheerder van Zayaz en projectleider van PJ Friends
– vrienden van Proper Jetje. Het is een samenwerkingsproject

van de bewoners, gemeente, BrabantWonen, Divers en Zayaz.
Elke buurt heeft een echte kartrekker. Shermila de Looijer in de
Belgische en Karin van Loveren in de Nederlandse buurt. Edith
van Dongen neemt de Schutskamp voor haar rekening. Zij en
andere actieve bewoners in die buurten staan steeds weer klaar
om aan te pakken.’
Warm maken
De Belgische buurt beet twee jaar geleden het spits af, de
Nederlandse buurt volgde een half jaar later. De Schutskamp
deed eind 2011 haar duit in het zakje. Dit seizoen gaan de
drie buurten elke maand schoonmaken, behalve in de
vakantie. Gemiddeld zo’n tien keer per jaar. ‘In korte tijd
hebben we veel van de grond gekregen,’ vindt Abdellah. ‘Als
het aan mij ligt gaat heel West aan de schoonmaak. De
buurten in de Kruiskamp waar het nog niet is en in Boschveld
en Deuteren. Die twee laatste buurten proberen we
binnenkort warm te maken.
West is er veel schoner op geworden. Met veel minder
zwerfafval. Dat is iets om trots op te zijn. Dat ben je ook als je
zo’n grote bewoners aan de schoonmaak ziet. Als kinderen
elkaar aanspreken als ze iets op de grond gooien. Als je de
saamhorigheid in de buurten ziet groeien.’
Een lieve lust
Zo’n vijftig kinderen in de Nederlandse buurt hebben er op
woensdagmiddag 22 augustus zichtbaar schik in. Ze prikken en
ruimen rommel op dat het een lieve lust is. Een van de jongsten
is Achmed (3). Hij vindt het heel leuk, vertelt hij terwijl hij met
een veel te groot hesje aan staat te trappelen om te beginnen.
‘Het is al de tweede keer dat hij meedoet,’ vult zijn vader aan.
Cinder (10) en Daan (6) vinden het belangrijk voor de buurt om
schoon te maken, maar ook om na afloop de twee euro te
krijgen die de kinderen in het vooruitzicht zijn gesteld. Zouden
ze het ook doen als er niets tegenover stond? Na een aarzeling
weten ze het zeker: ook zonder extraatje gaan ze mee schoonmaken. Tenminste als hun vriendjes en vriendinnetjes ook
meedoen. Femke kan vandaag niet mee prikken en opruimen.
Zij heeft een kinderfeestje. ‘Maar,’ zegt ze, ‘ik heb vorige week
wel anderhalf uur flyers rondgebracht.’

Achmed en andere kinderen van de
Nederlandse buurt aan de schoonmaak.
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Op 8 september maken bewoners en instellingen samen de
brandgangen in de Verzetsheldenbuurt schoon.
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Kinderen uit West treden op voor Maxima en daarna ook nog in Theater aan de Parade

‘Dit vergeten we ons hele leven niet meer’
‘Het was geweldig, super’ zegt Avin (10), één van de ruim honderd kinderen uit West die in juni
zingend en spelend optraden voor prinses Maxima. Nou is dat sowieso al bijzonder, maar geen
van de kinderen had een half jaar eerder ooit een muziekinstrument aangeraakt. Tijdens het
optreden speelden zij tussen tweeduizend andere kinderen uit het land. Op viool, hobo,
trompet, contrabas, hoorn en klarinet bijvoorbeeld. Alles behalve piano en harp. Als in een echt
symfonieorkest. ‘Maxima had tranen in haar ogen,’ vertelt Muna (11). ‘Ze zei later dat onze
kinderliedjes haar herinnerden aan haar ouders als zij vroeger voor haar zongen bij het slapen
gaan. Dit vergeten we ons hele leven niet meer.’
Yusra (11) speelde hobo in het orkest:
‘Ongeveer twee weken na ons optreden
voor Maxima in de Heineken Music Hall
in Amsterdam, stonden we in de grote
zaal van het Theater aan de Parade.
Eigenlijk was het de bedoeling dat we
in het wijktheater in de Helftheuvel
zouden spelen en zingen, maar die
ruimte was te klein. In het Theater aan
de Parade hebben we anderhalf uur
opgetreden. Onze ouders en alle
andere gasten klapten heel hard en
joelden. We waren keitrots. Onze
ouders ook.’
Heel bijzonder
René Dullaart, manager van BBS De
Kruiskamp, was er beide keren bij.
‘Indrukwekkend. Eerst Amsterdam en
toen het Theater aan de Parade. Hier
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zullen de kinderen altijd aan terug
denken. Dat zijn ervaringen die ertoe
doen in je leven. Het Theater aan de
Parade zat vol met ouders waarvan velen
nog nooit een theater van binnen
hadden gezien. Niet alleen voor de
kinderen was het een bijzondere belevenis. De leerlingen kwamen van de BBS’en
Kruiskamp en Boschveld, aangevuld met
enkele kinderen van de BBS Nieuw Zuid.
115 in totaal. Allemaal kinderen van
groep 6. Nu zitten ze net een paar weken
in groep 7.’
Speciaal T-shirt
‘Net als Muna speel ik viool,’ legt Avin
uit. ‘We hebben een half jaar elke week
geoefend tot we de liedjes kenden.
Bijvoorbeeld Pandabeer, Elena en de
Soepsong. Zes of zeven liedjes. Sommige

speelden we met de muziekinstrumenten, andere zongen we. We zagen er allemaal hetzelfde uit met een speciaal
T-shirt van het Bosch Leerorkest en een
witte of zwarte broek. We kwamen over
de rode loper binnen. We waren net
echte sterren.’
Beetje moeilijker
‘Na de herfstvakantie gaan we door met
het orkest,’ zegt Muna. ‘Dan gaan we
nieuwe liedjes zingen en nieuwe muziek
spelen. Een beetje moeilijker. Ik ga later
wel iets met muziek doen, denk ik. Als
hobby.’ Yusra: ‘Een leerling van het
Kinderpersbureau van onze school vroeg
aan de directeur van het Theater aan de
Parade of we weer terug mochten
komen. Dat vond hij goed. Dus wie weet
staan er dit jaar weer.’
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Inloophuis voor mensen met dementie
De Kruiskamp heeft een bijzonder
initiatief erbij. Aan de Admiraliteitslaan
420 is sinds 14 augustus een Inloophuis
ingericht, een project van BrabantWonen, Divers en BrabantZorg.
Een inloophuis is een plek waar mensen
met beginnende dementie hun familie en
vrienden elkaar kunnen ontmoeten.
Het is een leuke ontmoetingsplek die
twee keer per week open is. Je wisselt
informatie en ervaringen uit, je maakt
een praatje en je doet, als je daar zin in
hebt, mee aan activiteiten.

Meer weten?
Bel Annelies van Sluisveld
(06 - 526 053 86) of kom eens een
keertje binnenlopen aan de
Admiraliteitslaan 420. Op dinsdagmiddag van 12.00 tot 15.00 uur of op
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.
Gewoon doen!

Fenna Hendriks en coördinator Annelies van
Sluisveld - beiden van Divers - worden in het
Inloophuis geïnterviewd door een verslaggever van het Brabants Dagblad.

Zingen bij
de watertafel

Als alles meezit, is gebouw
eind dit jaar klaar

Sinds kort is de Kruiskamp een mooie watertafel rijker. De aanwinst is een cadeau van BrabantWonen aan de wijk ter ere van
hun honderdjarig bestaan. Riekje Bosch gaf het officiële
startschot. Buurtkinderen zongen de jarige toe.

Bouwvergunning
voor jongerencentrum is binnen
Het verbouwen van het jongerencentrum aan de
Kooikersweg kan eindelijk beginnen. De gemeentelijke
bezwaarcommissie heeft het college van B&W geadviseerd
om het door Malina Vastgoed - de eigenaar van sauna
Devarana - ingediende bezwaar niet-ontvankelijk te
verklaren. De bouwaanvraag voldeed volgens de
commissie aan de eisen en was niet in strijd met het
bestemmingsplan. Op 14 augustus heeft het college dit
advies overgenomen.

Informatie

Losliggende stoeptegels, een kapotte
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het
Centrale Meldpunt (073) 615 55 55 voor
zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u
mee aan een schone stad!
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Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier
is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u
vragen, neem dan contact op met wijkmanager
Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of
mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente
’s-Hertogenbosch.

www.s-hertogenbosch.nl

Oplage: 6.150

De bouwvergunning is nu verleend. De aannemer begint
half september. Hij heeft ongeveer drie maanden nodig.
Als alles meezit is het jongerencentrum eind december
klaar. Dan, eindelijk na vier jaar, krijgen de jongeren een
ruimte waar zij terecht kunnen voor activiteiten, informatie, advies en begeleiding.
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Bamboe Hart

Buurtkapper MO
Goedkoper kan niet !

Nieuw in Den Bosch !!
Boksheuvelstraat 2f
(zijstraat Oude Vlijmenseweg)

met lessen als:
PILATES
YOGA
KINDERYOGA
voor meer informatie:
info@bamboehart.nl

Of je moet het zelf doen !!
Maak een afspraak: 06 24 11 55 87

www.bamboehart.nl

Pieter Florisstraat 22, ‘s-Hertogenbosch (Kruiskamp)
kinderen tot 12 jaar € 6,00, knippen v.a. 12 jaar € 7,00

Acupunctuur, Kruiden, TuiNa-massage
Cupping, Moxa en Q-Light therapie
Behandeling alléén op afspraak
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
van maandag t/m donderdag
tussen 08.30 en 09.30 uur en 19.00 en 20.00 uur
Admiraliteitslaan 402 - 5224 EM s-Hertogenbosch
Praktijk voor Traditionele
Chinese Geneeskunde

www.tianshu.nl

073 623 1920

Wipe out in Beatrixpark......
Op dinsdag 17 juli werd er een wipe out gehouden vanuit het jongerenwerk/kinderwerk van Divers in het Beatrixpark.
Voor alle kinderen en jongeren in wijk was er een onderdeel van de wipe out waar ze zich konden vermaken.
Er waren veel bezoekers van jong tot oud en mede hierdoor was het
een geslaagde dag met vooral goed weer en blije gezichten!
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Disco’s voor de jeugd in De Helftheuvel......
Bij het verschijnen van deze wijkkrant is de eerste disco van het nieuwe seizoen al weer geweest.
De eerstvolgende disco’s zijn op de vrijdagen 28 september, 26 oktober en 30 november. Van 18:30 uur tot 20:00 uur zijn alle jongens en
meisjes van 6 tot en met 9 jaar welkom en van 20:30 tot 22:00 uur de jeugd van 10 tot en met 12 jaar.
De vorige disco’s waren altijd erg leuk en het personeel van De Helftheuvel blijft haar best doen om ook de volgende disco’s zo gezellig
mogelijk te maken.
Kijk voor meer info o.a. op Hyves en op de flyers die op de mededelingenborden hangen.

Zomerkamp! De ultieme afsluiting van het scoutingseizoen......
Traditioneel wordt bij Scouting Columbus het seizoen afgesloten met een zomerkamp. Een (korte) week in de zomervakantie met je eigen
speltak samen weg als de ultieme afsluiting van het scoutingseizoen. Onderstaand een kort verslag per speltak.
De Welpen (6 – 10 jaar)
Vorig jaar zijn wij begonnen met de welpen groep dus dit was ook
ons eerste zomerkamp. We zijn met alle speltakken gezamenlijk op
kamp geweest. Dus ook de oudere speltakken waren er bij. Asterix
en Obelix hadden gehoord dat wij de beste welpen van Nederland
waren. Dus we zijn naar het dorp van Asterix en Obelix geweest.
Daar hebben we een spannend avontuur beleefd. De welpen hebben met gevaarlijke opdrachten de dief kunnen pakken, maar buiten
dit probleem hebben we heel veel plezier gemaakt. We sliepen in
tenten, we hebben een kampvuur gemaakt en hebben gezwommen. En we zijn naar een grote speeltuin geweest waar Criminix, de
dief, misschien verscholen zat. Midden in de nacht hebben we de
welpen wakker gemaakt en hebben we een leuk nachtspel gespeeld.
Alle kinderen verstopten zich in het bos en maken dierengeluiden,
iemand anders moet dan die welpen zoeken. Al was het eerst even
eng, alle welpen durfden het uiteindelijk wel. Ons eerste zomerkamp hebben we afgesloten met een super bonte avond. Alle
welpen hebben bewezen dat ze stoer, slim en snel zijn. Ze kunnen
samenwerken en willen altijd wel een handje helpen dus zeker de
‘Allerbeste welpen’ van de hele wereld! We hebben een top zomerkamp gehad. Op naar het komende seizoen met Zomerkamp.
De Scouts (11 - 14 jaar)
Zoals ieder jaar zijn de scouts van Columbus op zomerkamp geweest. Dit jaar was extra speciaal omdat de welpen en explorers ook van
de partij waren. Zoals echte scouts betaamt natuurlijk op de fiets. En het was een pittig stukje fietsen, met een tochtje via de pont om
daar even bij te komen. Bij aankomst lag in het wonderschone bos van de Utrechtse heuvelrug het kampterrein in de buurt van Austerlitz op ze te wachten. Na het bouwen van een gezamenlijke keuken en het inrichten van de tenten was het dan eindelijk tijd om met de
welpen en explorers het openingsprogramma te draaien. Met het kampthema ‘Asterix en Obelix’ moet je toch bewijzen dat je een echte
Galliër bent. En zowaar heeft iedereen een echte Galliërsnor heeft
verdiend. Het kamp was gevuld met inspannende, avontuurlijke en
vooral leuke programma’s zoals een echte menhir-HIKE. Waarbij
de scouts hun weg moesten vinden met behulp van kaart, kompas
en mini-menhirtjes. Er was natuurlijk ook ruimte voor ontspanning
in het subtropisch zwembad en aapjes kijken in de dierentuin. Als
gezamenlijke afsluiter was er een echte bonte avond waar niemand
minder dan Asterix en Obelix het programma verzorgden. Een geweldige afsluiter van een mooi seizoen.
De Explorers (15 – 18 jaar)
Een mooie en voor sommigen vermoeiende fietstocht naar het
kampterrein, oneindig vaak een lege parkeerplaats zoeken in Zeist,
boodschappen doen en de helft vergeten, themafiguur spelen voor
de andere speltakken, het militair luchtvaartmuseum bezoeken,
een auto 10x af laten slaan en nog steeds de auto de schuld geven,
zwemmen en als klimrek gebruikt worden, BBQ-en tussen de regendruppels door, een gat in de grond graven en vullen met water voor
gekoeld …., een nieuwe dimensie geven aan een kaartspel pesten
door tijdens het overleggen over de spelregels al te pesten, voetbalwedstrijd kijken in een lokale kroeg, af en aan sjouwen met opladers
naar de receptie om de telefoon op te laden, overnachten in de hangmat. Een HIKE bijna helemaal goed lopen, de aardappeltjes in schil
gebakken van Sem, een potje raap-oppen met Mick, kortom; een vermoeiend maar supergaaf zomerkamp!
Tot slot:
Heb je na het lezen van bovenstaande verhalen ook zoiets: “Dat wil ik ook!”, aarzel dan niet en kom een aantal keren vrijblijvend met de
speltak van jouw leeftijdsgroep meedraaien. Mocht je willen weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan vrijblijvend contact op met het
secretariaat (Ruud Claassen) via email: secretariaat@scouting-columbus.nl of bel met 06 53 41 59 73
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Filmfestival BBS De Kruiskamp groot succes......
Van 2 t/m 5 augustus werden de films van ons filmfestival getoond tijdens theaterfestival De Boulevard op de Parade. De films werden al
in de maanden maart t/m april gemaakt door de kinderen van de 5 groepen 8 van de basisscholen. In mei was de première tijdens het
wijktheater in SCC. De Helftheuvel. De grote zaal was tot de laatste stoel bezet.
Door de grote belangstelling waren er alleen kaarten voor familieleden. Maar er
zijn veel bezoekers geweest tijdens De Boulevard die ook hebben kunnen genieten
van de geweldige films. Een van de filmmakers, Marc Jansen, is alle dagen aanwezig geweest om gasten te begeleiden bij de films. Op zondag zijn er zelfs kinderen
van de vakantieschool geweest die mee hebben geholpen.
Meer dan 1500 volwassenen en kinderen hebben de voorstellingen bezocht. En
natuurlijk voorzien van een zakje popcorn konden ze genieten van deze films die
werden vertoond in de Caravan van Typisch Den Bosch.
De films kwamen tot stand in samenwerking met de professionele filmer Frans van
Lokven. Alle kinderen van de groepen moesten een filmidee maken. Daar moesten
ze een pitch van maken. Een pitch is een korte krachtige weergave van het idee.
De kinderen moesten uit alle pitches de beste kiezen. Van deze werd een script
geschreven en verfilmd. Van 3 uur filmen bleef uiteindelijk een film van 5 minuten
over. Voor de kinderen was het heel indrukwekkend om mee te maken wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film. Het is niet
zomaar een toneelstukje spelen en opnemen. Opnames moesten soms vaker opnieuw opgenomen worden om tot een goed resultaat te
komen. Heeft u de films gemist en zou u ze toch willen bekijken, ga dan naar https://vimeo.com/album/1926273 en geniet!
Ook dit jaar zullen we weer films gaan maken. We hopen dat er dan enkele scholen meer meedoen, zodat ons filmfestival kan uitgroeien
tot een stedelijk kinderfilmfestival.

De Vakantieschool in de Kruiskamp......
Afgelopen zomervakantie zijn in onze gemeente drie vakantiescholen voor de eerste keer van start gegaan. Twee van die vakantiescholen zijn scholen uit onze wijk: Basisschool De Kruisboelijn en de Paus Joannesschool. Deelnemende leerlingen uit groep 6 en 7 hebben
op deze manier een leerzame en leuke vakantie gehad!
Vakantieschool
Vakantieschool is een nieuw project van de gemeente ’s-Hertogenbosch waar basisschool De Kruisboelijn, de Paus Joannesschool, en
basisschool het Rondeel samen met kinderopvangorganisaties Kanteel en Het Sprookjesbos aan hebben deelgenomen. School, kinderopvang en ouders hebben samen hun krachten gebundeld om gemotiveerde leerlingen uit de groepen 6 en 7 van de basisschool een
leerzaam en leuk lesprogramma te bieden. De ochtenden stonden in het teken van lessen in de klas met een door de leerkrachten en
pedagogisch medewerkers van de BSO samengesteld lesprogramma. Tijdens het middagprogramma werd het geleerde in de praktijk
gebracht, niet alleen in de klas, maar ook in de eigen wijk. Zo zijn de kinderen achter de schermen geweest bij C-1000 op de Helftheuvel,
hebben ze een boerderij bezocht, aan een dansworkshop deelgenomen, een kookclinic gevolgd, een speurtocht door de wijk gedaan en
gesport met gehandicapten. Ouders zijn bij verschillende activiteiten betrokken en aanwezig geweest.
Thema voeding en bewegen
Het thema van de vakantieschool 2012 was Voeding & Bewegen. Kinderen en ouders hebben geleerd dat gezonde voeding en beweging
bijdragen aan een gezond leven.

De Kruisboelijn en Paus Joannesschool hebben met
elkaar genoten van een gezamenlijke sportdag op de
atletiekbaan bij de Schutskamp.

Trots
In de eerste plaats zijn wij ontzettend trots op de kinderen die vol enthousiasme hebben deelgenomen aan de eerste vakantiescholen in
Den Bosch! Het grote succes van de eerste vakantiescholen in onze wijk is natuurlijk ook te danken aan het enthousiasme, de inzet en
betrokkenheid van de leerkrachten meneer Dennis Doesburg en juffrouw Ilse van de Bogaert van de Paus Joannesschool, juffrouw Sabine
van Vugt en juf Ellen Vos van De Kruisboelijn en de pedagogisch medewerkers van Kanteel juffrouw Ineke Verdonk en juffrouw Esther van
de Zijde. Bedankt! René Dullaart (Paus Joannesschool) en Marleen Kant (De Kruisboelijn)
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Weer naar school!
We hopen dat jullie een fijne vakantie
hebben gehad. Maar nu moeten we weer hard
werken. Verder hebben we weer leuke onderwerpen om over te schrijven.
We zullen jullie voorstellen aan de nieuwe redactie:
Hajar, Hümeyra, Imani, Youssra, Amine,
Avin, Bibi en Assala

Afscheid van Groep 8
helaas helaas groep 8 is al weg naar de
middelbare school. Als afscheid van groep 8
hebben ze een toneelstukje gegeven en het was heel
leuk . Ze hebben nog aan het eind een disco voor hunzelf gegeven. Het toneel stukje deed wel lang maar het
was wel leuk. Ze hebben gezongen en goed geacteerd. Het was de moeite waard !!
Imani en youssra

Veel leesplezier met de
nieuwe kinderpagina !!!

Ramadanfeest
20 juli 2012 begon de
Ramadan voor alle moslims en
het eindigde op 18 augustus.
De vakantieschool!
De ramadan is een fijne tijd ,je vast
Verveelde jij je ook zo in de zomerdan 1 maand lang.
vakantie?
Het
moraal
van
de ramadan is : dat je weet
Dan kon je naar de Vakantieschool!
hoe arme mensen zich voelen en hoe zij leven.
Maar dat is niet echt zo stom als je denkt hoor!
Arme mensen hebben vaak niet voldoende voedWant…. Je maakt elke dag leuke uitstapjes, zoals naar
sel en water.
de kinderboerderij gaan, de atletiekbaan, je mocht naar de
Tijdens
het
vasten
eet en drink je niet van
C1000 en de kookworkshop daar kon je leren koken en naar de
zonsopgang tot zonsondergang.
gehandicapte gaan in Haarlem, die waren geestelijk gehandicapt en
Als je vast proef je hoe die mensen het moeten
lichamelijk en je kon rappen en een speurtocht en nog veel meer!!
overleven.
De lessen werden gegeven door juf Ilse van den Bogaert
Wij sturen geld naar arme mensen om een beetje steun.
en meester Dennis Doesburg.
Daar gaat het de ramadantijd het meeste om!
Ze deden ook rekenen hoor maar op een speciale manier,
De
dag daarna (19 augustus) was het ramadanfeest
en die manier was ….koken.
(suikerfeest) begonnen.
Want bij koken moet je ook wegen en met kilogrammen werken!
Het ramadanfeest is een gezellige tijd
De Vakantieschool was op de Paus Joannes
je bent dan samen met je familie.
Lijkt jouw de vakantieschool leuk?
Je
krijgt cadeautjes, en je mag snoepen
Ga dan ook de volgende zomer!!
tot je niet meer kunt!
Alvin Abdulrahman Saleh en
Daarna
moeten
wij
wel goed onze tanden poetsen hoor!
Amine EL Kandoussi.
Natuurlijk vieren wij ook op school
het ramadanfeest.
We deden eerst ons gebed daarna vertelde de
meester een verhaal.
We mochten spelletjes spelen, slingers maken
en daarna zongen we samen
op het schoolplein een lied.
Het was een leuke dag !
Groeten:
Hümeyra en Hajar.

Gaat weer van start !!
op vrijdag 5 oktober in SCC De Helftheuvel
vanaf 19:00 tot ongeveer 20:30 uur. Gratis toegang!!
Noteer ook vast in de agenda: 16 november, 1 februari, 12 april en 14 juni
De voorstelling van 12 april is weer gereserveerd voor het filmfestival.
Tijdens de andere voorstellingen worden optredens verzorgd door kinderen van de scholen,
maar ook door individuele talenten of groepen. Uit Deuteren hebben we afgelopen jaar een
smartlappenkoor en een line-dance groep ontvangen.
Het wijktheater staat open voor iedere amateur of (semi-) professional die op wil treden.
Heeft u belangstelling om een keer op te treden of wilt u meer informatie?
Mail dan naar rene@bredebosschescholen.nl of bel naar 073 621 3472
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Activiteiten Divers Kinderwerk......
Beste ouders en kinderen,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ik wil jullie alvast op de hoogte stellen van alle Divers Kinderwerk activiteiten die ingepland
staan voor het komend schooljaar:
Dinsdagen:
• Kidsclub (groep 3+4) en meidenclub (groep 5, 6,7,8) dinsdagen van 15:30-16:30 Locatie: Basisschool de Ontdekking in samenwerking
met S-port. Flyers worden uitgedeeld op school. Inschrijven bij kinderwerk of sportdocent op school.
• Dinsdagclub deel 1: 4 september t/m 4 december 2012
• Dinsdagclub deel 2: 8 januari t/m 2 april 2013
Woensdagen:
• Ambulant kinderwerk = aanwezigheid van de kinderwerker op straat in de wijk tussen 13:15 en 17:15 uur
• Incidenteel grote activiteiten in het kader van Ambulant Kinderwerk
• Vaste groep “ straatportiers” komt wekelijks van 13:00-15:00 bij elkaar in de Nederlandse buurt o.l.v. Michel Lensen. Zij organiseren
binnenkort een straatspeelmiddag.
Grote activiteiten (flyers worden op school uitgedeeld):
• Woensdag 17 okt. 2012
10:00-12:00 Herfstdag
				
De Ontdekking groepen 1t/m 4
• Woensdag 17 okt. 2012
13:00-15:00 Herfstdag
				
De Ontdekking groepen 5 t/m 8
• Donderdag 18 nov. 2012
10:00-17:30 Kids on Track
				
Met de trein in diverse plaatsen opdrachten uitvoeren.
				
9 deelnemers uit de bovenbouw
• Woensdag 14 nov. 2012
13:45 – 16.00 meidenmiddag
				
De Ontdekking groepen 5 t/m 8
• Woensdag 27 mrt. 2013
14.00 – 16.00 jongensmiddag
				
De Ontdekking groepen 5 t/m 8
Donderdagen:
• Pluspakket: “ In Staat Tot”. Thema’s: respect, talentontwikkeling en veel leuke, leerzame activiteiten. 8 deelnemers van 9-12 jaar uit
de wijk.
Bel of mail gerust bij vragen, signalen, tips, ideeën of als het je leuk lijkt om een keer als vrijwilliger mee te helpen.
Inge Loermans en Ali Haghnejad Kinderwerk Divers

Tel: 06 50 45 93 43		

Mail: i.loermans@divers.nl

Tafeltennisjeugd De Kruiskamp ‘81 handhaaft zich op hoogste niveau Z-W Nederland.....
De tafeltennisjeugd van TTV De Kruiskamp’81 speelt aankomend seizoen opnieuw in de 1e klasse en daarmee op het hoogste juniorenniveau van Regio Zuid-West Nederland.
Ondanks de vele spelerswisselingen die op dit niveau voorkomen heeft TTV opnieuw een team van zelf opgeleide spelers weten te
realiseren wat aangeeft dat de jeugdopleiding steeds weer nieuwe topjeugd oplevert. Het team bestaat dit jaar uit Rohan Assmann,
Raymond Phua, Yoeri Tieleman en trainer/coach Frank Assmann.
TTV De Kruiskamp ’81 gaat de najaarscompetitie ook in met een nieuw
jeugdteam dat helemaal is samengesteld uit kinderen die via diverse acties
met een strippenkaart bij de vereniging terecht zijn gekomen.
De vereniging is er trots op dat ze kinderen via wijkactiviteiten met tafeltennis kunnen laten kennismaken en dat dit dan uiteindelijk leidt tot het
gaan spelen in de NTTB tafeltenniscompetitie.
In oktober starten er overigens weer nieuwe tafeltennis kennismakingslessen en deze kinderen krijgen allemaal een strippenkaart uitgereikt
waarmee ze enkele keren gratis mogen meetrainen. Wie weet komt hier
ook weer een nieuw competitieteam uit voort.
TTV speelt in totaal met 4 jeugdteams in de NTTB competitie.
De vereniging biedt de wijkbewoners vele mogelijkheden voor het spelen van tafeltennis. Er is ruimte voor jeugd en senioren recreanten, en voor jeugd en senioren competitiespelers. Voor alle leeftijdsgroepen is er ruimte om te spelen. Kinderen mogen altijd op dinsdagavond tussen 18:30 en 19:30 uur langskomen en meedoen om te ontdekken hoe leuk het is om bij een vereniging te tafeltennissen.
Speelzaal: Anthony Fokkerstraat 1/b
website: dekruiskamp81.nl		
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Taiji en Qigong voor 50 plus......
Op vrijdagochtend geeft Ruud Raaijmakers in het Bewegingscentrum 50 plus in ’s-Hertogenbosch lessen Qigong en Taiji. Beiden zijn Chinese oefenmethoden die gericht zijn op het verbeteren en versterken van de gezondheid.
De Qigong-oefeningen combineren beweging, ademhaling en aandacht en zijn eenvoudig te leren. De Qigong-beoefening corrigeert de
lichaamshouding, verbetert de circulatie van energie, bloed en lichaamsvochten, zuivert het lichaam en vergroot de alertheid.
Taiji rijgt bewegingen aaneen tot een vloeiende bewegingsvorm. Taiji heeft een meditatief karakter. De bewegingen worden langzaam,
ontspannen en geconcentreerd uitgevoerd.
De beoefening van Qigong en Taiji vraagt weinig inspanning en is niet blessuregevoelig. Ze zijn dan ook uitermate geschikt voor ouderen
die hun conditie op peil willen houden.
De lessen worden gegeven door Ruud Raaijmakers. Hij beoefent inmiddels meer dan dertig jaar Taiji en Qigong en is een zeer ervaren
docent.
Kijk voor informatie op www.50plusbeweegt.nl		
Vraag naar meer info op de contactpagina

Sportaanbod in de stad voor senioren......
In de week van maandag 20 augustus zijn weer veel sportactiviteiten gestart voor de 50 plusser. In de gratis ‘Sportgids voor Senioren’
staat het aanbod per wijk verzameld. Deze gids is verspreid onder huisartsen, fysiotherapiepraktijken, buurt en wijkcentra en andere
organisaties die zich richten op de 50plusser. In het Stadskantoor kunt u een gids meenemen uit de folderrekken. Op www.s-port.nl staat
meer informatie over 50 plussport en de aanbieders, over Meer Bewegen voor Ouderen en ander sportaanbod onder ‘senioren’.
Meer info over MBvO aanbod?

Bellen met Vivent, 0900 – 5152535 of e-mailen naar cursusbureau@vivent.nl

Algemene info of Sportgids aanvragen
Hebt u vragen of wilt u graag een Sportgids ontvangen, stuur dan een mailtje aan: sport@s-hertogenbosch.nl. Beschikt u niet over internet, dan kunt u tijdens kantoortijden bellen met de afdeling Sport en Recreatie, (073) 615 97 77.
Tegemoetkoming in de kosten
In veel gevallen kunt u een deel van uw contributie kosten terug ontvangen via uw ziektekostenverzekering. Wanneer uw inkomen niet
hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, komt u eventueel in aanmerking voor bijzondere bijstand.
Voor iedereen die nog niet aan een sport- of beweegactiviteit meedoet, is dit een mooi moment om te starten!

Clubmatch kynologenclub ‘s-Hertogenbosch e.o.
Kynologenclub ’s-Hertogenbosch e.o. is een vereniging van hondenliefhebbers en is actief op het gebied van gehoorzaamheidscursussen
en diverse andere opleidingen en activiteiten. Zo organiseert zij op 14 oktober 2012 een clubmatch. Dat is een hondenshow waar de honden officieel worden gekeurd en gekwalificeerd op ras eigenschappen. Internationaal erkende keurmeesters zijn hiervoor uitgenodigd.
Hoewel de club, die is opgericht in 1924, ’s-Hertogenbosch als vestigingsplaats heeft, is voor de clubmatch uitgeweken naar Ammerzoden, naar de oefenhal van Ruitersportvereniging De Gelderse Boys.
Om mee te kunnen doen moet de hond in het bezit zijn van een officiële stamboom. Inschrijven kan tot 24 september 2012. Toegang en
parkeren is gratis.
Info en inschrijven:
www.kc-shertogenbosch.nl
Telefoon 073 641 9436 of 073 599 1566

Nieuw in ‘s-Hertogenbosch! De paralympische sport GOALBALL
Na de zomer organiseert Gehandicaptensport Nederland in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch een gratis kennismakingscursus Goalball. Vanaf donderdag 6 september is de eerste goalballtraining gestart onder leiding van een gekwalificeerde goalballtrainer.
De trainingen worden iedere donderdag van 19 tot 20 uur gehouden in de gymzaal aan de Jan Olieslagersstraat 47.
De proefperiode loopt tot einde december. Goalball is net zo leuk als voetballen of hockey! Maar wat wel anders is: je hebt hierbij je
ogen niet nodig. Heb je een visuele beperking en ben je op zoek naar een uitdagende sport, dan is goalball wellicht iets voor jou!
Kennismakingscursus
Gehandicaptensport Nederland en de gemeente ’s-Hertogenbosch proberen met ’S-PORT aandacht te krijgen voor de kennismakingscursus Goalball. Gratis en vrijblijvend. Vanaf donderdag 6 september start de eerste goalballtraining onder leiding van een gekwalificeerde
goalballtrainer. Proef tot eind december, iedere donderdag van 19 tot 21 uur in de gymzaal aan de Jan Olieslagersstraat 47.
Goalball
Wat is goalball? Goalball is een Paralympische sport voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. Twee teams van drie spelers zitten tegenover elkaar in een veld. Elke speler heeft een afgeplakte bril op, zodat hij niets ziet. De bal wordt met kracht over de grond van het ene team naar
het andere gegooid. Zodra je de worp van de tegenstander hoort, stort je je ter aarde om die
aansuizende bal uit het 9 meter brede doel te houden. Snel oprapen en teruggooien, in de hoop
dat de tegenstander z’n verdediging na de worp nog niet op orde heeft. Of pak de bal en sluip in
twee seconden naar de andere kant van het veld en lanceer een verrassingsschot uit een
onverwachte hoek. Goed luisteren, kracht, snelheid, concentratie en tactiek daar gaat het om.
Aanmelden of meer weten? Neem dan contact op met Adriaan Vugts (Goalballvereniging Waalwijk) 06 53 56 99 91
of per mail: adriaan@goalballmiddenbrabant.nl				
Kijk ook eens op www.goalball.nl en www.s-port.nl
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Spotlight op Sportpunt West
Sportpunt West is in ontwikkeling!
Op naar een complex waar het de hele dag door bruist van de activiteiten.
Bij het Sportpunt West kun je sportief bezig zijn!

Ontdek ‘S-PORT, doe mee en draag bij!
Een nieuw sportseizoen. De medewerkers van ’S-PORT zijn fit en willen weer veel jongeren en kids ontmoeten in de wijk!
Kom naar Sportpunt West of Doe ’s Mee op een van de speelpleinen. Een seizoen met meer sport en vernieuwend aanbod.
We willen dit schooljaar ook nieuwe sporten onder de aandacht brengen van West, maar daarover meer op www.s-port.nl én bij het
team van ’S-PORT in de wijk
Het weekprogramma ziet er als volgt uit:
maandag

15:30-16:30

Plein Actief!

Kinderen van groep 3 t/m 8
Speelplein BS
Groep 1 en 2 kunnen meedoen op 24 september, 29 oktober, 26 november ATO ‘t Mozaïek
en 25 maart

dinsdag

15:30-16:30

Kids club

Kinderen van Groep 3 en 4

15:30-16:30

Meidenclub

Kinderen van Groep 5 t/m 7

12:45-13:45

Plein Actief!

Kinderen van Groep 3 t/m 8
Speelplein BS
Groep 1 en 2 kunnen meedoen op 26 september, 31 oktober, 28 november De Ontdekking
en 27 maart

13:00-14:00
14:00-15:00

Gymplus

14:30-15:30

Voetbalschool
Sportpunt West

Kinderen van 8-14 jaar

CHC/Orka

15:30-17:00

Sportinstuif

Kinderen van 8-14 jaar

Sporthal Schutskamp

15:15-16:30

Plein Actief!

Kinderen van Groep 3 t/m 8
Speelplein KC
Groep 1 en 2 kunnen meedoen op 27 september, 25 oktober, 29 november De Ontdekking
en 28 maart

15:15-16:30

Plein Actief!

Kinderen van vanaf 6 jaar

Speelplein MS
Mgr. Bekkers

15:15-16:30

Tennis

Kinderen van 8-14 jaar

Tennisvereniging
Schutskamp

13:00-14:30

Plein Actief!

Kinderen van Vanaf 6 jaar

Speelplein BS
Boschveld

15:30-16:30

Basketball

Kinderen van 8-14 jaar

Sporthal Schutskamp

15:30-16:30

Meidenvoetbal

Kinderen van 8-14 jaar

Sporthal Schutskamp

woensdag

donderdag

vrijdag

Gymzaal Rijzertlaan en
KC De Ontdekking

‘S-PORT start in de eerste week van september. Gratis deelname dus Doe ’s Mee!
Meer informatie bij: Edwin Smolders, combinatiefunctionaris West, e.smolders@s-hertogenbosch.nl
Wendy Assmann van ’S-PORT Kids, w.assmann@s-hertogenbosch.nl

Meidenvoetbal!

20120907 WKS 201204.indd 15

Iets voor jou??

7-9-2012 10:10:54

Spotlight op Sportpunt West (vervolg)
Team S-PORT in West met zijn allen op
de foto! (v.l.n.r.)
Edwin Smolders (‘S-PORT Sportpunt West),
Angela Groenwold (BS Mgr. Bekkers en BS

’t Boschveld),

Glenn Schapendonk (´S-PORT jongeren in

West),

Manon Theeuwen (BS Imam Albogari, BS
Boschveld en BS Mgr. Bekkers),
Tycho Demmink (BS De Kruisboelijn en BS
De Ontdekking),

Larry van Ommen (BS Paus Joannes en BS
ATO ’t Mozaiek),

Wendy Assmann (´S-PORT kids in de Kruis-

kamp) en

Sonny Cayaux (´S-PORT jongeren in West)

Linda Wolfs, Allround Kapster

Lisa’s Hairfashion
Churchilllaan 93
5224 BT ‘s-Hertogenbosch
073 623 1007

Openingstijden:
maandag

gesloten

dinsdag

09:00 - 18:00 uur

woensdag 09:00 - 18:00 uur
donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag

09:00 - 21:00 uur (v.a. 18:00 uur alleen op afspraak)

zaterdag

09:00 - 17:00 uur

Colofon

De Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp is een uitgave van de bewonersredactie (behorend tot de wijkraad West) en verschijnt 5 keer per jaar huis aan huis in de wijken
Kruis- en Schutskamp. De Nieuwsbrief Wijkgericht Werken vindt u als middenkatern in de Wijkkrant. 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 117, 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 (in .jpg of .eps-formaat) aangeleverd te worden!!
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