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Van de redactie

De donkere maanden zijn weer aangebroken. Regen, storm, kou. De herfst is weer in het land en over een paar weken is het al weer
winter. Met zijn allen weer voor de kachel, samen genieten van Kerstmis, de oliebollen met Oudjaar, de champagne als het twaalf uur
is geworden, elkaar alle goeds voor het Nieuwe jaar wensen, de wellicht vele Nieuwjaarsrecepties. Voor veel mensen zijn dit soort dagen momenten om terug te kijken. Maar ook weer momenten om naar vooruit te kijken. Het is net als de voorliggende wijkkrant.
We kijken in deze wijkkrant onder meer terug op het geslaagde bezoek van het College van B&W op 27 oktober j.l., waarin de bewoners aan de collegeleden hebben laten zien waar we met zijn allen vooruitgang hebben geboekt. Maar waar
ze ook gewezen hebben op zaken waar nog kansen en uitdagingen voor binnen onze wijken liggen. We hebben onze vaste rubriekschrijvers, de kinderpagina, oproepen van diverse aard, etc., etc., etc. Kortom ook nu weer een gevarieerde inhoud.
Wij wensen u weer veel leesplezier..............Geerte, Brahim, Martin, Wim en Hans
De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 16/17 februari 2013. Kopij kunt u tot uiterlijk vrijdag 18 januari 2013 aanleveren.
(zie ook colofon achterzijde). Gelieve uw kopij altijd te voorzien van naam, (email-) adres en telefoonnummer.

Op 27 oktober samen op de fiets door Kruis- en Schutskamp

Kijk voor de nieuwsbrief Wijkgericht Werken op de binnenpagina’s

Jongerencentrum gaat begin volgend jaar open – Bewoners trots op nieuwe
Hudsonpark – Burgemeester en wethouders op bezoek – ‘Ik hou te veel van het
leven om bij de pakken neer te zitten’ – Talentenbank loopt als een trein –Dierenpark ook in winter op zondagmiddag open – Special Soccer is veel meer dan voetbal alleen – Biggen doen het goed in West – Natuur en milieulessen in het Beatrixpark – Klussen in de Mariniersstraat.

Kom naar de wijktafel van donderdag 29 november in De Helftheuvel
De kachel kan weer aan. Lekker knus en gezellig. Net als bij de
wijktafel met voor de bewoners van de Schutskamp en Kruiskamp
belangrijke onderwerpen. De jongerenraad vertelt hoe het ervoor
staat met het jongerencentrum dat in april opengaat. Mirjam Baerveldt legt uit en vertoont een filmpje hoe het Hudsonplein eruit
komt te zien. René Dullaart verhaalt over natuur- en milieulessen
in het Beatrixpark. Zoals anders komt natuurlijk de voortgang
van het toekomstplan voor de twee buurten aan de orde. En we
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blikken terug op het bezoek van burgemeester en
wethouders van 27 oktober.
Kom luisteren en meepraten op donderdag 29 november. De koffie en thee staan klaar.
Wijktafel West
donderdag 27 september
aanvang 20.00 uur
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel

8-11-2012 22:41:52

Column John Coeleveld
De invloed van Burgerparticipatie op de
leefbaarheid
Wat ik graag zou willen is de BURGERPARTICIPATIE ten aanzien van de leefbaarheid
in onze wijk vergroten. U mag dit dan ook
zien als OPROEP om ideeën aan te dragen
om samen met mij na te denken over het
vergroten van het veiligheidsgevoel c.q.
de leefbaarheid door BURGERPARTICIPATIE in de wijk.
Wat is leefbaarheid? Voor de één is het troep op straat en voor de
ander is het een woninginbraak wat het leefbaarheidsgevoel aantast. Kortom het is moeilijk exact aan te geven wat nu dit gevoel
beïnvloedt.
Uit het aantal meldingen dat dit jaar bij de politie is binnengekomen, zie ook onderstaande lijst, wordt de leefbaarheid kennelijk
sterk beïnvloed:
• Auto en woninginbraken;
• Vernielingen in de wijk;
• Groepen jeugd, eerst aan de Kooikersweg en de laatste tijd in
het Beatrixpark;
• Problemen met de buren;
• Achtergebleven afval;
• Fout parkeren;
• Dumpen van afval;
• Veel bouwplaatsen met de nodige problematiek.
De veiligheidsmonitor, opgesteld naar aanleiding van een schriftelijk onderzoek door de gemeente onder wijkbewoners, laat zien
dat de veiligheidsbeleving in de wijk nog steeds onder het stedelijk gemiddelde ligt.
Concrete cijfers aangiftes/meldingen wijzen uit dat alle bovengenoemde feiten een lichte tot sterke daling laten zien.
Toch blijft het gevoel bij een groot deel van de wijk bestaan dat er
dus kennelijk niets gebeurt. Ik vraag me dan ook af waar dat aan

ligt. Samen met onze partners, gemeente, opbouwwerk en straatcoaches proberen we de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en
doen we er alles aan om dit voor elkaar te “boksen’.
Enkele voorbeelden:
• Het afgelopen jaar zijn er meerdere beheergroepen in de wijk
actief geworden welke dagelijks de situaties bij speelplekken
in de gaten houden en waar nodig bijzonderheden melden
bij de gemeente zodat deze kordaat deze meldingen op kan
pakken.
• Het afgelopen jaar is het Burger Informatie Net, kortweg BIN,
in onze wijk van start gegaan. Momenteel hebben we zo’n 500
personen welke lid zijn van dit BIN. Na een aarzelende start
ontvangen we momenteel steeds meer meldingen via BIN,
variërend van overlast tot tips welke ons handvatten bieden
bij de opsporing van strafbare feiten welke in de wijk plaats
vinden.
• Straatcoaches zijn actief in de wijk;
• Nagenoeg alle brandgangen in de “Nederlandse”-buurt en
alsnog een aantal in de rest van de wijk zijn afgesloten.
Voor de winter gaan we nog aan de slag met:
• Publieke acties om woninginbraken tegen te gaan, Het jaarlijks
terugkerende “AVONDBLAUW” waarbij de politie samen met
actieve wijkbewoners controles organiseren om bewoners
alert te maken op de de jaarlijkse stijging van woning- en
auto-inbraken in de wintermaanden.
• Het vergroten van het aantal BIN-leden.
Feit is dat BURGERPARTICIPATIE -hoe klein ook- de leefbaarheid
van de wijk ten goede komt.
Met vriendelijke groet........John Coeleveld, Team Noord/West
Wijkagent Kruiskamp / De Moerputten
Telefoon: 0900-8844
E.mail: John.Coeleveld@Brabant-Noord.politie.nl

Bezorging van de Wijkkrant Kruiskamp-Schutskamp, inclusief de Nieuwsbrief Wijkgericht Werken, vindt in 2013 plaats in de weekends voorafgaand aan de wijktafels van 2013, te weten de donderdagen 21 februari, 25 april, 20 juni, 26 september en 28 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

SMOESJES

We hebben allemaal die teleurstelling wel eens meegemaakt. Je
nodigt iemand uit; ‘Ga je mee uit eten, ik word vijftig jaar?’ De
ander kijkt in zijn agenda en zegt: ‘Ach wat jammer, dan kan ik
niet!’ Liet hij het nu maar daarbij, dan zou je ermee kunnen leven,
maar de ander is in verlegenheid gebracht en gaat zich excuseren. ‘Ze komen die dag aan de garagedeur werken!’ Of: ‘Ik heb
mijn vrouw beloofd naar Utrecht te gaan op onze laatste dag vrij
reizen.’ De jarige gaat dan een afweging maken. ‘Ik word maar één
keer vijftig: zou die garage niet een dag kunnen wachten? En kun
je dat vrij reizen niet een keer laten schieten? Je krijgt bij mij toch
vrij eten!’
Als iemand een uitnodiging afslaat dan wijst hij jou af. Zo voelt
dat. ‘Och, ben je nu al uit het ziekenhuis? Sorry, maar ik had zoveel
aan mijn hoofd, de harde schijf was gecrasht en je wilt niet weten
hoeveel uren me dat gekost heeft!’ De ander weegt zijn slapeloze nachten, zijn eenzaamheid en zijn doodsangst af tegen de
gecrashte computer. Of dat vriendschap is?
FACEBOOK
Af en toe voel ik me - hoewel ik toch best iets van computers
afweet - een digibeet en heb ik het gevoel dat ik de steeds snellere ontwikkelingen op computergebied niet meer kan volgen.
Die ervaring had ik afgelopen week heel sterk. Van allerlei kanten
kreeg ik berichtjes op mijn Facebookpagina van mensen die mij
feliciteerden met mijn verjaardag.

20121109 WKS 201205.indd 2

Nu ben ik een behoorlijk passieve Facebook-er. Slechts zo af en toe plaats ik eens
een berichtje als er iets is waarvan ik het
belangrijk vind dat ook anderen het weten.
Bijvoorbeeld om te promoten dat mensen
deelnemen aan een windmolenproject om
hun eigen elektriciteit op te wekken. Of om
een petitie rond te sturen ter ondersteuning
van een ‘goede zaak’. Prachtig medium is het
dan! Maar om er je vriendschappen mee te onderhouden? En toch
draait daar alles blijkbaar om bij Facebook: dáár vind je je vrienden.
Ik kan me de tijd nog herinneren dat je op je verjaardag de hele dag
aan de telefoon zat om de felicitaties in ontvangst te nemen. Vaak
lastig, want je kwam niet toe aan een goed gesprek met je gasten.
Maar toch, je had veel meer het gevoel contact te hebben dan nu
met die berichtjes via Facebook, hoe goed bedoeld ze ook zijn. Je
krijgt een berichtje dat iemand van je vrienden jarig is, dus typ je
even snel een felicitatie. Straks hoef je alleen nog maar op <enter>
te drukken en wordt er een voorgebakken tekst met een plaatje
van een bos rozen verstuurd.
Zou Facebook straks het nieuwe, elektronische smoesje worden om
een uitnodiging tot contact af te slaan? Laten we hopen van niet,
want via de elektronische weg alleen bouwen we geen samenleving op waarin mensen echt aandacht voor elkaar hebben. Daarvoor moeten we elkaar toch in de ogen kunnen kijken.
Jos Delsman, pastor Emmausparochie
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Burgemeester en wethouders op bezoek in Schuts- en Kruiskamp

Deze titel is niet geheel correct. Burgemeester Ton Rombouts en wethouder Geert Snijders waren op 27 oktober j.l. vanwege andere
verplichtingen verhinderd. De overige wethouders, leden van het managementteam en zeer veel overige geïnteresseerden werden omstreeks 09:45 uur in De Taling verwelkomd met een kop koffie en een Bosch Bolletje.
Het programma voor beide fietstochten was door de Wijkraad
West tezamen met bewoners samengesteld. De bedoeling van
zo’n werkbezoek is immers om de gasten met bewoners in gesprek te laten komen en van hen te horen wat er leeft en speelt
in de wijken.
In deze wijkkrant is het natuurlijk lastig om alle foto’s van het
bezoek op te nemen. We laten natuurlijk wel de bezochte locaties
zien. Het volledige verslag vindt u op de website van de wijkraad
West (www.wijkraad-west.nl) evenals de vele, vele foto’s.
Ook vindt u daar, naast de vele foto’s die op die dag zijn gemaakt,
de toespraak van Hans Kieft, de voorzitter van de wijkraad, die
deze hield na de openingswoorden van loco-burgemeester Hein
van Olden en Riekje Bosch, onze wijkmanager.
Na de openingswoordjes splitste het gezelschap zich in 2 groepen.
Een groep bezocht de Schutskamp, de andere groep bezocht de
Kruiskamp.
De foto’s zijn gemaakt door Appie Busser, Maikel Samuels e.v.a.

Jongerencentrum West
De eerste stop in de Schutskamp is voormalig
partycentrum ‘De Sterrenheuvel’ waar een
jongerencentrum komt. Jeremy Lammers voert
het woord namens het jongerencentrum: ‘De
afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest
vanwege de bezwaren die er waren tegen de
komst van het jongerencentrum. We lieten
ons daardoor niet uit het veld slaan en zijn
doorgegaan met de voorbereidingen. Zo zijn
we op bezoek geweest bij andere jongerencentra, legden we contacten in de buurt en
hebben we nagedacht over activiteiten die we
kunnen gaan aanbieden. Wij zijn heel blij dat
in december met de bouw gestart wordt en we
hopen in maart/april open te gaan. Wat ons
betreft kan het niet snel genoeg gaan!’
Hans Kieft maakt van de gelegenheid gebruik
Jeremy en Karima Khtoura een compliment te
maken voor hun harde werk om het jongerencentrum van de grond te krijgen.

Sportpunt West
Ruud van Nistelrooij (OSS/VOLO) nodigt het
gezelschap uit bij het naastgelegen sportpunt
plaats te nemen op de baan. Terwijl hij uitleg
geeft, sprinten twee hardlopers voorbij. Ruud:
‘Vijf sportverenigingen proberen samen met
de gemeente invulling te geven aan sport in
de wijk. Dit doen we op basis van de visie “De
sportieve kracht van de stad”. We merken
dat de gemeente er echt voor wil gaan en
ons ook helpt. Zo is het Eendekooi laantje als
route voor langzaam verkeer in ere hersteld
en realiseerde de gemeente 80 extra parkeerplaatsen. Aandachtspunten zijn er ook. Zo
wordt hier nog te hard gereden en werken niet
alle lantaarnpalen. De open invulling van het
sportpunt brengt risico’s met zich mee, maar
dat doet een meer afgesloten inrichting ook.
De gemeente heeft toegezegd dat er prikkelbosjes komen en wil ook een camera plaatsen.
Daar zijn wij erg blij mee evenals met de komst
van het jongerencentrum. Wij staan open voor
samenwerking met hen.’
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Winkelstrip Boschmeerplein e.o.
Drie jaar geleden bezocht het college het Boschmeerplein ook. Hans Kieft geeft aan dat er in de tussentijd
veel veranderd is. Onder het genot van een kopje koffie
vertelt Sjak Wubben als woordvoerder van de bewonersgroep wat er allemaal gebeurde.
‘Overlast van horecagelegenheden was in 2009 één van
de grootste problemen. Door goed samen te werken is
dat probleem ingedamd en boekten we veel winst. De
situatie is erg breekbaar, omdat de panden nog steeds
een horecabestemming hebben. Daar moeten we alert
op zijn, evenals op zwerfvuil, slecht werkende verlichting en braakliggende terreinen in de omgeving. Er zijn
er daar twee van in deze omgeving waarover we ons
zorgen maken.’
Wethouder Weyers zegt toe contact op te nemen om te
kijken hoe het terrein van Moeskops verder ontwikkeld
kan worden.

Parkeerperikelen Hoeflaan e.o.
Aan de Hoeflaan wacht een groepje buurtbewoners het
gezelschap op om aandacht te vragen voor twee dingen. Zo is het JBZ voor wijkbewoners per fiets moeilijk
bereikbaar, doordat zij een omweg moeten maken om
bij het ziekenhuis te kunnen komen. Daarnaast is de
parkeeroverlast sinds de uitbreiding van het JBZ enorm
toegenomen. Op een luchtfoto die de bewoners tonen,
is dat goed te zien. Buurtbewoners Lisette Wijffels en
Ank Hustinx steken van wal: ‘Door de week staan er
hier tussen 7:00 – 17:00 uur ongeveer 150 tot 200 auto’s extra. Het instellen van een parkeerverbod aan één
zijde van de Oude Vlijmenseweg tot aan de Lagemorgenlaan helpt wel, maar het probleem is nog lang niet
opgelost. Daarom starten we een bewustwordingsactie
waarbij we kaarten achter de ruitenwissers stoppen.’
Op de vraag van wethouder Weyers of de buurt zelf een
oplossing heeft, wordt onder meer het instellen van een
blauwe zone genoemd.

Hudsonplein wordt Hudsonpark
Vorig jaar besloot het college middelen die oorspronkelijk bedoeld waren voor de herinrichting van de Parade
deels in te zetten voor pleinen buiten het centrum
van de stad. Het Hudsonplein is er hier één van. Tanja
Fellerhoff voert het woord namens de bewoners: ‘We
wonen hier leuk, maar de realisatie van deze plannen
leidt tot een fijnere buurt en daar hebben we allemaal profijt van. We vinden het belangrijk minimaal
hetzelfde aantal parkeerplaatsen terug te krijgen. De
smallere straten en drempels die in het ontwerp staan,
zorgen voor veiligheid en dat is in deze kinderrijke buurt
een pluspunt.’ Een buurtbewoonster grijpt haar kans en
brengt de brandgangafsluiting ter sprake. Riekje Bosch
geeft aan dat dit onderwerp gemeentebreed speelt
en belooft contact op te nemen om hierover door te
praten.
Inzet: het Kompas, het hart (ontworpen door een bewoner) als “hart” voor het Hudsonpark
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Zaaien en oogsten door Zayaz
De laatste stop is in één van de woningen van Zayaz. ‘In
de komende jaren renoveren we in deze buurt in totaal
258 woningen’, zegt Arjen Fallaux van Zayaz. ‘Het gaat
dan om groot onderhoud en het duurzamer maken van
de woningen. Bewoners betrekken we hier actief bij.’
Buurtbewoner Hafid Majaiti beaamt dit. ‘Zayaz had niet
echt een goede naam in de wijk, maar de geluiden worden steeds positiever en dat is een compliment voor de
woningbouwvereniging. Dat bewoners inbreng hebben,
heeft hieraan zeker bijgedragen. We hebben nu echt het
gevoel dat Zayaz naar ons luistert en het woongenot
probeert te verbeteren, zonder dat dit hogere huren tot
gevolg heeft.’

Proper Jetje

Voordat de groep richting SCC De Helftheuvel gaat,
neemt wijkmanager Riekje Bosch het woord. ‘In deze
wijk houden kinderen en hun ouders dankzij Proper
Jetje regelmatig schoonmaakacties. Dit is mede te danken aan Abdellah Ben Jeddi.’ Abdellah: ‘Ik wilde Proper
Jetje nieuw leven inblazen en dat is in deze wijk goed
gelukt. Zo’n 250 kinderen zetten zich maandelijks in de
buurt schoon te maken. Dat is goed voor de leefomgeving, maar ook voor de saamhorigheid.’

Brede Bossche School Kruiskamp
Op het bouwterrein van BBS Kruiskamp ontvangt René
Dullaart, manager BBS, samen met de leerlingen Avine
en Amine en enkele ouders het bezoek. Samen vertellen ze over alle plannen. Daarin is veel aandacht voor
cultuur, bijv. voor het Kinderfilmfestival. En het Bosch
Leerorkest heeft opgetreden in Theater Carré en in het
Theater aan de Parade. Amine is vol lof over het orkest
waarin ze viool speelt. ‘Van prinses Maxima hebben we
geld gekregen zodat we nog een paar jaar door kunnen
gaan’.
Avine vertelt over het kinderpersbureau. Hij wil in de
wijkkrant gaan schrijven over de nieuwe scholen. Senay
Ozkara, een betrokken moeder, vertelt over het wijktheater, nu nog in het SCC maar straks verhuist naar
de BBS. ‘Iedereen mag optreden. De voorstellingen zijn
altijd kleine feestjes.’
René Dullaart informeert zijn bezoek over de weerbaarheidstrainingen van groepen 7. Met het project wil hij
vreedzaamheid uitdragen en kinderen leren hoe ze om
kunnen gaan met groepsdruk. Ten slotte legt hij uit
welke educatieve mogelijkheden hij ziet voor de groenstrook en het aangrenzende park tegenover het nieuwe
schoolgebouw.

Kruiscamper
In opdracht van BrabantWonen zijn kunstenaars van
het Makershuis aan de Churchilllaan aan het werk. Zij
bouwen twee mobiele podia die de komende tijd door
de wijk trekken. ‘Iedere groep die iets in de wijk wil
organiseren kan de Kruiskamper gebruiken’, legt kunstenaar Matthijs Bosman uit. ‘De Kruiscamper is net een
Zwitsers zakmes: multifunctioneel inzetbaar.’
De groep Campo de la Cruz, bestaande uit leden van de
Jongerenraad heeft de primeur: zij gaan deze middag
vanuit de Kruiscamper broodjes döner verkopen.
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In de Zeeheldenbuurt heeft woningcorporatie Zayaz 102 woningen gesloopt aan de Witte de Withstraat, Pieter Florisstraat, Egbert Kortenaerstraat,
Koopvaardijstraat, Michiel de Ruyterstraat en Mariniersstraat. De plannen bestaan uit nieuwbouw van 58 eengezinswoningen en 88 appartementen. De
bouw van de woningen is inmiddels gestart. Wegens het ongunstige economische tij zijn de appartementen uit de verkoop gehaald.

Winkelstrips Churchilllaan en
Kooikersweg
De wijkraad en bewoners zijn bezorgd over de leefbaarheid
rondom de winkelstrips. ‘Ondernemers zijn met elkaar in
gesprek gegaan en toen bleek dat ze elkaars problemen
niet kenden’, weet Anine Vloedgraven van Divers. ‘Het
gaat nu de goede kant op.’ De horeca-ondernemers van de
Churchilllaan zijn inmiddels gecontroleerd op hun vergunningen. Ze worden actief aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid rond de winkels.
De herontwikkeling van de winkelstrip Kooikersweg tot een
complex van winkels met woningen komt maar niet van
de grond. Ondertussen is de uitstraling zeer slecht en is er
veel overlast van jongeren. Bewoners van de Kooikersweg
voelen zich echter betrokken bij de wijk. Ze willen met
woningcorporaties BrabantWonen en De Kleine Meierij,
gemeente en wijkraad aan tafel om samen na te denken
over mogelijke oplossingen voor de leefbaarheid in huidige
situatie’, aldus Vloedgraven.

Kinderboerderij De Bossche Hoeve
Stichting Sterk in Werk biedt jongeren die in het regulier
onderwijs moeilijk meekomen een werkervaringsplaats in
De Bossche Hoeve.
Tot nu toe was de kinderboerderij beperkt open. Dankzij
enkele vrijwilligers is de boerderij sinds augustus van dit
jaar ook op zondagmiddag open. De ervaringen zijn zo
goed dat deze vrijwilligers ook in de winter door willen
gaan.
Ouderen uit de Meanderflat hebben in het verleden
gebruikt gemaakt van de ruimte van de kinderboerderij
voor spelletjesmiddagen. Sinds enige tijd is dat niet meer
mogelijk. Zij vragen nu dat besluit terug te draaien zodat
ze in de toekomst weer gebruik mogen maken van de
ruimte van de kinderboerderij. Paul van Alphen van Sterk
voor Werk geeft aan dat hij de mogelijkheden wil bekijken.
‘Maar de ruimte is beperkt en jongeren staan hier voorop’,
zegt hij.
Samen met de Wijkraad wil hij bekijken hoe dit georganiseerd kan worden.

Renovatie Nederlandse Buurt
‘Tante Keet is een project van BrabantWonen in de Nederlandse buurt. De corporatie renoveert daar op dit moment
80 woningen. ‘We renoveren in combinatie met een sociale
aanpak’, vertelt Chaja Moerman van BrabantWonen. ‘Vanuit de keet gaan we met bewoners in gesprek. Zo blijven
we op de hoogte van wat er speelt in de wijk.’
Een groep van negen kinderen uit de buurt is actief. Zij
noemen zich de Straatportiers. ‘Wij lopen door de wijk
en kijken wat er veiliger kan’, vertellen Joudy en Yasmine.
‘En dat is bijna alles.’ Ze hebben een verlanglijstje voor de
wethouders: ‘Een kabelbaan, voetbalkooi, een plek om te
basketballen en te skaten en een glijbaan.’
Vrijwilliger Nel van tante Keet woont al 35 jaar in de wijk
en merkt dat bewoners behoefte hebben aan een plek
om elkaar te ontmoeten.’Een paar jaar geleden is hier het
buurtcentrum opgeheven. Nu is er niks meer voor kinderen
en ouderen.’ Ze vraagt met klem om een klein buurthuis
waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.
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Napraten

Na afloop in de foyer van het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel legde wethouder Ruud Schouten aan zijn collega’s de vraag voor:
‘Wat is je vandaag opgevallen?’
Wethouder Huib van Olden: ‘Ik heb vandaag kennis gemaakt met sportend West en de enorme drive van de mensen achter het Sportpunt.
Ik neem mee dat we na moeten denken hoe we daar in de jeugd binnen krijgen en waar we het kader vandaan halen. Daarvoor kunnen
we de combinatiefunctionaris vragen mee te denken en een stukje van de regie over te nemen.’
Wethouder Jeroen Weyers: ‘Buurtbewoners willen actief meedoen om
dingen voor elkaar te krijgen. Dat is de kracht van de wijk. De bewoners
van de Hudsonlaan ervaren parkeeroverlast vanwege het betaald parkeren. Wij willen mee nadenken over een oplossing en gaan met bouwbedrijf Moeskops in gesprek over een braakliggend terrein.’
Gemeentesecretaris Irma Woestenburg: ‘Ik heb de jongeren van het
jongerencentrum toegezegd dat ik aandacht zal blijven vragen voor het
jongerencentrum, dat het goed komt, ook als er minder geld beschikbaar
is.’
Wethouder Jan Hoskam: ‘Wij denken vaak in moeilijke oplossingen. Bij
Tante Keet zag ik dat dat niet hoeft om contact mogelijk te maken. Daar
zag ik een oplossing waar we de komende jaren steeds vaker aan moeten
denken. Ook de aanpak van de winkelstrips bleek simpel en doeltreffend
door de bedrijven met elkaar aan tafel te zetten. De wijk lijkt door een
dal heen. We zijn er nog niet maar de sfeer is gekenterd.’
Wethouder Ruud Schouten: ‘Het enthousiasme van de BBS voor het
leerorkest, het wijktheater en bewegingsroute in de wijk. Dat is me vooral opgevallen. Maar ook de leerwerkplek in de kinderboerderij,
waar ook ouderen gebruik van willen maken. Ik heb vandaag gezien dat verschillende groepen graag wat met elkaar willen. Het was een
buitengewoon nuttig bezoek.’

Op een van de vorige bladzijden heeft u kunnen lezen over de multifunctionele inzetbaarheid van de Kruiscamper.
Hieronder de Kruiscamper ‘s-avonds in het Beatrixpark!
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Cliëntenraad De Taling zoekt nieuwe leden en een voorzitter

Woon- en zorgcentrum De Taling heeft een wettelijk vereiste Cliëntenraad. De leden van deze raad, die niet verplicht uit bewoners van
De Taling bestaat, vertegenwoordigen de bewoners in zeer veel uiteenlopende zaken. Dat gaat over maaltijden, prijzen van drankjes en
hapjes, schoonmaak, inrichting van het huis en een flink aantal andere zaken waar bewoners van De Taling dagelijks mee geconfronteerd
worden. Ook zaken als kwaliteit van zorg, veiligheid en de consequenties van het wonen in een zorgcentrum horen tot het aandachtsveld
van de Cliëntenraad.
Zoals gezegd, zijn de leden van de Cliëntenraad niet allen woonachtig in het zorgcentrum. Op dit moment bestaat de raad uit 8 leden
waarvan er slechts één in De Taling woont. De anderen wonen in de Kruiskamp en voelen zich betrokken bij het wel en wee van het
woon- en zorgcentrum. Er zijn ook twee vrijwilligers lid van de Cliëntenraad.
In juni 2013 is er een jaarvergadering van de Cliëntenraad. Op die vergadering zal de huidige voorzitter zich niet herkiesbaar stellen vanwege langdurige werkzaamheden in het buitenland. Ook heeft een lid aangegeven geen tijd meer aan het raadswerk te kunnen besteden.
Welke werkzaamheden kent de Cliëntenraad?
Eens per maand wordt tijdens het koffie-uurtje in het openbaar vergaderd. Diverse bewoners schuiven daarbij aan om algemene aandachtspunten te bespreken. Eens per twee maanden is er een raadsvergadering die twee uur duurt. In een wisselende samenstelling
vergaderen drie leden van de raad maandelijks met het managementteam van De Taling. Daarnaast is een lid van de raad afgevaardigde
naar de Centrale Cliëntenraad van de Van Neynselgroep waaronder woon- en zorgcentrum De Taling valt.
Werken in de Cliëntenraad is ontzettend leuk en boeiend werk. Het confronteert de leden onder andere met de nieuwe aanpak van de
Zorg. Er wordt veel werk verzet dat rechtstreeks met het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum te maken heeft. Het werk is veelzijdig, afwisselend en vooral erg dankbaar.
Wij zoeken nieuwe leden die de huidige raad een bredere basis geven zodat zaken beter verdeeld kunnen worden. En wij zoeken een
nieuwe voorzitter die de werkzaamheden coördineert, die wil opkomen voor de belangen van de cliënten en die een laagdrempelig aanspreekpunt is voor de bewoners van De Taling. Bij een snelle reactie kan de beoogde nieuwe voorzitter enkele maanden meelopen met
de huidige voorzitter. Ook na benoeming is de huidige voorzitter bereid de nieuwe voorzitter te coachen.
Informatie bij Erik Bosman: 06 21 27 40 60

Nachtmis in De Taling

In de Taling, de Eendenkooi 2 wordt iedere zaterdag om 18:45 een dienst gehouden door pastor Rob van Oosten. Eenmaal in de maand
zal er een Heilige Mis plaatsvinden door pastoor van Dommelen. Dit jaar staat deze nog gepland op 22 december (de nachtmis).
We nodigen ook de wijkbewoners uit om te komen. Na afloop kunt u onder het genot van een gratis kopje koffie nog rustig even napraten. U bent allen van harte welkom!!
Dit alles wordt ondersteund door gemotiveerde vrijwilligers, die ervoor zorgen dat alles goed verloopt.
Mocht u hen graag willen helpen hiermee, neem dan contact op met de activiteitenbegeleiding van De Taling:
Marjan Verrijt of Marijke van de Ven, tel. 073-6232616

Ondersteuning bij leven met een beperking

Mijn naam is Sandra Slaats. Ik ben sinds januari 2006 werkzaam als consulent bij MEE regio ’s-Hertogenbosch.
Elke dinsdag ben ik van 9:00 tot 12:00 uur aanwezig bij wijkplein De Helftheuvel. Iedereen die vragen heeft voor
MEE kan dan bij mij terecht. Weet u niet zeker of u bij MEE aan het juiste adres bent, loop dan toch gerust even
binnen. We kijken dan samen of MEE iets voor u kan doen, of waar u verder geholpen kunt worden.
U kunt me tijdens het spreekuur ook bellen op 088 465 3636. Of stuur een mail naar s.slaats@meedenbosch.nl
Wat doet MEE?
MEE geeft ondersteuning, advies en informatie aan mensen met een beperking en hun omgeving.
Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, niet aangeboren
hersenletsel of een vorm van autisme. Ook als ouder, verzorger, familie of hulpverlener kunt u bij MEE terecht.
MEE helpt u bij opvoeding en ontwikkeling, samenleven & wonen, leren & werken en regelgeving & geldzaken.
MEE is onafhankelijk en gratis. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.
Meer weten?
Kijk op www.meedenbosch.nl of bel naar MEE regio ’s-Hertogenbosch 073 640 17 00

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, zoals u hierboven heeft
kunnen lezen, MEE nu ook spreekuur in het wijkplein.
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Jongerencentrum gaat begin volgend jaar open

‘We zijn blij dat eindelijk alles rond is’
De jongens en meisjes van de Jongerenraad West hebben het er maar druk mee. Het
jongerencentrum aan de Kooikersweg - in het pand waar voorheen partycentrum Sterrenheuvel
zat - gaat over enkele maanden open. Eerst komt er nog een grote verbouwing. En dan eindelijk
na vier jaar voorbereiding is het zover. Jeremy is één van de tien jongeren van de Jongerenraad:
‘Het is niet altijd van een leien dakje gegaan, maar nu kan er niets meer tussenkomen. We zijn blij
dat eindelijk alles rond is en we begin volgend jaar open kunnen.’
‘Het is een jongerencentrum voor heel
West,’ vult Karima Khtoura van Divers
aan. Voor jongeren tot en met 16 jaar.
Oudere jongeren gaan als vrijwilliger

aan de slag bij activiteiten. ‘Alle
activiteiten die nu nog in de buurten
plaatsvinden, komen in de loop der tijd
naar het jongerencentrum. De meiden-

groep en Doelbewust zijn daar voorbeelden van. Ook activiteiten die
Lees verder op volgende pagina

Veel aandacht voor de eerste tekeningen van het jongerencentrum. V.l.n.r. Hicham, Sefa, Karima, Abdel, Ger, Jos, Jeremy en Günther. Op de
foto ontbreken Burcin, Rumaysa, Beyza, Melissa, Michelle en Ilyas van de jongerenraad.
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eerder door plaatsgebrek zijn gestopt,
krijgen hier een plaatsje. Nieuwe
ideeën zijn natuurlijk meer dan welkom.’
Goede ideeën opgedaan
Abdel is ook actief in de Jongerenraad
West: ‘We gaan geen inloop organiseren,
want het moet hier geen hangplek
worden. Een tijdje terug zijn we naar
andere jongerencentra gaan kijken. Hoe
zij het doen en hoe het er daar uitziet. Zo
hebben we goede ideeën opgedaan voor
ons jongerencentrum. Onze plannen en
hoe we het aan gaan pakken, bespreken
we met Karima Khtoura van Divers en
Ger Straten van de gemeente in een
voorlopig onderkomen in het winkelcentrum aan de Kooikersweg. Hier kunnen
we terecht tot het jongerencentrum
open gaat.’

Met een rondleiding
De jongerenraad speelt een belangrijke
rol bij het op poten zetten van het
jongerencentrum. Zo hebben zij als geen
ander de problemen gladgestreken die
omwonenden hadden met de komst van
een jongerencentrum. ‘Met De Taling
hebben we nu een uitstekend contact,’
zegt Jeremy. ‘We hebben laten zien dat
we gewone aardige jongens en meisjes
zijn. We zijn op bezoek gegaan en
hebben uitgelegd wat we met het
jongerencentrum van plan zijn. Als
Zwarte Pieten hebben we daar de
bewoners verrast en wat lekkers uitgedeeld. Bij de Rijzertflats hebben we
tijdens burendag met enkele bewoners
plantjes uitgedeeld aan alle andere
bewoners. We willen ook samen activiteiten gaan doen. Bijvoorbeeld dat wij voor
de bewoners van De Taling een rondlei-

ding door het jongerencentrum organiseren en zij dat voor ons in De Taling doen.
We hebben ook meegeholpen met het
opknappen van hun tuin.’
Met heel veel plezier
Ger Straten: ‘We hebben duidelijke
afspraken met de buurt gemaakt. Dat
hebben we in een convenant vastgelegd.
Bijvoorbeeld dat er geen rotzooi en
overlast komt. Daar kunnen we elkaar
aan houden en op aanspreken.’
‘Als jongerenraad hebben we naast het
jongerencentrum ook te maken met het
Sportpunt in West, legt Abdel uit. ‘Samen
met kunstenaars uit de wijk gaan we een
project doen en met studenten van Avans
houden we een enquête in de buurt.
Maar voorlopig zijn we nog druk bezig
met het jongerencentrum. En dat doen
we met heel veel plezier.’

‘Ik ben er fijn mee geholpen’

Klussen in de Mariniersstraat
Woensdagmiddag 24 oktober was het alle hens aan dek in de Kruiskampse Mariniersstraat.
Jongeren van het klussenproject namen de achtertuin van Carola Kempers (65) onder handen. Dat
was hard nodig, ‘want door ziekte ben ik er al een hele tijd niet aan toegekomen,’ vertelt ze. ‘De
tuin verwilderde steeds meer. Gelukkig helpen deze jongens en meisjes me uit de brand. Ik ben er
fijn mee geholpen. Fantastisch dat zoiets bestaat.’
Jongerenwerker Ossama El Gaoui van
Divers helpt de kids een handje, wijst wat
ze wel en niet moeten doen. Samen met
wijkbeheerder Abdellah Ben Jeddi van
Zayaz trekt hij de kar van het klussenproject. ‘Abdellah regelt de klussen en ik de
kinderen. Er doen zo’n twintig buurtkinderen mee. Als ze vijf keer in een jaar
hebben meegedaan, hebben ze een uitje
verdiend.’

drank en de chips tevoorschijn haalde. De
kinderen vroegen haar het hemd van het
lijf. Waarom ze de tuin zelf niet meer
deed, hoe oud ze was, of ze altijd in de

Kruiskamp had gewoond, wat ze nu met
haar tuin ging doen. Met het contact en
het begrip tussen de kinderen en Carola
Kempers zit het voortaan wel goed.

Paintballen en lasergamen
Jasser (11) weet al precies waar het uitje
heen gaat: de Voltage in Tilburg. ‘Daar
kun je paintballen en lasergamen. Ik heb
alle tuinen dit jaar meegedaan. Het is
ook fijn als je iemand kunt helpen.’
Ghislaine (10) is het daar helemaal mee
eens. ‘Het is gewoon ook heel leuk om in
een tuin te werken.’
Elkaar beter leren kennen
‘We hebben dit jaar zeven tuinen
gedaan,’ vertelt Abdellah Ben Jeddi.
‘Eigenlijk is zo’n tuin maar een middel.
Het gaat erom dat bewoners – jong en
oud – meer begrip voor elkaar krijgen,
elkaar beter leren kennen. Dat bleek wel
tijdens de ‘schaft’ toen Carola de fris-
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Carola Kempers (tweede van links) tussen de jongens
en meisjes die haar tuin onder handen nemen.
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Oudere leerlingen gaan naar Schutskamppark, Engelermeer en Moerputten

Leren van natuur en milieu in het Beatrixpark
Natuur en milieu spelen een steeds grotere rol in het onderwijs. Ook in West. Daar hebben de
wijkraad en de Brede Bossche School Kruiskamp samen met de gemeente, de Groene Poort en
Vermaatwerk plannen gemaakt om leren van natuur en milieu in de Schutskamp, Kruiskamp op
de kaart te zetten. ‘We hebben goedkeuring van de gemeente,’ zegt directeur René Dullaart van
de BBS. ‘Ook bij natuurorganisatie Het Groene Woud vallen de plannen in goede aarde. Zozeer
zelfs dat zij een subsidie beschikbaar stellen.’
riaal zit in rugzakken. Ouders die een
kinderfeestje willen organiseren
kunnen de rugzakken gebruiken. Ook
andere scholen kunnen er natuurlijk
gebruik van maken.’
Handige mensen
‘In de nieuwbouw van de Brede Bossche
School gaan we een ruimte inrichten als
natuur- en milieueducatielokaal.
Hiervoor zoeken we nog handige
mensen die onze handenarbeid-tafels
mee willen opknappen. Ook ouders en
andere bewoners uit de Schutskamp en
Kruiskamp die willen meedenken en
meedoen zijn van harte welkom. Met
elkaar gaan we leren van natuur en
milieu in de wijk, een gezicht geven.’

Meer weten of meedoen?
Neem contact op met René Dullaart.
Bel (612 34 72) of mail
(rene@bredebosschescholen.nl).
‘We willen in het Beatrixpark les gaan
geven aan de kinderen van groep 1 t/m
6. Daarvoor hebben we gekeken naar
beschikbare en geschikte plekken in het
park waar we speciale beplanting
kunnen aanbrengen. Later kunnen de
kinderen onder begeleiding van ouders
allerlei opdrachten doen met lesmateriaal dat we gaan maken. Geerte van
Hoek van de wijkraad en Henk van
Dungen van De Kruisboelijn trekken
mee de kar.’
Wat verder weg
‘We willen omwonenden betrekken bij
de plannen, want zij zijn het die vanuit
hun huis het meest genieten van het
mooie park. Met elkaar maken we het
Beatrixpark beter geschikt voor natuuren milieulessen. De kinderen krijgen
hierdoor meer respect voor hun groene
omgeving in de wijk. De leerlingen van
de groepen 7 en 8 gaan wat verder weg
voor hun natuurlessen. Het Schutskamppark bijvoorbeeld, het Engelermeer en de Moerputten. Het lesmate
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Inloophuis voor mensen met beginnende dementie vindt zijn draai

‘Ik hou te veel van het leven om bij de
pakken neer te zitten’
Toon (59) is één van de vaste bezoekers van het inloophuis voor mensen met beginnende
dementie. ‘Ik kom elke week naar de Admiraliteitslaan in de Kruiskamp. Daar ontmoet ik anderen
die hetzelfde meemaken als ik. Ik las een artikeltje in de Bossche Omroep en ben toen eens gaan
kijken. Het beviel goed. Er hangt een open ongedwongen sfeer en je vindt er een luisterend oor.
Precies wat ik nodig had. Ik kan het iedereen aanraden.’
Annelies van Sluisveld van Divers is de
gangmaker van het inloophuis, een
initiatief van Divers, BrabantZorg en
BrabantWonen. ‘We zijn op dinsdagmiddag en vrijdagochtend open, nu zo’n
twee maanden. Dertien bezoekers
komen regelmatig. Mensen met een
beginnende dementie, maar ook hun
partners en familie. De jongste is 55 jaar,
de oudste 90. We hebben ook drie
gouden vrijwilligers.’
Komen graag
Nelly Buscop is één van hen: ‘Ik was op
zoek naar vrijwilligerswerk toen ik
Annelies tegenkwam. Vanaf die tijd ben ik
betrokken bij het inloophuis. Met erg veel
plezier. Het goede hier is dat niets moet,
de mensen komen graag. Ik snap goed dat
iemand het moeilijk vindt om de eerste
keer bij het inloophuis binnen te stappen.
Maar als je eenmaal binnen bent, wil je
niet meer weg. Dat zie je bij iedereen. Ik
zou zeggen, gewoon doen. Niemand kijkt

vreemd op. Even voor een kopje koffie,
een praatje of wat informatie.’

Zij komen zelf met ideeën voor activiteiten. Wij helpen een handje.’

Je ontkent het
‘Ik weet ongeveer een half jaar dat ik
dementie heb,’ vertelt Toon. ‘Mijn vrouw
merkte al eerder iets. Het was een
moeilijke tijd. Je ontkent het. Langzaam
komt de acceptatie. Die is belangrijk,
want dan kun je verder. Ik heb besloten
om er tegen te vechten en alles aan te
pakken wat de ziekte vertraagt. Ik hou te
veel van het leven om bij de pakken neer
te zitten. Zo slik ik sinds kort medicijnen
en doe ik mee aan een project van de
Vrije Universiteit van Amsterdam.’

Moed houden
‘In de afgelopen tijd zijn de eerste ideeën
op tafel gekomen,’ legt Nelly uit. ‘Zo
willen we gaan wandelen en zwemmen.
Er is van alles mogelijk. Hier in huis
lunchen we altijd samen. Heel gezellig.’
Toon: ‘Het is een kwestie van geluk
hebben of je een ziekte krijgt of juist
niet. Ik heb het geluk niet mee, maar dan
houdt het leven niet op. Je moet er iets
van maken en de moed niet opgeven.
Daarvoor heb je ook anderen nodig. Mijn
vrouw en de mensen van het inloophuis
bijvoorbeeld.’

Bijzondere plek
‘Het inloophuis is een warme, veilige en
gezellige plek om te komen,’ zegt
Annelies. ‘Om elkaar te ontmoeten,
ervaringen uit te wisselen, informatie te
krijgen en leuke dingen te doen. Een
bijzondere plek met bijzondere mensen.

Meer weten of meedoen?
Bel (06 526 053 86) of mail
(a.vansluisveld@divers.nl) met
Annelies van Sluisveld.

Annelies van Sluisveld, Toon en Nelly Buscop in het inloophuis.
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‘Ik hoop dat we eind 2013 de eerste schop in de grond hebben’

Bewoners trots op nieuwe Hudsonpark
‘We zijn al best ver,’ zegt ontwerper Mirjam Baerveldt van de gemeente. ‘In één jaar tijd hebben we met elkaar een mooi
Hudsonpark gemaakt. Op papier dan. Ondanks de verschillen van mening hebben we nu een plan waar alle wensen van de
bewoners in zijn verwerkt en waar iedereen tevreden mee is. Toen we afgelopen 9 oktober een 3-D filmpje van het getekende
nieuwe Hudsonpark lieten zien, was het muisstil. Bewoners lieten zich meevoeren op een wandeling door het park. Zij waren
enthousiast en trots: ‘Gelijk zo aanleggen wat ons betreft.’
‘In het jaar dat we nu bezig zijn, hebben
we van alles ondernomen. Een enquête,
een excursie naar voorbeelden in ’s-Hertogenbosch, een workshop om ideeën uit
te werken en natuurlijk enkele bijeenkomsten om van alles te bespreken. Eerst
het schetsontwerp waarbij vooral het
groen, het parkeren en het tegengaan
van hard rijden een plaats hadden. Begin
oktober het voorlopige ontwerp met nog
wat losse eindjes en straks het definitieve
ontwerp waarbij de laatste puntjes ook
nog op de i worden gezet. Het Hudsonpark krijgt steeds meer gezicht.’
Als het ware
Op de bijeenkomst in oktober waren zo’n
twintig bewoners en mensen van Zayaz,
BrabantWonen en gemeente aanwezig.
Zij kregen het voorlopig ontwerp te zien.
Op papier, maar ook in een 3-D filmpje.
Ze liepen als het ware door het nieuwe
Hudsonpark. Sommige bewoners waren
na afloop heel duidelijk: ‘Heel mooi.’
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Anderen begonnen een discussie over de
verdere uitwerking, vooral over spelen,
hondenpoep en te verwachten brommeroverlast.
Voor iedereen
Mirjam: ‘Het wordt één park en geen
losse delen zoals nu het geval is. Het gaat
om natuurlijk spelen, ontmoeten en meer
groen. Een Hudsonpark voor iedereen. Je
loopt straks over het slingerende wandelpad. Je ziet andere bewoners bij de
picknicktafel of kletsend op een zitkei,
verderop trappen kinderen een balletje,
de kleintjes spelen op de glijbaan of de
schommel terwijl hun ouders, oma’s en
opa’s een oogje in het zeil houden.
Parkeren gebeurt in het groen en aan de
randen met net zoveel parkeerplekken
als nu. Het park glooit een beetje en het
krijgt een wat verdiept binnenpleintje
waar in het midden een met straatstenen
ingelegd kompas komt te liggen. Eén van
de vele ideeën van de bewoners.’

Aan de gang
‘Met wat ik de afgelopen bijeenkomst
allemaal heb gehoord, ga ik weer aan
het tekenen om de puntjes op de i te
zetten. En niet onbelangrijk: ik stem de
planning af op het vervangen van het
riool dat bij de Hudsonlaan op stapel
staat. Dat moet nog besloten worden.
Het scheelt één keer troep en overlast.
Eén keer de boel open is al vervelend
genoeg. We proberen ook gelijk te
lopen met Zayaz die een aantal
woningen aan de Hudsonlaan gaat
renoveren.
Begin 2013 kom ik met het definitieve
ontwerp. Dat wordt dan weer
besproken met de bewoners. Als we het
met elkaar eens zijn, gaan we de
planning afstemmen op de aanpak van
het riool. Wanneer dat precies is kan ik
jammer genoeg nu nog niet zeggen,
maar ik hoop dat we eind 2013 de
eerste schop in de grond hebben.’
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‘We hebben vijftig talenten in huis’

Talentenbank loopt als een trein
Joke Sertons is één van de vijftig talenten die de Schutskamp en Kruiskamp op dit moment rijk zijn.
‘Een tijdje geleden zag ik een oproep voor de Talentenbank. Ik wilde een eetclubje beginnen. Dat
loopt inmiddels en we hebben al twee keer lekker met elkaar gegeten. Ik ben toen ook gevraagd
of ik vrijwilliger bij het wijkplein wilde worden. Dat paste goed bij mijn vorige werk. Voortaan ben
ik elke dinsdagochtend op het wijkplein te vinden. Al twee maanden. Met veel plezier.’
‘Op het wijkplein help ik wijkbewoners
met allerlei vragen, ik wijs ze de weg, geef
informatie en vul formulieren in. Ook
orden ik de administratie en regel aanvragen voor bijvoorbeeld een scootmobiel. Je
bent een luisterend oor. Met andere

vrijwilligers volg ik cursussen over bijvoorbeeld het persoonsgebonden budget,
belastingen en schuldhulpverlening.’
Koffiemiddag
Anine Vloedgraven van Divers heeft de

Joke Sertons, Anine Vloedgraven (staand) en stagiaire Pieter Strengers van de Talentenbank
in het wijkplein.

Talentenbank onder haar hoede. ‘Het
loopt erg goed. We hebben al vijftig
talenten in huis. Daarnaast zijn er veel
bewoners die er gebruik van willen
maken. We hebben nu twintig matches,
waarbij we vraag en aanbod aan elkaar
hebben geknoopt. Regelmatig houden
we koffiemiddagen waar talenten en
vragers elkaar ontmoeten. Op 4 december is de volgende.’
Altijd prettig
De talentenbank heeft allerlei kwaliteiten in huis. Ontmoeting in allerlei
vormen, computerlessen, tuinieren en
vrijwilligerswerk zijn er enkele van. Voor
sommige vragen hebben we nog geen
aanbod. Zoals voor een groepje dat meer
informatie wil over het opzetten van een
eigen bedrijfje, een leesclubje en iemand
die met anderen beter Nederlands wil
leren spreken.’
Joke: ‘Het is leuk om actief te zijn, je in te
zetten voor een ander. Dat geeft voldoening. Mensen ontmoeten is altijd prettig.
Ik heb er geen moment spijt van.’

Dierenparkje ook in winter op zondagmiddag open
Bewoners van Schutskamp en Kruiskamp
vonden het maar wat jammer dat het
prachtige dierenparkje aan de Kruiskampsingel op zondagmiddag niet open
was. Daar hebben ze wat aan gedaan.
Met zeven vrijwilligers zorgen zij ervoor
dat iedereen elke zondagmiddag van
13.00 tot 16.00 uur op de Bossche Hoeve
terecht kan. ‘We zijn vanaf 26 augustus
aan de gang,’ vertelt Ria Dupont. ‘Elke
week zijn we met twee vrijwilligers
aanwezig. Per keer hebben we gemiddeld toch gauw zo’n vijftig bezoekers.
Het loopt erg goed. Een schot in de roos,
kun je wel zeggen. We waren van plan
om in de wintertijd op zondag dicht te
gaan. Maar omdat er zoveel belangstelling is, blijven we open. Alleen bij
beestenweer slaan we een keertje over.’
Meedoen?
Mail (roomerdupont@home.nl) of bel
(073 621 48 26) Ria Dupont.
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Vrijwilligers van de kinderboerderij. In het midden Ria Dupont.

12-11-12 10:52

‘Soms krijg je tranen in je ogen’

Special Soccer is veel meer dan voetbal alleen
‘Onze jongens kunnen in een gewoon voetbalelftal maar moeilijk mee,’ vertelt Karin Timmers.
Samen met Ben van Engelen is zij de drijvende kracht achter Special Soccer. ‘Ze schieten sociaal
soms wat te kort en leggen minder makkelijk contact. De een heeft een kort lontje, de ander is
veel te druk of juist erg teruggetrokken. Deze jongens hebben net wat meer aandacht nodig.
Daarom hebben we Special Soccer in het leven geroepen. Dat bestaat nu zes jaar. We zijn onder
dak bij CHC/Orka aan de Kooikersweg.’
‘Soms krijg je tranen in je ogen als je zo’n
jongen voor het eerst ziet scoren en hij
van vreugde niet weet waar hij het heeft.
Als je de blijdschap van het elftal ziet bij
een gewonnen wedstrijd. Op die momenten weet je weer waarom je Special
Soccer op de kaart wil zetten.’
Sterren van de hemel
‘Je ziet de kinderen en tieners opbloeien,
weer plezier krijgen in het voetbal en
trots op zichzelf zijn. Neem dat angstige
manneke dat helemaal in zichzelf was
gekeerd. Met veel aandacht en stap voor
stap heeft-ie het voor elkaar gekregen dat
hij nu voetbalt in de C1 bij OJC. Daar
speelt-ie de sterren van de hemel. Of die

660035 Wijkkrant Kruiskamp geheel.indd 15

keeper die er als speler niet veel van bakte
en in de goal belandde. Een groot talent
dat nu meetraint met de andere keepers
van CHC. Het jongetje dat het halve veld
omploegde als zijn team verloor. Hij heeft
zijn emoties nu prima onder controle.
Deze jongens zouden in een andere
situatie nooit verder hebben gevoetbald.
Dat zou toch doodzonde zijn.’
Amsterdam Arena
‘We hebben 26 jongens. Geen meisjes,
jammer genoeg. Dat vinden de jongens
trouwens ook. Twee elftallen spelen
competitie, de anderen trainen voorlopig
alleen nog maar en gaan later competitie
spelen. Daar kunnen we nog spelers voor

gebruiken. Jaarlijks organiseren we ook
een toernooi met zo’n tweehonderd
kinderen uit heel Nederland.
Het voetbal is maar een onderdeel van
Special Soccer. We gaan ook dagjes weg.
Zo zijn we naar de finale van de Johan
Cruyffschaal in de Amsterdamse Arena
geweest. De dierentuin in Born en Outlaw
City waren andere hoogtepunten. We
laten de jongens in de winterstop kennismaken met andere sporten. Special Soccer
is veel meer dan voetbal alleen.’
Is Special Soccer iets voor jou of wil je
meer weten? Kijk eens op de site www.
stichtingspecialsoccer.nl of bel met Karin
Timmers (06 200 40 57).
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Bewoners organiseren in 2012 al zo’n veertig activiteiten
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Het gaat lekker met de Biggen in
Schutskamp en Kruiskamp
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De Bewoners Initiatief Gelden (Big) doen het goed in West. De Biggen vliegen de deur uit. Ook dit jaar is dat zo. In negen
maanden organiseerden bewoners in West al zo’n veertig activiteiten. Big-geld was daarbij een welkom steuntje in de rug.
‘Bewoners weten de weg goed te vinden,’ zegt Mariëlle die bij de gemeente de Big-aanvragen afhandelt. ‘Voor van alles, zoals
een kennismakingsdag voor de nieuwe flat Hooiland, de Kruiscamper, het Wereldkinderfeest en verschillende schoonmaakacties.
Ook voor de rest van het jaar hebben we nog een aardig bedragje beschikbaar. En in 2013 is de Big-pot natuurlijk als vanouds
flink gevuld. Laat de aanvragen maar komen.’
‘Er zijn maar een paar spelregels voor een
Big-aanvraag. Het is een activiteit van de
eigen buurt voor de eigen buurt en
bewoners en deelnemers leveren een
tegenprestatie. Een duidelijke begroting
is een vereiste. Uitsluitend het vergoeden
van consumpties is niet de bedoeling.’

Zo doe je dat
Ga naar www.s-hertogenbosch.nl. Klik op -> inwoner -> wijken -> West ->
Big regeling. Lees nog even de spelregels en ga naar ‘aanvraagformulier’.
Vul dat in en klik op ‘verzenden’. Meer weten? Bel Mariëlle Rovers (615 51 09).
Fluitje van een cent
‘Af en toe wordt een aanvraag
afgewezen. Dat zijn er maar een paar.
Dat kan zijn omdat de activiteit niet in
de wijk plaatsvindt of omdat er andere
manieren zijn om de activiteit te
betalen. Er mag natuurlijk ook geen
sprake zijn van een persoonlijk of
commercieel belang. Soms is de
aanvraag te onduidelijk en wordt die
- beter omschreven - later alsnog
toegekend.
Aanvragen is een fluitje van een cent.’
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De Kruiscamper op zaterdag 27 oktober
ingezet als Döner-restaurant. De
Kruiscamper - een jongerenkunstproject
- gaat vanaf nu vaker ‘op pad’.

K
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Burgemeester en wethouders op bezoek

Het programma van het werkbezoek was
door de Wijkraad West in overleg met
andere wijkbewoners opgesteld. Hans
Kieft, voorzitter van Wijkraad West,
noemde en roemde de bewoners en

Informatie

Losliggende stoeptegels, een kapotte
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het
Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u
mee aan een schone stad!
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professionals die samen bouwen aan de
toekomst van de wijk. ‘Niet alleen fysiek,
maar ook sociaal.’ Het gezelschap splitste
zich in twee groepen. De ene ging naar
de Kruiskamp, de andere bezocht de
Schutskamp.
Enthousiasme is groot
Het was een flink programma op deze
zaterdagochtend. Een bezoek aan de
Brede Bossche School bijvoorbeeld, de
Kruiscamper en Sportpunt West. De
Zeeheldenbuurt, de winkelstrips aan de
Churchilllaan en Kooikersweg, kinderboerderij De Bossche Hoeve, het jonge-

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.
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rencentrum en de renovatie van de
Nederlandse Buurt met Tante Keet
kregen volop aandacht. Dat was al net zo
met de winkelstrip Boschmeerplein en de
parkeeroverlast aan de Hoeflaan. Het
Hudsonplein, de nieuwbouw van Zayaz
en de schoonmaakactie in de twee
buurten bleven niet achter. In de
Helftheuvel werd nagepraat. Wethouder
Ruud Schouten: ‘Het enthousiasme is
groot. Ik heb vandaag gezien dat
verschillende groepen graag wat met
elkaar willen. Het was een buitengewoon
nuttig bezoek.’

www.s-hertogenbosch.nl
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Oplage: 6.150

Op 27 oktober ging het college van
burgemeester en wethouders op
werkbezoek in de Kruiskamp en
Schutskamp. Zo wilde het met bewoners
in gesprek over wat er leeft en speelt in
beide buurten. Burgemeester Ton
Rombouts en wethouder Geert Snijders
konden door andere verplichtingen niet
aanwezig zijn.
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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 komen 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.
Dinsdag 4 december is er weer een ‘kennen en gekend worden’ bijeenkomst.
Een gezellige middag waarop talenten elkaar kunnen ontmoeten. Dit keer in het teken van Sinterklaas met warme chocomelk, pepernoten en speculaas! Van 13:00 tot 15:00 uur in het wijkplein aan de kant van de Bieb.
Gevraagd

Aangeboden

Ervaren ZZP-er die ervaringen wil delen met startende ZZP-er(-s)

Vrijwilligerswerk bij het wijktheater. 3 Mensen kunnen meehelpen bij de voorbereidingen van het wijktheater ( 6 x per jaar )

Webmaster voor de website van wijkraad West

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

Vervoer i.v.m. tandartsbezoek
Iemand die een klein gedeelte van de keuken wil witten
(tegen kleine vergoeding)

Vrijwilligerswerk voor 2 ervaren klussers (voorlopig vooral tuinieren). Voor ondersteuning bij het klussenproject voor jongeren.

Bijles voor kind groep 8
Voor meer informatie bel naar 073 622 1606 en vraag naar Anine (talentenbank) of Lieneke (diensten)
Mailen kan ook: wijkplein.dehelftheuvel@divers.nl

Triple roze zoekt vrouwen !!!!!

Heb je zin om op de derde (triple) zondag van de maand in of rondom ’s-Hertogenbosch leuke dingen te doen met andere roze vrouwen?
Wij – een gezelschapje van vijf 45+ vrouwen – willen graag uitbreiden naar een club van maximaal 15 vrouwen om in een ontspannen
sfeer met geestverwanten samen te komen en elkaar te ont-moeten. Wat telt: er moet niets, er mag veel!
Ons idee is dat ieder om de beurt een aandeel levert in de organisatie van onze (maandelijkse) samenkomsten, die wat ons betreft heel
divers kunnen zijn. Trefwoorden: uit en thuis, doen en beleven, cultuur en natuur, drankje en hapje, ondernemen en relaxen en…. en…. ?
De eerste samenkomsten voor het komende jaar zijn al bedacht:
wandeltocht door de natuur rondom Den Bosch
• 20 januari 2013
thuisbioscoop met hapje en drankje
• 17 februari 2013
• 17 maart 2013
rondleiding in het Jheronimus Bosch Art Center, met koffie/thee en een Bossche bol
Kortom: Lijkt het jou ook fijn om andere vrouwen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen?
Neem dan contact op met Corrie, telefonisch bereikbaar via 06-16330687 of 06-26236696 of via de mail: tripleroze@gmail.com

Computercursussen en workshops

Er hebben zich al enkele deelnemers deelnemers gemeld voor een computercursus voor beginners en enigszins gevorderden, aanmelden
kan echter nog steeds. Bij 5 á 6 deelnemers wordt een cursus georganiseerd op 5 donderdagochtenden, te beginnen op 6 december.
Inschrijfformulieren zijn in De Helftheuvel verkrijgbaar. Deze moeten vóór 15 november bij De Helftheuvel worden ingeleverd.
Nadere info bij C. van Aken 073 623 01 97

Gezellige Kerstbingo in SCC De Helftheuvel

De bingoavonden van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch, in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, zijn
voor veel bewoners van onze wijk een gezellig avondje UIT. Er wordt uitgekeken naar de eerste woensdagavond van de maand. Koorleden en bewoners van de Kruiskamp en de Schutskamp komen die avond naar De Helftheuvel voor een gezellig samenzijn en vooral om te bingoën voor aantrekkelijke prijzen.
De komende decembermaand wordt het wel heel aantrekkelijk om te komen meedoen. Het Gemengd Koor heeft voor deze gelegenheid
weer flink uitgepakt en mooie prijzen ingepakt. U krijgt, naast de gewone bingorondes, ook een gratis bingoronde waarin u één van de 5
luxe levensmiddelenpakketten kunt winnen. Is dat niet aantrekkelijk, met de feestdagen in het vooruitzicht?
U bent van harte welkom op deze kerstbingo die gehouden wordt op woensdag 19 december in de grote zaal van SCC De Helftheuvel. We
beginnen om 20:00 uur.
Hebt u, naast gezellig bingoën, ook wel eens zin om zelf te zingen? Zingen is bijzonder en leuk, én gezond om te doen. De menselijke stem
is, in feite, één van de mooiste muziekinstrumenten.
Verras uzelf en probeer dat eens uit! Wij nodigen u graag uit om te komen luisteren op één van de repetitieavonden in Soc. Cult. Centrum
De Helftheuvel. Elke dinsdag van 19:45 tot 22:15 uur wordt een breed scala van werken ingestudeerd en gerepeteerd.
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Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch wenst u fijne feestdagen!

8-11-2012 22:42:09

Lichtjestocht
“Hoe zou het er toch uitgezien hebben zo’n 2000 jaar geleden, toen onze jaartelling begon?”
Vraag je je dat ook weleens af? Best interessant om te weten hoe de mensen toen leefden. Over Nederland uit die tijd is niet zoveel
bekend; ja, er woonden wat Germanen en er kwamen Batavieren op vlotten de Rijn afzakken, maar veel meer weten we er niet van. Over
landen in het Midden Oosten is veel meer bekend. Er zijn talloze boeken geschreven over de oude Egyptenaren, de Syriërs, de Grieken,
de Israëlieten en noem maar op. Maar wie van ons heeft al die boeken gelezen? Niemand toch?
Om een indruk te geven hoe het leven er toen uitzag, organiseert de Gereformeerde Kerk aan de Evertsenstraat op zaterdag 22 december
een lichtjestocht. De aanleiding voor deze tocht is het naderende Kerstfeest: de geboorte van het kindje Jezus. Zo’n belangrijke gebeurtenis voor de hele wereld, dat de mensen later zelfs onze jaartelling hiermee lieten beginnen!
Om een idee te krijgen hoe de mensen toen leefden, kunnen alle kinderen uit de wijk, en ook ouders en opa’s en oma’s en kinderen uit
heel den Bosch, deelnemen aan de Lichtjestocht. De tocht begint in het Beatrixpark (daar kun je je ook inschrijven bij een paar Romeinen) en gaat dan via de Jan Wildschutstraat, de Generaal Roslaan en de Rudolf van Baarlestraat naar de Kardinaal de Jongsingel. Daar
gaan we de brug over bij de Vrij Apostolische Kerk naar de Adriaan Banckertsingel. Dan via de Witte de Withstraat en de Karel Doormanstraat naar de kinderboerderij “de Bossche Hoeve”. Daar is misschien wel iets heel bijzonders te zien. Er wordt gefluisterd dat Jozef en
Maria daar zouden zijn. Of het waar is? Kom het zelf maar ontdekken.
Onderweg is er van alles te zien en te doen uit de tijd, dat het kindje Jezus geboren werd. Wat dat allemaal is, dat verklappen we natuurlijk nog niet. Daarvoor moet je zelf komen! Één ding kan ik al wel vertellen: Het gaat vooral over het kindje Jezus en het belooft heel mooi
te worden.
Na afloop van de tocht kun je in de Gereformeerde Kerk aan de Evertsenstraat 35 nog koffie, thee of chocolademelk komen drinken en
misschien nog wat napraten over wat je allemaal gezien hebt. Ook je ouders zijn natuurlijk van harte welkom.
In de kerk is er dan nog wat te doen, maar ook dat blijft een verrassing.
Dan nog wat gegevens over de tocht: Hij wordt gehouden op zaterdag 22 december van 18:30 tot half 20:30 uur.
Hij begint in het Beatrixpark en eindigt bij de kinderboerderij “de Bossche Hoeve”. Iedereen, van jong tot oud, is welkom.
Deelname is gratis. We hopen dat er veel mensen meedoen.
Als je meer wil weten over de kerk en wat daar gebeurt, kijk dan maar eens op de site www.denbosch.gkv.nl

IJspret in het Beatrixpark

Omdat we in Nederland nooit kunnen voorspellen wanneer het gaat
vriezen organiseren een aantal bewoners uit de Verzetsheldenbuurt
op zaterdag 29 december een heuse ijspretdag. Dit doen ze samen
met de Jongerenraad West.
Naast een kunstijsbaan wordt er ook voor koek & zopie gezorgd om
er een gezellige dag van te maken. Omdat je niet met alle soorten
schaatsen op de baan mag zijn er schaatsen beschikbaar. Kinderen
tot en met 13 jaar kunnen zich inschrijven en krijgen dan wat lekkers.
Dus zet het vast in je agenda. IJspret in het Beatrixpark
op zaterdag 29 december van 11:00 uur tot 19.00 uur!
Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Geerte van Hoek 06 40 98 38 99

is op zoek naar talent !!
Zing je, bespeel je een instrument of hou je van dansen en lijkt ‛t je leuk om eens op een echt podium
te staan? Dan ben jij degene die we zoeken voor het Wijktheater!
Voor vrijdag 1 februari en vrijdag 22 maart 2013 zijn we nog op zoek naar talenten uit de wijk. Het
maakt niet uit hoe oud je bent. Ook vaders, moeders, opa‛s en oma‛s zijn welkom om hun talent met
andere wijkbewoners te delen. Alle soorten optredens, of je nu muziek maakt of kunt goochelen, een
toneelstukje wil doen of moppen vertelt. Alles kan bij het BBS Wijktheater de Kruiskamp!

Dus lijkt het je leuk om ook eens op te treden?
Stuur dan een bericht met je naam en telefoonnummer naar wijktheaterkruiskamp@hotmail.com
of je kunt bellen naar Senay Özkara, telefoonnummer 06 38 50 67 71
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Stal Kinderboerderij de Bossche Hoeve gereed!!

mede mogelijk gemaakt door BS De Kruisboelijn

In 2009 heeft basisschool de Kruisboelijn een sponsorloop georganiseerd ten
behoeve van de Bossche Hoeve. De opbrengst was bestemd voor de bouw van een
nieuwe stal. Deze sponsorloop is zeer succesvol verlopen en hierdoor kwam er een
mooi bedrag de kant op van onze kinderboerderij De Bossche Hoeve.
Nadat het papierwerk rond was en de bouwtekeningen goedgekeurd waren door de
gemeente kon er begonnen worden met de bouw van de stal. Het hout werd besteld
en, eenmaal aangekomen, bewerkt zodat het de buitenlucht beter kan weerstaan.
Vrijwilligers van de Bossche Hoeve hebben samen met een werkleider en cliënten van
stichting Sterk in Werk afgelopen winter en voorjaar hard gewerkt aan de stal en nu is
hij dan klaar.
Dus kom snel kijken naar de nieuwe stal op de Bossche Hoeve.
Dankzij onze nieuwe club zondagvrijwilligers is dit voortaan ook mogelijk op alle zondagen van 13:00 tot 16:00 uur.

Dwarsfluit - Blokfluit - Muziektheorie

Solliciteren?
Ik maak of controleer uw CV of brief op
layout, structuur, taalgebruik en veel
gemaakte fouten.
Ook geef ik workshops en trainingen.

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

M: info@akencoaching.nl
I: www.akencoaching.nl
T: 06 26 94 00 33

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

Gedicht van boer Kees
Heb Dank.......
Heb dank voor de lente en de voorjaarstijd.
Toen zaaide ik ’t zaad in de mulle grond,
En ’t bruisend verlangen in ’t morgenstond.
Heb dank voor de zomer en mijn jongeling tijd.
Gij die bij kommer mijn jeugd hebt verblijd.
Voor ’t geluk van de zon en haar weldoende kracht,
Die wasdom en weelde op mijn velden bracht.
Voor de zwellende vruchten en ’t zingende dal,
Voor de zegen van ’t leven in huis en op stal.
Heb dank voor de herfst en zijn kleurengeweld,
Voor de vloed van honing en vruchten op ’t veld.
Maar vooral voor de oogst in mijn talrijk gezin,
En dat ge me gaf iedere dag het gewin.
Heb dank voor de winter en mijn oude dag.
Voor de sneeuw die zo wit op mijn velden lag.
Voor de nachten die zalvend langs mijn slapen gelijnen,
En de sterren die zegening over ons rusten spreiden.

Heb dank voor mijn kinderen, goed en schoon.
Ze zijn op het werk van uw liefde de kroon.
Heb dank voor mijn leven als boer op het land,
Laat me een streven, met ‘t zaad in de hand.

‘t leven is als een dauwdruppel op een lotusblad
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Samen Gezond in West

In de 3 weken na de herfstvakantie hebben de basisscholen en peuterarrangementen in Kruiskamp en Schutskamp in het teken gestaan
van Samen Gezond in West. Samen met Vivent, GGD divers en S-port van de gemeente hebben in alle groepen diverse activiteiten plaats
gevonden, zowel in school als daarbuiten.
Naast lessen over het thema op school kregen de groepen 1/2 tandenpoetsinstructie. De groepen 3/4 kregen smaaklessen waarbij
kinderen leren waar in hun moet zoet, zuur, bitter en zout ed geproefd wordt. De kinderen van groepen 5 en 6 kregen lessen in gezonde
drankjes. Ze leerden daarbij dat allerlei energiedrankjes echt niet zo gezond zijn. De kinderen van groep 7 zijn op bezoek geweest naar
een boerderij. Tot slot hebben de kinderen van groep 8 gekookt. Maar sport heeft ook een centrale plaats ingenomen. Op maandag 29
oktober was er een slagbaltoernooi met hindernissen voor de groepen 8. Op dinsdag 30 oktober een lijnbaltoernooi voor de groepen
7, op woensdag 31 oktober trefbaltoernooi voor de groepen 6 en op donderdag 1 november Hit and Run toernooi voor de groepen 5.
Hierbij werden team samengesteld waarbij kinderen van verschillende scholen is één team speelden.
In het voorjaar willen we het thema nog een keer terug laten keren maar dan samen met sportverenigingen uit de wijk. Dan proberen
we zoveel mogelijk bewoners actief te krijgen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een coopertest. Gedurende 12 minuten een zo
groot mogelijke afstand af te laten leggen en daarmee de conditie te bepalen. Maar ook door een BMI meting te doen om te bepalen
hoeveel u te zwaar of te licht bent. Maar mogelijk dat de verenigingen nog andere activiteiten gaan organiseren zodat u samen met
andere gezinsleden en buurtbewoners een dagje actief kunt worden in uw eigen wijk.
Kijk ook eens op: http://www.youtube.com/user/sporthertogenbosch?feature=mhee

Nieuwbouw BBS DE KRUISKAMP op schema

Nog steeds staat de datum van 1 februari als overdrachtsdatum van de sleutels. Het wordt spannend. De scholen zijn druk in de weer
meubels uit te zoeken. Voor de theaterzaal is de offerte binnen voor licht en geluid. En dat valt even heel hard tegen. Dat kunnen we
niet allemaal betalen. Dus zullen we aanvullende sponsoring moeten zien te vinden.
Wat ook een tegenvaller is zijn de belastingmaatregelen waardoor ouders minder terugkrijgen van de belasting als ze hun kind(eren)
naar de kinderopvang doen. Het effect op de gebouwen is dat Kanteel, verantwoordelijk voor de kinderdagopvang, voor- en naschoolse
opvang en peuterarrangementen niet in staat is de voor hen gereserveerde ruimten te vullen met voldoende opvang.
Er zijn gewoon weg te weinig kinderen in De Schutskamp en De Kruiskamp die gebruik maken van kinderdagopvang. Dat betekent dat er
ruim 260 vierkante meter op de begane grond leeg zou komen te staan. Voor een deel daarvan is reeds belangstelling van de zijde van
een kinderfysiotherapie praktijk en een logopediste.
Maar dan blijft er nog bijna 150 vierkante meter over op de locatie aan de Jan Olieslagersstraat om te verhuren aan een vaste huurder.
Belangstellenden kunnen zich melden bij René Dullaart (Mail: rene@bredebosschescholen.nl of 073 721 3472)

Grote mijlpaal voor TTV De Kruiskamp ‘81......

TTV De Kruiskamp’81 gaat verhuizen.

Na bijna 30 jaar te hebben vertoefd in de sportzaal met de eigen, kleine, gezellig foyer aan de Jan Olieslagersstraat, met een tussenstop van bijna 2 jaar in de tijdelijke accommodatie aan de Anthony Fokkerstraat, gaat onze vereniging verhuizen naar de nieuwe foyer
aan de Churchilllaan.
Deze aanstaande verhuizing is uiteraard niet zonder slag en stoot tot stand gekomen. Door het bestuur is jarenlang hierover overleg
geweest met gemeente, projectontwikkelaar, architekt e.d., en hieruit is iets een prachtigs gegroeid.
Wij willen vanaf deze zijde dan ook gemeente, projectontwikkelaar, architekt, en iedereen die hierbij betrokken is geweest c.q. zijn of
haar steentje bij heeft gedragen, hartelijk danken voor de inzet om tot dit prachtige eindresultaat te komen.

			 Binnenzijde vanuit zaal						

Binnenzijde foyer

De oplevering van de nieuwbouw zal gaan plaatsvinden vanaf medio december 2012. De foyer wordt omstreeks half december 2012
opgeleverd en de zaal wordt begin januari 2013 opgeleverd.
Al een aantal jaren moesten wij eventuele geïnteresseerden, die lid wilden worden van onze vereniging, teleurstellen, aangezien er
vrijwel geen ruimte was om hen de kans te geven om bij onze vereniging te spelen. Vanaf januari 2013 beschikken wij over een sportzaal met dubbele capaciteit, dus iedereen die wil gaan tafeltennissen is van harte welkom bij onze vereniging. Loop een keer binnen op
één van de speelavonden om eens rond te kijken en kennis te maken met onze vereniging. Dit is mogelijk op iedere dinsdagavond en
iedere vrijdagavond. Vanaf 20.00 uur is vrijwel altijd een van de bestuursleden aanwezig.
Meer informatie? Stuur een mail naar: secretariaat@dekruiskamp81.nl of kijk op onze website: www.dekruiskamp81.nl
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In-/Overvliegweekend bij Scouting Columbus

Bij Scouting Columbus doen we hele leuke en spannende dingen. Uiteraard is dit per leeftijdsgroep (ook wel speltak
genoemd) verschillend. Bij Scouting Columbus hebben we op dit moment de volgende gemengde speltakken: de Welpen
(6 – 10 jaar), de Scouts (11 - 14 jaar) en de Explorers (15 – 18 jaar).
Er komt dus een moment waarop je te oud bent voor een bepaalde speltak en je dus naar een volgende speltak gaat. Binnen Scouting heet het dan dat je ‘overvliegt’ naar een volgende speltak. Aangezien we dit jaar een aantal nieuwe jeugdleden van buitenaf
erbij hebben gekregen en maar een enkele ‘overvlieger’ hebben, organiseren we dit jaar het in-/overvliegweekend. Ja, bij Scouting Columbus wordt er in- en overgevlogen en spannend dat het wordt!
Zaterdag 10 en zondag 11 november was ons in-/overvliegweekend. Het invliegen betekent dat je ontgroend (toegelaten) wordt in de
volgende speltak. Met een klein team bedenken we de invulling voor dit weekend en treffen alle voorbereidingen. Dit jaar is het thema
‘Robin Hood’. Deze man stal van de rijken en gaf het door aan de armen, wat perfect bij de scoutinggedachte (de sterkeren beschermen de
zwakkeren) past!
Iedere keer laten we ons weer uitdagen en verrassen. Bij Scouting Columbus bedenken we altijd weer met zijn allen spannende en uitdagende activiteiten; er is geen moment van verveling.
Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op onze website: www.scouting-columbus.nl
Uiteraard is iedereen welkom om een kijkje te nemen op onze scoutingboerderij ‘t Hoefke aan de Vlijmenseweg 5. Je kan je via onze site
aanmelden om een dagje mee te draaien. Uiteraard is dit vrijblijvend. Ook zo’n zin in scouting, kom bij Scouting Columbus scouten!
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 – 534 159 73.

De scouts hebben met hout
en touw een familieschommel en een grote ‘A’ gepionierd.
Die ‘A’ wordt gebruikt in de
activiteit ‘A’-lopen: één Scout
staat in die ‘A’ en 4 anderen
laten die ‘A’ d.m.v. strak
gespannen touwen over een
parcours lopen.

Disco’s voor de jeugd in De Helftheuvel......

De eerstvolgende disco is op 30 november a.s. 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. Het personeel van De Helftheuvel en de vrijwilligers zullen weer hun uiterste
best doen om ook deze disco zo leuk mogelijk te maken, vooral omdat het de laatste van dit jaar is.
Kijk voor meer info o.a. op Hyves en op de flyers die op de mededelingenborden hangen.

Amai, dit is super leuk!		

Doe mee, Doe mee......

Een oproep voor alle kinderen uit de Belgische buurt.

Wij mogen onze speeltuin op de Antwerpenstraat een naam geven !!

Vind je het leuk om mee te doen?

Vul onderstaand strookje in en lever het uiterlijk donderdag 31 Januari 2013 in bij Shermila de Looijer (uit de Belgische buurt)!!!!

Naam kind:		

....................................................................................

Leeftijd:			

................... jaar

Adres:			....................................................................................
Naam speeltuin: 		
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Saleh
Dat kom je allemaal in dit verhaal te weten:
Op een nacht droomde Profeet Ibrahim over Allah.
Hij droomde dat Allah zei dat hij zijn zoon moest offeren.
Kinderboekenweek
Maar dat was een test om te kijken of Profeet Ibrahim ging luisteren,
2012
want als hij echt gelovig was zou hij luisteren.
De Kinderboekenweek 2012 duurde
En dat deed hij. Toen hij wakker werd ging hij naar een berg. Toen hij bevan tot 3 t/m 13 oktober.
reid was op zijn zoon te offeren, zei Allah “stop slacht maar een schaap.”
In die week gingen bijna alle scholen in heel
Maar als je dat doet moet je het ook met famillie, arme, vrienden en
Nederland heel veel boeken lezen.
buren delen. En dat deed Profeet Ibrahim.
De motto van de Kinderboekenweek 2012 was Hallo
Dit was het verhaal, dus op offerfeest slachten moslims een schaap.
wereld.
En we delen het met familie, vrienden en buren.
Waarom was de motto van de Kinderboekenweek 2012
En we maken lekkere hapjes
Hallo wereld, omdat mensen weinig weten over verre
Het is altijd een leuke dag op Offerfeest!
landen.
De kinderboekengeschenk 2012 is Het Akropolis Genootgeschreven door: Avin Abdulrhaman Saleh
schap en de slag om bladzijde 37. Geschreven door Tosca
Menten.
Het kinderboekengeschenk kreeg je bij elke 10 euro
aan boeken.
Van de 10 euro gingen 1 euro naar My book buddy,
die organisatie zorgt ervoor dat in elke land
kinderen kunnen lezen.
Geschreven door Amine EL Kandoussi

Di Kinder
scho nsdag 10 voorlee
we
sw
ol
o
mee dstrijd in Ned ktober edstrij
kind doen. B houden erland e ging bij d
es
eren
.D
na
en
mocht spanne aar kon kinderv elke
De nieuwe redactie !!
nd o
e
ten
l
De j
k
kin oorlee
m
ze
u
De vorige keer hadden we geen foto maar nu wel
drie lf een b voor te d dat wi seers f en de
le
o
l
b
Op de foto staan van links naar rechts; Avin, Hümeyra,
de d te werd, kinderen ladzijd ek kieze zen in d de aan
e
rie w
n
e kla
de t
n
i
Hajar, Assala, Bibi, en Amine. We missen nog Imana en
n
e
v
n
d
o
e
o
w
e
s
d
rl
rd
.
e
aarv
k
In g
Youssra want die waren er niet. Tussen ons in zit jufan tw De
roep , dan m ede of d las moch ezen.
o
Sale
7
e
ee á
frouw Geerte van de wijkkrant.
h de van de cht je v rde van ten beoo
oor
Paus
rdel
eers
de k
e
e
la
te, S
e
J
n
eher oannes n andere s. Als je wie de
Yüce werd
een
groe
Gesc
hrev Beijne kaya t Avin Ab p voorl van
n de
ez
weed
en d
d
r
oor
e en ulrahma en.
Amin de.
N
a
omi n
e El
Koud kok
Koud-k
van
Kand
7 en 8 van oken!!! dat is wat en
ouss
i.
siasme rie de Mozaiek en P de kinderen van g
die recht pen op 13 septem ausjoannesschool m roep
ber. Er
voor he
et enth
gingen ze
dus Koud-Kt noodgebouw van kwam een bus van oukent dat
de pausjo
de Lidil
oken. Maa
je
ha
aan te ze gaat koken maar z r wat betekent Ko nnes stond. Daarin
tten! De k
ud-Koken
onder de
oven of d
nou? Het
inderen h
dat gesne
em
eb
be
d
ze hebben en is in een frietje ben groentefrietje agnetron en het f teornuis
s
s
n
p
ie
g
a
e
k
t
b
je
a
a
ll
k
e
e
k
hoe je go
ed fit blijf en koud gekookt. N n daar kun je dan C en dat is groente
urry bij d
EE! ze he
t op een h
gen eerst
bben
oen.
ele
je
hadden ge hartslag meten to leuke manier. De m natuurlijk ook lat Maar
en zien
en je nog
a
sport was
n
ier was...
niet
mij
sp
rennen sp
orten dus n hartslag 90/100 had gesport. En to orten! ze gin.
. Was mij
n hartslag Maar toen we ging en we nog niet
en
....140/150
!! dat is w bewegen en
toch!
Maarja he
el wat me
t was een
er
super leuk
e dag!
geschreve
n door: A
vin Abdulr
ahman
Saleh

20121109 WKS 201205.indd 14

8-11-2012 22:42:18

Buurtkapper MO

Bamboe Hart

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

a

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

Linda Wolfs, Allround Kapster

073 623 1920

Openingstijden:

Lisa’s Hairfashion
Churchilllaan 93
5224 BT ‘s-Hertogenbosch

maandag

gesloten

dinsdag

09:00 - 18:00 uur

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

073 623 1007

vrijdag

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

zaterdag

09:00 - 17:00 uur

4 in 1 pakket: Internet + Bellen + Interactieve TV + Mobiel
voor één vast bedrag per maand (voordeliger dan @home of Ziggo)
Andere pakketten mogelijk - Ook zakelijk diverse opties mogelijk
Nu gratis monteur.
Meer info?

Martin van der Steen - 06 28 89 15 32

Collega’s -al dan niet parttime- zijn nog steeds meer dan welkom.
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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!
Sporttrainers, coaches, begeleiders en bestuurders opgelet! Ook geinteresseerde ouders en sporters! ‘S-PORT nodigt u uit voor de Theatervoorstelling Wel Winnen hè in ’s-Hertogenbosch.
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De theatervoorstelling gaat in op de praktijk van het Positief Coachen.
Want, wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd tegen je
sporters?
En wat doe je als trainer als de training voor geen meter loopt?
Maar ook hoe ga je als bestuurder om met lastige ouders?
Wilt u weten over het hoe en waarom van Positief Coachen kom dan naar
de theatervoorstelling “Welwinnen, hè!
De inspirerende show is een leuk avondje uit voor alle vrijwilligers bij
sportclubs.
Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch
20:00 tot 21:20 uur (zonder pauze)
Inloop vanaf 19.30 uur

Voorstelling Voor
Vrijwilligers in de sport

Toegang is € 5,=
Tickets zijn te bestellen via www.welwinnenhe.nl

Graag tot ziens op 17 december!

@welwinnenhe

/welwinnenhe

www.veiligsportklimaat.nl/theatervoorstellingen

✂

✂

Bel 073 - 623 03 89

Helftheuvelpassage 54 (naast ingang C-1000) ’s-Hertogenbosch - www.bosschebasakdoner.nl

✂

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur
vrijdag (koopavond) tot 21.00 uur - zondag van 12.00 tot 20.00 uur
Broodjes DÖNER, KIP DÖNER, HAMBURGER, KÖFTE, FALAFEL e.a. € 3,50. KAPSALON € 3,50/5,00
DÜRÜM € 4,00. TURKSE PIZZA v.a. € 2,00, met vlees € 4,50. Kleine, grote en MIXSCHOTELS
v.a. € 7,00. TONIJNSALADE-UI € 3,50. FRISDRANKEN v.a. € 1,20.
Bij inlevering van deze advertentie, een MIXSCHOTEL VOOR € 7,50

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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